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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1101 

av 5. juli 2016 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene 

Rheinland-Pfalz og Saarland samt Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og 

Regierungsbezirk Münsters status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

[meddelt under nummer K(2016) 4135](*) 

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 3, artikkel 10 nr. 2 og 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel med storfe innenfor Unionen. 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) I artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF er det fastsatt 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 som er 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. 

4) På det nåværende tidspunkt er de tyske delstatene Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland og 

Schleswig-Holstein oppført i vedlegg I til vedtak 2004/558/EF. 

5) Tyskland har framlagt dokumentasjon for Kommisjonen for at delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland samt 

Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk Münster i delstaten Nordrhein-Westfalen 

kan anses som fri for BHV1, og for at tilleggsgarantiene i samsvar med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF skal gjelde for 

dem. 

6) Etter vurdering av dokumentasjonen som Tyskland har framlagt, bør delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland samt 

Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk Münster i delstaten Nordrhein-Westfalen 

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. 

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

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 1. 

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

(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). 

2018/EØS/87/01 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

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

med artikkel 9 i direktiv 64/432/EØF 

Belgia Alle regioner 

Tsjekkia Alle regioner 

Tyskland Delstatene: 

Hamburg 

Schleswig-Holstein 

Følgende regierungsbezirke i Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf 

Köln 

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 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt 

Thüringen 

Følgende regierungsbezirke i Nordrhein-Westfalen: 

Arnsberg 

Detmold 

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

med artikkel 10 i direktiv 64/432/EØF 

Italia Regionen Valle d’Aosta 

Den autonome provinsen Bolzano 

Østerrike Alle regioner 

Finland Alle regioner 

Sverige Alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1235 

av 26. juli 2016 

om godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av 

serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

[meddelt under nummer K(2016) 4665](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedtak 2000/258/EF utpeker Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy som det særskilte 

institutt med ansvar for utarbeiding av de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll 

av rabiesvaksiners virkning. AFSSA har nå blitt en del av Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. 

2) Vedtak 2000/258/EF fastsetter blant annet at ANSES skal vurdere laboratorier i tredjestater som har søkt om god-

kjenning for å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning. 

3) Den godkjenningen som ble gitt 9. februar 2007 i samsvar med vedtak 2000/258/EF til Choong Ang Vaccine laboratory 

i Daejeon, er blitt trukket tilbake i samsvar med kommisjonsbeslutning 2010/436/EU(2) etter den negative 

vurderingsrapporten ANSES la fram for Kommisjonen om dette laboratoriet, datert 29. september 2015. 

4) Vedkommende myndighet i Republikken Korea har inngitt en søknad om fornyet godkjenning av Choong Ang Vaccine 

laboratory i Daejeon, og ANSES har utarbeidet og framlagt en positiv vurderingsrapport for Kommisjonen om dette 

laboratoriet, datert 21. mars 2016. 

5) Dette laboratoriet bør derfor godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på 

hunder, katter og ildrer. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer: 

Choong Ang Vaccine laboratory 

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu 

Daejeon, 34055 

Republikken Korea 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 28.7.2016, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 3. 

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

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

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

L 209 av 10.8.2010, s. 19). 

2018/EØS/87/02 
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Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. august 2016. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/1100 

av 5. juli 2016 

om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Costa Rica, Tyskland, Litauen, 

Namibia og Spania 

[meld under nummeret K(2016) 4134](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett at medlemsstatar, tredjestatar eller regionar i desse statane («statar eller 

regionar») skal klassifiserast i éin av tre kategoriar med omsyn til statusen for bovin spongiform encefalopati (BSE): 

svært liten BSE-risiko, kontrollert BSE-risiko og ikkje-fastsett BSE-risiko. 

2) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF(2) inneheld ei liste der statar eller regionar er oppførte i høve til BSE-

risikoen sin. 

3) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande rolle når det gjeld inndelinga av medlemsstatar eller regionar i 

kategoriar på grunnlag av BSE-risikoen deira, i samsvar med føresegnene i OIEs helseregelverk for landdyr(3). 

4) Den 27. mai 2016 vedtok OIEs verdsforsamling av delegatar resolusjon nr. 20 om sannkjenning av risikostatus for bovin 

spongiform encefalopati hjå medlemsstatar(4). I tillegg til dei medlemsstatane som alt er sannkjende som statar med 

svært liten BSE-risiko, vart Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia og Spania òg sannkjende som statar med svært liten 

BSE-risiko ved denne resolusjonen. 

5) Lista over statar eller regionar i vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast med sikte på å sannkjenne at desse 

statane har svært liten BSE-risiko. 

6) Vedlegget til vedtak 2007/453/EF bør difor endrast. 

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

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 5. 

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar eller tredjestatar eller regionar i desse 

statane på grunnlag av BSE-risikoen deira (TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84). 

(3) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf 

2018/EØS/87/03 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 5. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF skal lyde: 

«VEDLEGG 

LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR 

A. Statar eller regionar med ein svært liten BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Belgia 

— Bulgaria 

— Tsjekkia 

— Danmark 

— Tyskland 

— Estland 

— Kroatia 

— Italia 

— Kypros 

— Latvia 

— Litauen 

— Luxembourg 

— Ungarn 

— Malta 

— Nederland 

— Austerrike 

— Portugal 

— Romania 

— Slovenia 

— Slovakia 

— Spania 

— Finland 

— Sverige 

Statane i Det europeiske frihandelssambandet (EFTA) 

— Island 

— Liechtenstein 

— Noreg 

— Sveits 

Tredjestatar 

— Argentina 

— Australia 

— Brasil 

— Chile 

— Colombia 

— Costa Rica 
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— India 

— Israel 

— Japan 

— Namibia 

— New Zealand 

— Panama 

— Paraguay 

— Peru 

— Singapore 

— Sambandsstatane 

— Uruguay 

B. Statar eller regionar med ein kontrollert BSE-risiko 

Medlemsstatar 

— Irland 

— Hellas 

— Frankrike 

— Polen 

— Det sameinte kongeriket 

Tredjestatar 

— Canada 

— Mexico 

— Nicaragua 

— Sør-Korea 

— Taiwan 

C. Statar eller regionar som det ikkje er fastsett BSE-risiko for 

— Statar eller regionar som ikkje er førte opp under bokstav A eller B.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1918 

av 22. oktober 2015 

om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-systemet») i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for 

å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd 

overholdes 

[meddelt under nummer K(2015) 7132](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 63 nr. 1 

annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes en harmonisert ramme for organisering av offentlige kontroller for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd i Unionens regelverk overholdes. 

Avdeling IV i nevnte forordning inneholder regler for administrativ bistand og samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene for å sikre anvendelse av fôrvare- og næringsmiddelregelverket. 

2)  Særlig skal medlemsstatene i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 yte hverandre administrativ bistand, samarbeide 

og utveksle opplysninger for å sikre at tilfeller av manglende overholdelse på tvers av landegrensene håndteres på en 

effektiv måte. 

3)  Ved forordning (EF) nr. 882/2004 utfylles dessuten medlemsstatenes forpliktelser til administrativ bistand og samarbeid 

med en forpliktelse for Kommisjonen til å samordne medlemsstatenes tiltak ved utbredte eller gjentatte tilfeller av 

manglende overholdelse, eller dersom medlemsstatene ikke blir enige om hvordan manglende overholdelse bør 

behandles. 

4)  For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 882/2004 skal vedkommende myndigheter i hver medlemsstat 

utveksle de opplysningene med sine kolleger i andre medlemsstater som er nødvendige for å kunne kontrollere at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket overholdes, og i visse tilfeller med Kommisjonen dersom resultatene av offentlige 

kontroller viser at det kreves tiltak i flere enn én medlemsstat. 

5)  For at utvekslingen av opplysninger skal skje så effektivt som mulig, bør det opprettes et IT-system, systemet for 

administrativ bistand og samarbeid (heretter kalt «AAC-systemet» – Administrative Assistance and Cooperation 

system), som skal gi kontaktorganene som utpekes i hver medlemsstat i samsvar med artikkel 35 i forordning (EF)  

nr. 882/2004, det nødvendige verktøyet for å lette den praktiske gjennomføringen av utvekslingen av opplysninger i 

henhold til nevnte forordning. AAC-systemet bør tilby en effektiv kommunikasjonsmetode og et strukturert format for 

utveksling av opplysninger. 

6)  Ved utvikling, bruk og vedlikehold av AAC-systemet gjelder Kommisjonens prinsipper for rasjonalisering av 

informasjonsteknologi (IT), noe som innebærer bruk av allerede eksisterende systemer; i dette tilfellet, dersom det er 

mulig, bruk av eksisterende datautvekslingssystemer for å oppnå en så effektiv løsning som mulig og unngå 

unødvendige parallelle IT-systemer. 

7)  Tilgang til AAC-systemet bør gis bare til de kontaktorganene som utpekes i hver medlemsstat i samsvar med forordning 

(EF) nr. 882/2004, og til personale utpekt av Kommisjonen. Medlemsstatene bør, blant de utpekte kontaktorganene, 

kunne angi hvilke kontaktorganer som er særskilt utpekt til å benytte AAC-systemet ved tilfeller av mulig manglende 

overholdelse som følge av bedrageri.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2016 av  

2. desember 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. 56 av 23.8.2018, s. 7. 

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

2018/EØS/87/04 
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8)  For å yte ytterligere teknisk bistand og lette forberedelsen av framgangsmåter for administrativ bistand og samarbeid, 

kan vedkommende myndigheter på sentralt eller regionalt plan i en medlemsstat på anmodning fra et kontaktorgan gis 

tilgang til et visst antall tekniske funksjoner i AAC-systemet. Slik tilgang kan gis bare til de funksjonene som er 

nødvendige for å muliggjøre utveksling av opplysninger i forbindelse med anmodninger om bistand eller melding av 

manglende overholdelse mellom vedkommende myndigheter og kontaktorganet som behandler anmodningen eller 

meldingen. 

9)  I visse tilfeller spres opplysninger om manglende overholdelse av fôrvare- eller næringsmiddelregelverket av og mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene gjennom hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF – 

Rapid Alert System for Food and Feed), opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 178/2002(2), og gjennom TRACES-systemet (Trade Control and Expert System), opprettet ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF(3). For å unngå unødvendig parallell bruk bør nevnte opplysninger gjøres tilgjengelige i AAC-systemet for 

de kontaktorganene som er utpekt i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004, slik at de medlemsstatene som gir 

opplysningene til RASFF eller TRACES, ikke skal behøve å laste opp de samme opplysningene i AAC-systemet med 

henblikk på administrativ bistand og samarbeid. For å effektivisere prosessen bør derfor RASFF- og TRACES-

programmene kunne overføre data til AAC-systemet. 

10)  Opplysninger om administrativ bistand og samarbeid som utveksles i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, kan 

omfatte resultatene av offentlige kontroller av driftsansvarlige og av lokaler og varer under deres kontroll, og 

opplysninger som gjør det mulig å identifisere slike driftsansvarlige, lokaler eller varer. Tilgang til slike opplysninger 

bør begrenses til tjenestemenn som på grunn av sin funksjon hos vedkommende myndigheter trenger opplysningene for 

å kontrollere at fôrvare- eller næringsmiddelregelverket overholdes, eller for på annen måte å håndheve nevnte 

regelverk. 

11)  AAC-systemet bør gjøre det mulig for et kontaktorgan som har sendt en anmodning om bistand eller en melding om et 

mulig eller bekreftet tilfelle av manglende overholdelse på tvers av landegrensene, å avslutte en framgangsmåte for 

administrativ bistand og samarbeid så snart kontaktorganet som mottok anmodningen eller meldingen, har gitt bistanden 

eller besvart meldingen. Det bør treffes tiltak for å hindre at framgangsmåter blir inaktive eller uten grunn forblir aktive, 

og at systemet automatisk kan avslutte en framgangsmåte dersom det ikke har vært noen aktivitet eller utveksling av 

opplysninger på seks måneder. 

12)  Denne beslutning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i Den europeiske 

unions pakt om grunnleggende rettigheter. Denne beslutning har særlig som mål å sikre full respekt for retten til vern av 

personopplysninger. 

13)  Dersom utvekslingen av opplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 og i henhold til denne beslutning 

innebærer behandling av personopplysninger, bør det foretas en grundig vurdering for å sikre at behandlingen er strengt 

nødvendig for å oppnå formålet om effektiv administrativ bistand og et effektivt samarbeid, og at behandlingen er i 

samsvar med nasjonale bestemmelser om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(5). Dersom det vurderes unntak fra og begrensninger av visse av 

den registrertes rettigheter og den behandlingsansvarliges forpliktelser i henhold til direktiv 95/46/EF og forordning 

(EF) nr. 45/2001 for å sikre interessene omhandlet i artikkel 13 nr. 1 bokstav d) og f) i direktiv 95/46/EF og i artikkel 20 

nr. 1 bokstav a) og e) i forordning (EF) nr. 45/2001, kan disse unntakene og begrensningene vedtas bare dersom de er 

nødvendige og står i forhold til det målet som skal nås. Begrensninger av den registrertes rettigheter bør utgjøre et 

nødvendig tiltak for å hindre at det gripes forstyrrende inn i vedkommende myndigheters offentlige kontrolloppgaver og 

i vurderingen av om fôrvare- eller næringsmiddelregelverket overholdes. De registrertes rettigheter kan særlig begrenses 

i samsvar med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 i den perioden da det gjennomføres tiltak for 

observasjon eller diskret overvåking, da det ville skade eller undergrave formålet for de offisielle kontrollene eller 

undersøkelsene å tilstå dem disse rettighetene. For å sikre et høyt nivå for vern av personopplysninger bør det fastsettes 

en tidsramme for å sikre at personopplysninger ikke forblir i AAC-systemet lenger enn det som er nødvendig for å 

oppnå overholdelse av reglene fastsatt i avdeling IV i forordning (EF) nr. 882/2004. Det bør særlig fastsettes en 

  

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

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

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

(3) Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og om endring av vedtak 92/486/EØF (EUT L 94 

av 31.3.2004, s. 63). 

(4) 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). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 
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oppbevaringsperiode på fem år, regnet fra avslutningen av framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid, og 

deretter bør personopplysninger fjernes fra AAC-systemet. Oppbevaringsperioden må være så lang for å gi 

kontaktorganene og Kommisjonen tilstrekkelig lang tid til å sette seg inn i opplysningene etter at framgangsmåten for 

administrativ bistand og samarbeid er avsluttet, for til rett tid å identifisere gjentatte, sammenhengende eller utbredte 

tilfeller av manglende overholdelse av fôrvare- eller næringsmiddelregelverket. 

14)  Det bør fastsettes regler for retting av opplysninger som utveksles gjennom AAC-systemet, for å sikre at de 

opplysningene som lagres i systemet, er nøyaktige. Det bør også fastsettes minstekrav for datasikkerhet for å hindre 

enhver ulovlig tilgang til eller bruk av opplysningene. 

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

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

AVSNITT I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne beslutning fastsetter reglene for opprettelse og bruk av systemet for administrativ bistand og samarbeid (heretter kalt 

«AAC-systemet») til støtte for utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene og mellom 

disse myndighetene og Kommisjonen, i samsvar med avdeling IV i forordning (EF) nr. 882/2004. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid» en prosess fastsatt innenfor rammen av AAC-systemet som gir 

kontaktorganer og Kommisjonen mulighet til å utveksle opplysninger om mulige tilfeller av manglende overholdelse i 

samsvar med artikkel 36, 37 og 38 i forordning (EF) nr. 882/2004, 

2) «avslutning av en framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid» anvendelse AAC-systemets tekniske 

infrastruktur for å avslutte en framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid, 

3) «tilbaketrekking av en framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid» tilbaketrekking fra AAC-systemet av en 

framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid som ved en feiltakelse er blitt lagt inn i systemet. 

AVSNITT II 

AAC-SYSTEMETS VIRKEMÅTE 

Artikkel 3 

Opprettelse og forvaltning av AAC-systemet 

1.  Kommisjonen skal opprette, forvalte og ved behov oppdatere AAC-systemet. 

2.  Kommisjonen skal gi de kontaktorganene som utpekes av hver medlemsstat i samsvar med artikkel 35 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 882/2004 (heretter kalt «kontaktorganene») tilgang til AAC-systemet.  
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3.  På anmodning fra et av kontaktorganene nevnt i nr. 2 skal Kommisjonen gi tilgang til AAC-systemet for utpekt personale 

hos vedkommende myndigheter på sentralt eller regionalt plan i samme medlemsstat. Slik tilgang skal begrenses til de tekniske 

funksjonene i AAC-systemet som kreves for utveksling av opplysninger mellom nevnte vedkommende myndigheter og 

kontaktorganet som har anmodet om tilgang, i forbindelse med forberedelse av framgangsmåter for administrativ bistand og 

samarbeid som håndteres av kontaktorganet. 

4.  Kommisjonen skal sikre at hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF) opprettet i samsvar med artikkel 50 

i forordning (EF) nr. 178/2002 og TRACES-systemet (Trade Control Expert System) opprettet i samsvar med artikkel 2 i 

vedtak 2004/292/EF kan gi AAC-systemet, og dermed kontaktorganene, de nødvendige opplysningene. 

Artikkel 4 

Kontaktorganer med ansvar for utveksling av opplysninger om et mulig tilfelle av manglende overholdelse 

som følge av bedrageri 

Medlemsstatene skal uttrykkelig angi hvilket av kontaktorganene nevnt i artikkel 3 nr. 2 som er utpekt for å utveksle 

opplysninger om mulige tilfeller av manglende overholdelse som følge av bedrageri. 

Artikkel 5 

Kontaktorganenes ansvarsområder innenfor rammen av AAC-systemet 

1.  Kontaktorganene skal ha ansvar for 

a)  å sikre at deres personale overholder fortrolighetsreglene fastsatt i artikkel 7 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 882/2004, 

b)  laste opp i AAC-systemet anmodninger om bistand i samsvar med artikkel 36 i forordning (EF) nr. 882/2004 («anmod-

ninger om bistand»), meldinger om tilfeller av manglende overholdelse i samsvar med artikkel 37 og 38 i nevnte forordning 

(«meldinger om manglende overholdelse») og svar på slike anmodninger om bistand eller meldinger om manglende 

overholdelse, alt etter hva som er relevant, 

c)  sikre at de opplysningene som skal gis til et kontaktorgan i en annen medlemsstat i samsvar med artikkel 36, 37 og 38 i 

forordning (EF) nr. 882/2004, lastes opp uten unødig opphold i AAC-systemet, 

d)  treffe alle rimelige tiltak for å sikre at opplysningene som lastes opp i AAC-systemet, er nøyaktige, og om nødvendig rettes 

og oppdateres, 

e)  fjerne fra AAC-systemet, senest 30 dager etter opplastingsdatoen, alle opplysninger som er lastet opp i systemet ved en 

feiltakelse, eller som ikke lenger er nødvendige for å innlede en framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid. 

2.  Kravene i nr. 1 bokstav a), d) og e) får anvendelse også på ansatte hos vedkommende myndigheter på sentralt eller 

regionalt plan som nevnt i artikkel 3 nr. 3. Dersom et kontaktorgan har bevis for at en opplysning er unøyaktig eller lagt inn i 

AAC-systemet ved en feil, skal det så snart som mulig underrette kontaktorganet som la opplysningen inn i AAC-systemet. 

Artikkel 6 

Avslutning av en framgangsmåte for administrativ bistand og samarbeid 

1.  Framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid skal avsluttes av det kontaktorganet som lastet opp anmodningen 

om bistand eller meldingen om manglende overholdelse i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav b), etter at kontaktorganet har 

mottatt et passende svar på en slik anmodning om bistand eller melding om manglende overholdelse fra det mottakende 

kontaktorganet. 

2.  Dersom framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid, etter et tidsrom på seks måneder fra datoen da 

anmodningen om bistand eller meldingen om manglende overholdelse ble lastet opp i AAC-systemet i henhold til artikkel 5  

nr. 1 bokstav b), ikke er avsluttet, skal AAC-systemet be det anmodende kontaktorganet eller kontaktorganet som meldingen 

kommer fra, om å bekrefte at framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid fremdeles pågår.  
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Det anmodende kontaktorganet eller kontaktorganet som meldingen kommer fra, skal innen 15 virkedager enten bekrefte at 

framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid fremdeles pågår, eller avslutte framgangsmåten dersom den ikke lenger 

er nødvendig. Dersom det ikke gis bekreftelse, eller framgangsmåten ikke avsluttes av kontaktorganet, skal AAC-systemet 

automatisk avslutte framgangsmåten. 

3.  I tilfeller der det i samsvar med nr. 2 mottas bekreftelse på at framgangsmåten for administrativ bistand og samarbeid 

fremdeles pågår, skal den fortsatt være aktiv i AAC-systemet. 

Dersom det i en periode på seks måneder fra datoen for denne bekreftelsen ikke utveksles opplysninger, skal framgangsmåten 

for administrativ bistand og samarbeid avsluttes. 

Artikkel 7 

Kommisjonens ansvar innenfor rammen av AAC-systemet 

Kommisjonen skal 

a)  sikre utvikling, vedlikehold, støtte og alle nødvendige oppdateringer av programvare og IT-infrastruktur for AAC-systemet, 

b)  overvåke utvekslingen av opplysninger gjennom AAC-systemet for å identifisere virksomhet som er eller synes å være i 

strid med fôrvare- eller næringsmiddelregelverket og er av særlig interesse på unionsplan, som fastsatt i artikkel 40 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 882/2004, 

c)  analysere opplysningene som er utvekslet gjennom AAC-systemet, med henblikk på dens samordningsoppgaver som 

fastsatt i artikkel 40 nr. 1 i forordning (EF) nr. 882/2004, og med henblikk på å utarbeide rapporter for å lette gjennom-

føringen av nevnte forordning, 

d)  skaffe til veie nødvendige formater og nødvendige retningslinjer for bruken av AAC-systemet. 

Artikkel 8 

Utveksling av opplysninger i AAC-systemet 

1.  Opplysninger skal utveksles i AAC-systemet i det formatet som stilles til rådighet av Kommisjonen i samsvar med 

artikkel 7 bokstav d). 

2.  I hvert enkelt tilfelle skal opplysningene som utveksles i AAC-systemet, minst omfatte 

a)  kontaktopplysninger for vedkommende myndigheter og tjenestemenn som behandler det aktuelle tilfellet, 

b)  en beskrivelse av tilfellet av mulig manglende overholdelse, 

c)  dersom det er mulig, identifikasjon av de berørte driftsansvarlige, 

d)  nærmere opplysninger om dyr eller varer som knyttes til et mulig tilfelle av manglende overholdelse av fôrvare- eller 

næringsmiddelregelverket, 

e)  en angivelse av om opplysningene utveksles med henblikk på å 

i)  utarbeide en anmodning om bistand eller svar på en slik anmodning, eller 

ii)  inngi en melding om manglende overholdelse eller svar på en slik melding, 

f)  en angivelse av kontaktorganet som anmodningen om bistand eller meldingen om manglende overholdelse er rettet til, 

g)  en angivelse av om anmodningen om bistand eller meldingen om manglende overholdelse gjelder et mulig tilfelle av 

manglende overholdelse som følge av bedrageri, og om tilgangen til anmodningen eller meldingen skal begrenses til 

kontaktorganene nevnt i artikkel 4.  
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AVSNITT III 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKERHET 

Artikkel 9 

Formålsbegrensning 

1.  Kontaktorganene og Kommisjonen skal utveksle og behandle personopplysninger i AAC-systemet med henblikk bare på 

gjennomføring av kravene om administrativ bistand og samarbeid fastsatt i avdeling IV i forordning (EF) nr. 882/2004. 

2.  Utvekslingen av opplysninger skal ikke under noen omstendighet omfatte personopplysninger knyttet til rase eller etnisk 

opprinnelse, politisk oppfatning, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforeninger samt opplysninger om en 

persons helse eller seksualliv. 

Artikkel 10 

Vern av personopplysninger 

1.  Direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse i den grad opplysningene som utveksles gjennom AAC-

systemet, inneholder personopplysninger som definert i artikkel 2 bokstav a) i direktiv 95/46/EF og i artikkel 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 45/2001. 

2.  Når det gjelder deres ansvar for å oversende relevante opplysninger til AAC-systemet og behandle personopplysninger 

som måtte bli generert i forbindelse med denne virksomheten, og i forbindelse med utvekslingen nevnt i artikkel 3 nr. 3, skal 

vedkommende myndigheter og kontaktorganene i medlemsstatene anses som behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 2 

bokstav d) i direktiv 95/46/EF. 

3.  Når det gjelder ansvaret for forvaltning av AAC-systemet, skal Kommisjonen med hensyn til behandling av person-

opplysninger som eventuelt følger av anvendelsen av artikkel 5 i denne beslutning, anses som behandlingsansvarlig i henhold til 

artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001. 

4.  Medlemsstatene kan begrense rettigheter og forpliktelser etter artikkel 6 nr. 1, artikkel 10, artikkel 11 nr. 1 og artikkel 12 i 

direktiv 95/46/EF dersom det er nødvendig for å verne interessene nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav d) og f) i nevnte direktiv. 

5.  Kommisjonen kan begrense rettigheter og forpliktelser etter artikkel 4 nr. 1, artikkel 11, artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13-17 

i forordning (EF) nr. 45/2001 når en slik begrensning er et nødvendig tiltak for å verne interessene nevnt i artikkel 20 nr. 1 

bokstav a) og e) i nevnte forordning, i den perioden det planlegges eller gjennomføres tiltak for å kontrollere at fôrvare- eller 

næringsmiddelregelverket overholdes, eller for å sikre at fôrvare- eller næringsmiddelregelverket håndheves i det særlige 

tilfellet som opplysningene gjelder. 

Artikkel 11 

Oppbevaring av personopplysninger 

Kommisjonen skal fjerne personopplysninger som behandles i AAC-systemet så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet 

som de er samlet inn og behandlet for, og som hovedregel senest fem år etter avslutningen av framgangsmåten for administrativ 

bistand og samarbeid. 

Artikkel 12 

Datasikkerhet 

Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre at AAC-systemet overholder reglene for datasikkerhet som er vedtatt i henhold til 

henholdsvis artikkel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001 og artikkel 17 i direktiv 95/46/EF. 
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Artikkel 13 

Anvendelsesdato 

Denne beslutning får anvendelse fra den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 14 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/842 

av 27. mai 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 167/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av og 

handelsnavnet på et koksidiostatikum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) KRKA d.d. har inngitt en søknad i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag om å endre 

navnet på innehaveren av godkjenningen med hensyn til kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008(2) om ny god-

kjenning av et koksidiostatikum (Kokcisan 120G). 

2) Søkeren hevder å ha overført markedsføringsrettighetene for tilsetningsstoffet i fôrvarer Kokcisan 120G til Huvepharma 

EOOD med virkning fra 5. februar 2016. Huvepharma EOOD anmoder dessuten, som ny eier av markedsførings-

rettighetene for tilsetningsstoffet i fôrvarer, om å få endre handelsnavnet på tilsetningsstoffet i fôrvarer. Søkeren har 

framlagt relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

3) De foreslåtte endringene i vilkårene for godkjenningen er av rent administrativ art og innebærer ikke en ny vurdering av 

det berørte tilsetningsstoffet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

4) For at tilsetningsstoffet i fôrvarer skal kunne markedsføres under navnet Huvepharma EOOD og under det nye hande-

lsnavnet, må vilkårene for godkjenningen endres. 

5) Forordning (EF) nr. 167/2008 bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at de endringene av forordning (EU) nr. 167/2008 som er fastsatt i denne 

forordning, må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at eksisterende lagre av 

tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, kan brukes opp. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I andre kolonne erstattes ordene «KRKA, d.d Novo mesto, Slovenia» med «Huvepharma EOOD, Bulgaria». 

2)  I tredje kolonne erstattes ordene «Kokcisan 120G» med «Huvesal 120 G». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 28.5.2016, s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 9. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 av 22. februar 2008 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i 

fôrvarer (EUT L 50 av 23.2.2008, s. 14). 

2018/EØS/87/05 
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Artikkel 2 

Eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, som er i samsvar med be-

stemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene er 

tømt. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/895 

av 8. juni 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av 

Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) Danisco (UK) Ltd har inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det foreslås 

at navnet på innehaveren av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008(2) med hensyn til 

godkjenningen av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-  

I-3699). 

2) Søkeren hevder at Danisco (UK) Ltd med virkning fra 12. november 2015 har overført markedsføringsrettighetene for 

preparatet av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM- I-3699) til STI 

Biotechnologie. 

3) De foreslåtte endringene i vilkårene for godkjenningen er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny vurdering av 

det berørte tilsetningsstoffet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er underrettet om søknaden. 

4) For at tilsetningsstoffet i fôrvarer skal kunne markedsføres under navnet STI Biotechnologie, må vilkårene for 

godkjenningen endres. 

5) Forordning (EF) nr. 1290/2008 bør derfor endres. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene av forordning (EU) nr. 1290/2008 fastsatt i denne forordning, må 

få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt 

premikser og fôrblandinger som inneholder det, kan brukes opp. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-

3698) og Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 340 av 19.12.2008,  

s. 20). 

2018/EØS/87/06 
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7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I andre kolonne i vedlegget til forordning (EF) nr. 1290/2008 endres ordene «Danisco (UK) Ltd» til «STI Biotechnologie». 

Artikkel 2 

Eksisterende lagre av dette tilsetningsstoffet samt premikser og fôrblandinger som inneholder det, og som er i samsvar med 

bestemmelsene som gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til lagrene 

er tømt. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/896 

av 8. juni 2016 

om godkjenning av jernnatriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 jernnatrium-

tartrater. 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 av jernnatriumtartrater i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» som tilsetningsstoff 

i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 30. april 2015(2) 

med at det aktuelle preparatet under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers 

helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte videre med at preparatet kan være et effektivt antiklumpemiddel i salt. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten 

rapporten om analysemetodene for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av jernnatriumtartrater viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «anti-

klumpemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer i samsvar med vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2015; 13(5):4114. 

2018/EØS/87/07 2018/EØS/87/07 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff/kg av NaCl 

Teknologiske tilsetningsstoffer: antiklumpemidler. 

1i534 Jernnatrium-

tartrater 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av en kompleksdannelse av natriumtartrater 

med jern(III)klorid i vandig løsning ≤ 35 vektprosent. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Jern(III)produkt av en kompleksdannelse av D(+)-, L(-)- 

og meso-2,3-dihydroksybutandisyrer 

Forhold: jern til meso-tartrat 1:1 

Forhold: jern til tartrat-isomerer i alt 1:1,5 

CAS-nr.: 1280193-05-9 

Fe(OH)2 C4H4O6Na 

Klorid: ≤ 25 % 

Oksalater: ≤ 1,5 % uttrykt som oksalsyre 

Jern ≥ 8 % jern(III) 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av meso-tartrat og D(-), L(+)-

tartrater i tilsetningsstoffet: 

— Høytrykksvæskekromatografi med påvisning av 

brytningsindeks (HPLC-RI), 

Mengdebestemmelse av samlet mengde jern i 

tilsetningsstoffet: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri 

(ICP-AES) – EN 15510, eller 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Tilsetningsstoffet skal brukes 

bare i NaCl (natriumklorid). 

2.  Minste anbefalte dose: 26 mg 

jernnatriumtartrater/kg NaCl 

(tilsvarer 3 mg jern/kg NaCl). 

3.  Høyeste anbefalte dose: 106 mg 

jernnatriumtartrater/kg NaCl. 

29. juni 2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg aktivt stoff/kg av NaCl 

  — Atomemisjonsspektrometri med induktivt koplet 

plasma etter trykkoppslutning (ICP-AES) – EN 

15621, eller 

— Atomemisjonsspektrometri med induktivt koplet 

plasma (ICP-AES) – EN 11885, eller 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) — EN ISO 

6869, eller 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) — kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 152/2009(2), og 

Mengdebestemmelse av samlet mengde natrium i 

tilsetningsstoffet: 

— atomemisjonsspektrometri med induktivt koplet 

plasma (ICP-AES) – EN 15510, eller 

— Atomemisjonsspektroskopi med induktivt koplet 

plasma etter trykkoppslutning (ICP-AES) – EN 

15621, eller 

— Atomemisjonsspektroskopi med induktivt koplet 

plasma (ICP-AES) – EN 11885, eller 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) — EN ISO 

6869, og 

Mengdebestemmelse av samlet mengde klorid i 

tilsetningsstoffet: 

— Titrimetri — forordning (EF) nr. 152/2009 eller 

ISO 6495. 

      

(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) 2016/897 

av 8. juni 2016 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og om endring av 

forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av 

godkjenningen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 13 nr. 3, 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 søknader om godkjenning av et preparat av 

Bacillus subtilis (C-3102). Søknadene var vedlagt de nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

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

3) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle typer eggleggende fjørfe samt akvariefisk. 

4) Preparatet ble godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1444/2006(2), for smågris ved kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010(3), og livkyllinger, kalkuner, mindre 

utbredte fuglearter og andre prydfugler og fuglevilt ved kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011(4). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

28. september 2015(5) og 11. november 2015(6) med at preparatet av Bacillus subtilis (C-3102) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke antas å ha noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten 

konkluderte med at tilsetningsstoffet under de foreslåtte bruksvilkårene kan være effektivt når det gjelder å redusere 

fôrmengden per enhet for masseproduksjon av egg i hele egglegginsperioden. Myndigheten konkluderte videre med at 

tilsetningsstoffet kan være effektivt når det gjelder å forbedre veksten og fôrutnyttingen hos akvariefisk. Den anser ikke 

at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også rapporten om metoden for 

analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (C-3102) 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 19). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av ny bruk av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd. Japan, som i Den europeiske unionen er 

representert ved Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 19). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011 av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre utbreidde fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt (innehavar av 

godkjenninga: Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 53 av 26.2.2011, s. 33). 

(5) EFSA Journal 2015; 13(9):4231. 

(6) EFSA Journal 2015; 13(11):4274. 

2018/EØS/87/08 2018/EØS/87/08 
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7) Søkeren har også inngitt en søknad i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003 der det foreslås at 

navnet på innehaveren av godkjenningen og navnet på dennes representant endres i forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) 

nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011. Søkeren hevder å ha endret navn fra «Calpis Co. Ltd» til «Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd» med virkning fra 1. januar 2016. Søkerens representant i EU har endret navn fra «Calpis Co. Ltd Europe 

Representative Office» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». Søkeren har framlagt 

relevante opplysninger til støtte for anmodningen. 

8) For at Asahi Calpis Wellness Co. Ltd skal kunne utnytte sine markedsføringsrettigheter, må vilkårene for god-

kjenningene endres. 

9) Forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 bør derfor endres. 

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 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «tarmflorastabili-

satorer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer i samsvar med vedlegget. 

Artikkel 2 

I andre kolonne i vedlegget til forordning (EF) nr. 1444/2006 endres navnet på innehaveren av godkjenningen fra «Calpis Co., 

Ltd, representert i Fellesskapet ved Orffa International Holding BV» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den 

europeiske Union ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». 

Artikkel 3 

I forordning (EU) nr. 333/2010 gjøres følgende endringer: 

a)  i tittelen endres «innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd Japan, som i Den europeiske unionen er representert ved 

Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» til «innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd Japan, som i den i Den 

europeiske unionen er representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». 

b)  i andre kolonne i vedlegget endres ««Calpis Co. Ltd Japan, som i Den europeiske unionen er representert ved Calpis Co. 

Ltd Europe Representative Office, Frankrike» til « Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske unionen 

ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». 

Artikkel 4 

I forordning (EU) nr. 184/2011 gjøres følgende endringer: 

a)  i tittelen endres «innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative 

Office» til «innehavar av godkjenninga: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske unionen ved Ashai 

Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». 
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b)  i andre kolonne i vedlegget endres ««Calpis Co. Ltd Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, 

Frankrike» til «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i Den europeiske unionen ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd 

Europe Representative Office». 

Artikkel 5 

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 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. 

4b1820 Asahi Calpis 

Wellness Co. 

Ltd, represen-

tert i Den 

europeiske 

union ved 

Asahi Calpis 

Wellness Co. 

Ltd Europe 

Representa-

tive Office 

Bacillus subtilis 

C-3102 (DSM 

15544) 

Tilsetningsstoffets sammen-

setning 

Bacillus subtilis C-3102 

(DSM 15544) med et 

innhold på minst 1,0 × 1010 

KDE/g 

Karakterisering av det 

aktive stoffet 

Levedyktige sporer (KDE) 

av Bacillus subtilis C-3102 

(DSM 15544) 

Analysemetode(1) 

Telling: 

platespredningsmetoden 

ved hjelp av trypton-soya-

agar i alle relevante 

matriser (EN 15784:2009) 

Identifikasjon: 

pulsfeltgelelektroforese 

(PFGE) 

Verpehøner — 3 × 108 — 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet, premiksen og fôr-

blandingen angis lagringstem-

peratur, holdbarhetstid og pellete-

ringsstabilitet. 

2.  For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene i et fôrforetak skal 

det fastsettes driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak med 

henblikk på å håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Når ekspo-

nering via hud, innånding eller 

øyne ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

29. juni 2026 

Akvariefisk 1 × 1010 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/898 

av 8. juni 2016 

om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til 

egglegging samt prydfugler (innehaver av godkjenningen: Novus Europe SA/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. 

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

Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19). 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 Bacillus licheniformis 

(ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og 

mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging samt prydfuger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 11. mars 2015(2) 

med at preparatet av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at preparatet kan 

forbedre forholdet mellom fôrinntak og vektøkning hos oppfôringskyllinger ved den anbefalte dosering, men bare i 

forbindelse med en proteinredusert diett. Myndigheten mente videre at denne konklusjonen kan utvides til å omfatte 

livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging samt prydfugler. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også rapporten om metoden for analyse av 

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

5) Vurderingen av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(3):4055. 

2018/EØS/87/09 0000/XXX/00/00 2018/EØS/87/09 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre avlstekniske 

tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2016. 

 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 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av parametrene). 

4d12 Novus 

Europe 

SA/NV 

Bacillus 

licheniformis 

ATCC 53757 og 

dets protease 

EC 3.4.21.19 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av Bacillus licheniformis 

(ATCC 53757) og dets protease EC 

3.4.21.19 som inneholder minst: 

— Bacillus licheniformis (ATCC 

53757): 

 1 × 109 KDE/g tilsetningsstoff 

— protease 6 × 105 U/g tilsetnings-

stoff(1) 

 Fast form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige sporer av Bacillus 

licheniformis (ATCC 53757) og dens 

protease EC 3.4.21.19 

Analysemetode(2) 

Identifikasjon og telling av Bacillus 

licheniformis ATCC 53757 i 

tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer: 

— Identifikasjon: pulsfelt-

gelelektroforese (PFGE) 

Oppfôrings-

kyllinger og 

livkyllinger 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring og 

egglegging 

Prydfugler 

— 5 × 108 CFU 

Bacillus 

licheniformis 

3 × 105 U 

protease 

— 1.  I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, hold-

barhetstid og pelleteringsstabili-

tet. 

2.  Anbefalt minstedose: 500 mg 

tilsetningsstoff/kg fullfôr. 

3.  For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene i et fôrforetak 

skal det fastsettes driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

med henblikk på å håndtere farer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Når ekspo-

neringen via hud, innånding eller 

øyne ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr. 

29. juni 

2026 
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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 
mg aktivt stoff per kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Telling: platespredningsmetoden 

ved hjelp av trypton-soya-agar — 

EN 15784 

Mengdebestemmelse av protease i 

tilsetningsstoffet, premikser og 

fôrvarer: 

— kolorimetrisk metode med måling 

av para-nitroanilin (pNA) som 

frigjøres ved proteasens enzy-

matiske reaksjon på substratet 

Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA ved 

37 °C 

    4.  Kan brukes i fôrvarer som 

inneholder følgende godkjente 

koksidiostatika: diclazuril, 

nicarbazin, dekokinat, sem-

duramicinnatrium, lasalocid-

natrium, monensinnatrium, robe-

nidinhydroklorid, maduramicin-

ammonium, narasin eller sali-

nomycinnatrium. 

5.  Anbefalt bruk i proteinreduserte 

fôrrasjoner. 

 

(1) 1 U er den mengde som frigir 1 mikromol para-nitroanilin (pNA) fra subtratet Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (C30H36N6O9) per minutt ved pH 8,0 og 37 °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) 2016/899 

av 8. juni 2016 

om godkjenning av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av 

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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  

6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). 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 6-fytase framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe og svin. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 22. oktober 2015(2) 

med at et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke 

har noen skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at preparatet ved den anbefalte dosen 

effektivt forbedrer lagring av fosfor i oppfôringskyllinger og -kalkuner, verpehøner, avvente smågriser, oppfôringssvin 

og purker. Myndigheten uttalte også at denne konklusjonen kan utvides til mindre utbredte fjørfearter og mindre 

utbredte arter av svin. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet også rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som 

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

5) Vurderingen av preparatet av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) viser at vilkårene for god-

kjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

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. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(11):4275. 

2018/EØS/87/10 
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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, 8. juni 2016. 

 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: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler. 

4a24 Danisco (UK) 

Ltd 

6-fytase EC 

3.1.3.26 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av 6-fytase framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC SD-

6528) med en aktivitet på minst: 

15 000 U(1)/g. 

Flytende form 

Karakterisering av det aktive stoffet 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC SD-

6528) 

Analysemetode(2) 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til 6-fytase i tilsetningsstoffet: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat. 

Til mengdebestemmelse av aktivite-

ten til 6-fytase i premikser og 

fôrvarer: 

— kolorimetrisk metode basert på 

enzymreaksjonen til fytase på 

fytat (EN ISO 30024). 

Alle fjørfearter 

Alle svinearter 

(unntatt 

spedgriser) 

— 250 U — 1.  I bruksanvisningen for tilsetnings-

stoffet og premiksen angis lagrings-

vilkår og pelleteringsstabilitet. 

2.  Høyeste anbefalte dose: 2 000 U/kg 

fôrvarer 

3.  For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene i et fôrforetak skal det 

fastsettes driftsrutiner og egnede 

organisatoriske tiltak med henblikk 

på å håndtere farer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Når eksponeringen via hud, 

innånding eller øyne ikke kan 

reduseres til et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr. 

29. juni 2026 

(1) 1 U er den mengden enzym som frigjør 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt fra et natriumfytatsubstrat ved pH 5,5 og 37 °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) 2016/900 

av 8. juni 2016 

om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 benzosyre. 

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 benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for purker. 

4) Benzosyre er allerede godkjent som tilsetningsstoff i avvente smågriser ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1730/2006(2) og for oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007(3). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 14. juni 2012(4) 

og 16. juni 2015(5) med at benzosyre under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkninger på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet, og at stoffet kan framkalle en liten reduksjon i pH-verdien hos purker. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også rapporten om 

metoden for analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av benzosyre 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tilsetningsstoffet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «andre 

avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 11. 

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

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

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

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

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

(4) EFSA Journal 2012;10(7):2775. 

(5) EFSA Journal 2015;13(7):4157. 

2018/EØS/87/11 
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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, 8. juni 2016. 

 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/kg fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (pH-senkende i urin). 

4d210 DSM 

Nutritional 

Products Ltd 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Benzenkarboksylsyre, 

fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nr.: 65-85-0 

Grenseverdi for urenheter: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av samlet mengde 

benzosyre i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumhydroksid 

(Den europeiske farmakopé, 

monografi 0066). 

Til mengdebestemmelse av benzosyre i 

premikser og fôrvarer: 

— reversfase høytrykksvæskekroma-

tografi kombinert med UV-påvis-

ning (RP-HPLC/UV) — metode 

basert på ISO9231:2008. 

Purker — 5 000 10 000 1.  I bruksanvisningen angis følgen-

de tilskuddsfôr: 

 «Tilskuddsfôr som inneholder 

benzosyre må ikke gis direkte til 

purker. Tilleggsfôr for oppfô-

ringssvin bør blandes grundig 

med andre fôrmidler i dagsra-

sjonen». 

2.  For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene i et fôrforetak 

skal det fastsettes driftsrutiner og 

egnede organisatoriske tiltak 

med henblikk på å håndtere farer 

ved innånding, hudkontakt eller 

kontakt med øynene. Når ekspo-

nering via hud, innånding eller 

øyne ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom disse 

rutiner og tiltak, skal tilsetnings-

stoffet og premiksene brukes 

med egnet personlig verneutstyr. 

29. juni 2026 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/972 

av 17. juni 2016 

om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 L-arginin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer. 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 «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av L-arginin framstilt av Corynebac-

terium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 1. desember 2015(2) at 

L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det er en effektiv kilde til aminosyren arginin for 

alle dyrearter. For at L-arginin skal være virkningsfullt tilskudd for drøvtyggere bør det beskyttes mot nedbryting i 

vommen. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. 

Den har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselabora-

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

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

Bruk av dette stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, deres salter og 

analoger», og som er oppført i vedlegget, godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 18.6.2016, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 14. 

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

(2) EFSA Journal 2016 14(1):4345. 

2018/EØS/87/12 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2016. 

 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/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

3c361 — L-arginin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et minsteinnhold av L-arginin på 98 %  

(i tørrstoff) og et vanninnhold på høyst 10 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentansyre) fram-

stilt ved gjæring med Corynebacterium glutamicum 

(KCTC 10423BP) 

Kjemisk formel: C6H14N4O2 

CAS-nummer: 74-79-3 

Analysemetode(1) 

Til karakterisering av L-arginin i tilsetningsstoffet: 

— Food Chemical Codex «L-arginine monograph». 

Til mengdebestemmelse av arginin i tilsetningsstoffet: 

— Ionebyttingskromatografi kombinert med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk påvisning 

(IEC-VIS). 

Til mengdebestemmelse av samlet mengde arginin i 

premikser, fôrmidler og fôrblandinger: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk påvisning 

(IEC-VIS) – kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009(2). 

Alle arter    1. Vanninnholdet skal 

angis på merkingen 

av tilsetnings-

stoffet. 

2. L-arginin kan 

bringes i omsetning 

og brukes som 

tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

8. juli 2026 

(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). 

 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/43 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/973 

av 17. juni 2016 

om godkjenning av sinkbislysinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 sinkkelat av  

L-lysinat-HCl. 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 næringsmiddelkategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av sinkkelat av  

L-lysinat-HCl som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 20. oktober 2015(2) at 

sinkkelat av L-lysinat-HCl under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller forbrukernes helse, 

og at det ikke vil oppstå problemer for brukernes trygghet, forutsatt at det treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak. 

5) Når det gjelder virkningene på miljøet, særlig drenering og avrenning av sink i overflatevann, anbefalte Myndigheten i 

sin uttalelse av 8. april 2014(3) å senke grenseverdiene for sink i fullfôr betydelig for flere dyrearter i målgruppen. For 

ikke å risikere ikke å oppfylle de fysiologiske behovene hos dyr også i særskilte perioder av livet eller andre negative 

virkninger på dyrehelsen, bør imidlertid reduksjonen av sinkinnholdet som er anbefalt av Myndigheten, ikke innføres i 

ett trinn. Med sikte på ytterligere reduksjoner bør driftsansvarlig for fôrforetak samt forskningsinstitutter oppmuntres til 

å samle nye vitenskapelige opplysninger om de fysiologiske behovene hos de forskjellige dyreartene. 

6) Myndigheten konkluderte videre med at sinkkelat av L-lysinat-HCl kan anses som en effektiv kilde til sink for alle 

dyrearter og anbefalte at stoffet kalles sinkbislysinat. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til 

overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved artikkel 21 i forordning (EF) 

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

nr. 1831/2003, er oppfylt. Bruk av dette stoffet 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 18.6.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 14. 

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

(2) EFSA Journal 2015 13(11):4267. 

(3) EFSA Journal 2014 12(5):3668. 

2018/EØS/87/13 
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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, 17. juni 2016. 

 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 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i 

mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b613 — Sinkbis-

lysinat 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Pulver eller granulat med et sinkinnhold på 

minst 13,5 % og et lysininnhold på minst 

85,0 %. 

Sink i form av sinkkelat av bislysinat HCl: minst 

85 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sinkkelat av bislysinat HCl 

Kjemisk formel: 

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O 

CAS-nummer: 23333-98-4 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av lysinmengden i tilsetnings-

stoffet og premikser: 

— Ionebyttingskromatografi kombinert med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV/FD), eller 

— VDLUFA 4.11.6 eller EN ISO 17180. 

Til bestemmelse av samlet mengde sink i til-

setningsstoffet og premikser: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjons-

spektrometri (ICP-AES) – EN 15510, eller 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og 

katter: 200  

(i alt) 

Laksefisk og 

melkeerstat-

ning for 

kalver: 180  

(i alt) 

Smågriser, 

purker, 

kaniner og 

annen fisk 

enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter 

og kategorier: 

120 (i alt) 

1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôr i form av en premiks. 

2. Sinkbislysinat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3. For brukere av tilsetnings-

stoffet og premiksene skal 

driftsansvarlige for fôrforetak 

fastsette framgangsmåter for 

drift og passende admini-

strative tiltak for å håndtere 

mulige risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt med 

øynene. Når risikoer ikke kan 

reduseres til et akseptabelt 

nivå gjennom disse rutiner og 

tiltak, skal tilsetningsstoffene 

og premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

8. juli 2026 
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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 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i 

mg per kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektro-

metri etter trykkoppslutning (ICP-AES) – EN 

15621. 

Til bestemmelse av samlet mengde sink i 

fôrmidler og fôrblandinger: 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) – EN 15510, eller 

— Induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektro-

metri etter trykkoppslutning (ICP-AES) – EN 

15621, eller 

— Atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) – 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(2). 

      

(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) 2016/997 

av 21. juni 2016 

om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei 

(ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei 

(ATCC SD 2106) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon og mindre utbredte 

arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 endo-1,4-

betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 

3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106). 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 endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) 

framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Tricho-

derma reesei (ATCC SD 2106) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon (herunder mindre utbredte arter av 

svin) og mindre utbredte arter av svin til avvenning og oppfôring. 

4) Tilsetningsstoffet er allerede godkjent for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 337/2011(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 3. desember 2015(3) at 

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase 

(EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og er virkningsfullt for purker i laktasjon og mindre 

utbredte arter av svin ved anbefalt dosering. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter 

at produktet er brakt i omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av preparatet av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og 

endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, 

som angitt i vedlegget til denne forordning. 

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 164 av 22.6.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 14. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 337/2011 av 7. april 2011 om godkjenning av eit enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-

betaglukanase som tilsetjingsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvande smågrisar og oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Danisco Animal 

Nutrition) (EUT L 94 av 3.4.2009, s. 19). 

(3) EFSA Journal 2016 14(1):4350. 

2018/EØS/87/14 
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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, 21. juni 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 Enheter aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: Avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fordøyelsesforbedrende midler 

4a15 Danisco (UK) 

Ltd 

Endo-1,4-

betaxylanase 

EC 3.2.1.8 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

EC 3.2.1.6 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av endo-1,4-betaxylanase 

framstilt av Trichoderma reesei (ATCC 

PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglu-

kanase framstilt av Trichoderma reesei 

(ATCC SD 2106) med en aktivitet på 

minst 12200 U(1)/g og 1520 U(2)/g. 

Fast form og flytende form. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) 

og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt 

av Trichoderma reesei (ATCC SD 

2106). 

Analysemetoder(3) 

Karakterisering av det aktive stoffet i 

tilsetningsstoffet, premikser og fôrvarer: 

— Kolorimetrisk metode som måler det 

vannløselige fargestoffet som frigis 

ved hjelp av endo-1,4-betaxylanase 

fra hvetearabinoxylansubstrater 

kryssbundet med azurin. 

Purker i 

laktasjon 

(herunder 

mindre 

utbredte arter 

av svin) 

Mindre 

utbredte arter 

av svin til 

avvenning og 

oppfôring 

— Endo-1,4-

betaxylanase 

1220 U 

Endo-1,3(4)-

betaglu-

kanase 

152 U 

Endo-1,4-

betaxylanase 

610 U 

Endo-1,3(4)-

betaglu-

kanase 

76 U 

— 1. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen angis 

lagringsforhold og stabilitet 

ved varmebehandling. 

2. For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal 

driftsansvarlige for 

fôrforetak fastsette 

framgangsmåter for drift og 

passende administrative 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding, 

hudkontakt eller kontakt 

med øynene. Når risikoer 

ikke kan reduseres til et 

akseptabelt nivå gjennom 

disse rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffene og 

premiksene brukes med 

egnet personlig verneutstyr. 

12. juli 2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp Enheter aktivt stoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

   — Kolorimetrisk metode som måler 

det vannløselige fargestoffet som 

frigis ved hjelp av endo-1,3(4)-

betaglukanase fra betaglukan-

substrat fra bygg kryssbundet med 

azurin. 

      

(1) 1 U er den mengden enzym som frigir 0,48 μmol reduserende sukker (xyloseekvivalenter) per minutt fra hvetearabinoxylan ved pH 4,2 og 50 °C. 

(2) 1 U er den mengden enzym som frigir 2,4 μmol reduserende sukker (glukoseekvivalenter) per minutt fra glukan fra bygg ved pH 5,0 og 50 °C. 

(3) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1007 

av 22. juni 2016 

om godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til andre drøvtyggere enn 

oppfôringslam, katter og hunder (innehaver av godkjenningen: Latochema Co. Ltd)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og forord-

ningen 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 ammoniumklorid. 

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 ammoniumklorid som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for drøvtyggere, katter og hunder. 

4) Preparatet er også godkjent for oppfôringslam ved kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012(2). 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 4. desember 2015(3) at 

preparatet av ammoniumklorid under de foreslåtte bruksvilkårene ikke antas å ha noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet, og at bruk av preparatet kan redusere pH i urinen. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet er brakt i omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

6) Vurderingen av ammoniumklorid viser at vilkårene for godkjenning i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ammoniumklorid som er oppført i vedlegget, som tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«andre avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 23.6.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 14. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 832/2012 av 17. september 2012 om godkjenning av eit preparat av ammoniumklorid 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringslam (innehavar av godkjenninga: Latochema Co. Ltd) (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 27). 

(3) EFSA Journal 2016 14(1):4352. 

2018/EØS/87/15 
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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, 22. juni 2016. 

 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 
mg tilsetningsstoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (reduksjon av pH i urin) 

4d7 Latochema 
Co. Ltd 

Ammoniumklorid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ammoniumklorid ≥ 99,5 % 

Fast form 

Karakterisering av det aktive 
stoffet 

Ammoniumklorid ≥ 99,5 % 

NH4Cl CAS-nummer: 12125-02-9 

Natriumklorid ≤ 0,5 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av am-
moniumklorid i fôrvare: titrering 
med natriumhydroksid (Den euro-
peiske farmakopé, monografi 
0007) eller titrering med sølvnitrat 
(JECFA-monografi om am-
moniumklorid). 

Andre drøv-
tyggere enn 
oppfôringslam 

—  10 000 i en  
fôringsperiode 
på høyst tre 
måneder 

5 000 i en  
fôringsperiode 
på over tre 
måneder 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes 
fôrvarer som en premiks. 

2.  For brukere av tilsetnings-
stoffet og premiksene skal 
driftsansvarlige for fôrforetak 
fastsette framgangsmåter for 
drift og passende admini-
strative tiltak for å håndtere 
mulige risikoer ved innånding, 
hudkontakt eller kontakt med 
øynene. Når risikoer ikke kan 
reduseres til et akseptabelt 
nivå gjennom disse rutiner og 
tiltak, skal tilsetningsstoffene 
og premiksene brukes med 
egnet personlig verneutstyr. 

3.  Ved blanding av am-
moniumklorid fra forskjellige 
kilder må det høyeste tillatte 
innholdet av fullfôr til 
drøvtyggere, katter og hunder 
ikke overskrides. 

13. juli 2026 

Katter 

Hunder 

 5000 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1095 

av 6. juli 2016 

om godkjenning av sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, 

sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av proteinhydrolysat, sinkkelat av 

glysinhydrat (fast form) og sinkkelat av glysinhydrat (flytende form) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

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

vilkårene og framgangsmåtene for å gi en 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) Sinkforbindelsene sinkacetatdihydrat, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av 

aminosyrehydrat og sinkkelat av glysinhydrat ble godkjent uten tidsbegrensning ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1334/2003(3) og (EF) nr. 479/2006(4) i samsvar med direktiv 70/524/EØF. Disse produktene ble deretter oppført i 

registeret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikkel 7, er det inngitt søknader 

om ny vurdering av sinkacetatdihydrat, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av 

aminosyrehydrat og sinkkelat av glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. Dessuten ble det i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning inngitt en søknad om vannfritt sinkklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter. Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige 

tilsetningsstoffer». Søknadene 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 sine uttalelser av  

1. februar 2012(5), 8. mars 2012(6), 23. mai 2012(7), 15. november 2012(8), 12. september 2013(9) og 12. mars 2015(10) 

med at sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av 

aminosyrehydrat og sinkkelat av glysinhydrat ved de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 7.7.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 16 

(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. 1334/2003 av 25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som 

tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006 av 23. mars 2006 med hensyn til godkjenning av visse tilsetningsstoffer i gruppen forbindelser 

av mikronæringsstoffer (EUT L 86 av 24.3.2006, s. 4). 

(5) EFSA Journal 2012;10(2):2572. 

(6) EFSA Journal 2012;10(3):2621. 

(7) EFSA Journal 2012;10(6):2734. 

(8) EFSA Journal 2012;10(11):2970. 

(9) EFSA Journal 2013;11(10):3369. 

(10) EFSA Journal 2015;13(4):4058. 

2018/EØS/87/16 2018/EØS/87/16 
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menneskers helse, og at det ikke vil oppstå problemer for brukernes trygghet, forutsatt at det treffes hensiktsmessige 

vernetiltak. 

5) Når det gjelder virkningene på miljøet, særlig drenering og avrenning av sink til overflatevann, anbefalte Myndigheten i 

sin uttalelse av 8. april 2014(11) en betydelig reduksjon i maksimumsinnholdet av sink i fullfôr for flere målarter. For 

ikke å risikere at de fysiologiske behovene hos dyr ikke oppfylles, også i særskilte perioder av deres liv, eller andre 

negative virkninger på dyrehelsen, bør imidlertid sinkreduksjonen som er anbefalt av Myndigheten, ikke innføres i ett 

trinn. Med sikte på ytterligere reduksjoner bør driftsansvarlige for fôrforetak samt forskningsinstitutter oppfordres til å 

samle inn nye vitenskapelige data om de fysiologiske behovene hos de forskjellige dyreartene. 

6) Myndigheten konkluderte videre med at sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, 

sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av aminosyrehydrat og sinkkelat av glysinhydrat er effektive kilder til sink. Gitt de 

kjemiske egenskapene til sinkkelat av aminosyrer anbefaler Myndigheten at sinkkelat deles opp i to grupper: sinkkelat 

av aminosyrehydrat og sinkkelat av proteinhydrolysat. Videre er det for sinkkelat av glysinhydrat vurdert to ulike 

former; en fast og en flytende. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markeds-

føring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer framlagt av referanse-

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

7) Vurderingen av sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, 

sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av proteinhydrolysat, sinkkelat av glysinhydrat (fast) og sinkkelat av glysin-

hydrat (flytende) viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk 

av stoffene bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Som følge av at det ved denne forordning gis godkjenning for «sinkacetatdihydrat», «sinkoksid», «sinksulfat-

heptahydrat», «sinksulfatmonohydrat», «sinkkelat av aminosyrehydrat» og «sinkkelat av glysinhydrat» er postene for 

disse stoffene i forordning (EF) nr. 479/2006 og (EF) nr. 1334/2003 foreldet og bør derfor utgå. 

9) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2010(12) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012(13) 

og (EU) nr. 636/2013(14) ble flere sinkforbindelser godkjent som ernæringsmessige tilsetningsstoffer i fôrvarer. For å ta 

hensyn til konklusjonene i Myndighetens uttalelse av 8. april 2014, som også utgjorde det vitenskapelige grunnlaget for 

bestemmelsene om det samlede sinkinnholdet i fôrblandinger med hensyn til tilsetningsstoffer som godkjennes ved 

denne forordning, og som primært gjelder miljøvirkningene av sinktilsetning i fôrvarer, bør maksimumsinnholdet av 

sink fastsatt i forordning (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013 

tilpasses til bestemmelsene i denne forordning med hensyn til sinkinnholdet i fôrblandinger. Forordning (EF)  

nr. 335/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013 bør derfor endres. 

10) Ettersom ingen trygghetshensyn tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av sinkacetatdihydrat, sinkoksid, 

sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av glysinhydrat og sinkforbin-

delser godkjent ved forordning (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU)  

nr. 636/2013 må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

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

fôr —  

  

(11) EFSA Journal 2014;12(5):3668. 

(12) Kommisjonsforordning (EU) nr. 335/2010 av 22. april 2010 om godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 102 av 23.4.2010, s. 22). 

(13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenning av sinkkloridhydroksidmonohydrat som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 297 av 26.10.2012, s. 18). 

(14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 av 1. juli 2013 om godkjenning av sinkkelat av metionin (1:2) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter (EUT L 183 av 2.7.2013, s. 3). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

av mikronæringsstoffer», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår følgende tilsetningsstoffer og deres kjemiske formel og beskrivelse fra post 

E6: «sinkacetatdihydrat», «sinkoksid», «sinksulfat-heptahydrat», «sinksulfatmonohydrat», «sinkkelat av aminosyrehydrat». 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 479/2006 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 479/2006 utgår post E6 om tilsetningsstoffet «sinkkelat av glysinhydrat». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EU) nr. 335/2010 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 335/2010 skal kolonne 8 i rad 3b6.10 lyde: 

«Hunder og katter: 200 (i alt) 

Laksefisk og melkeerstatning for kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, kaniner og alle andre fiskearter enn laksefisk: 150 (i alt) 

Andre arter og grupper: 120 (i alt)» 

Artikkel 5 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 skal kolonne 8 i rad 3b6.10 lyde: 

«Hunder og katter: 200 (i alt) 

Laksefisk og melkeerstatning for kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, kaniner og alle andre fiskearter enn laksefisk: 150 (i alt) 

Andre arter og grupper: 120 (i alt)» 
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Artikkel 6 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 skal kolonne 8 i rad 3b6.10 lyde: 

«Hunder og katter: 200 (i alt) 

Laksefisk og melkeerstatning for kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, kaniner og alle andre fiskearter enn laksefisk: 150 (i alt) 

Andre arter og grupper: 120 (i alt)» 

Artikkel 7 

Overgangstiltak 

1.  Sinkacetatdihydrat, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av 

glysinhydrat og sinkforbindelser godkjent ved forordning (EF) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 

og (EU) nr. 636/2013 og premikser som inneholder disse stoffene, og som er framstilt og merket før 27. januar 2017 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 27. juli 2016, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffene nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 27. juli 2017 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 27. juli 2016, 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 nevnt i nr. 1, og som er framstilt og merket før 27. juli 2018 i samsvar 

med reglene som gjaldt før 27. juli 2016, 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 8 

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 6. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b601 — Sinkacetat-

dihydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinkacetatdihydrat i pulverform med 

et sinkinnhold på minst 29,6 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Zn(CH3COO)2 · 

2H2O 

CAS-nummer: 5970-45-6 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av 

sinkacetatdihydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumedetat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

1482). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsruti-

ner og egnede organi-

satoriske tiltak med 

henblikk på å håndtere 

farer ved innånding, 

hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 

Når risiko ikke kan 

reduseres til et ak-

septabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   — EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009(2) – atomabsorp-

sjonsspektrometri (AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b602 — Vannfritt 

sinkklorid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Vannfritt sinkklorid i pulverform med 

et sinkinnhold på minst 46,1 %. 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en flytende premiks. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: ZnCl2 

CAS-nummer: 7646-85-7 

Analysemetoder(1) 

Til kvantifisering av vannfritt 

sinkklorid i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumedetat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0110). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspek-

trometri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspek-

trometri (ICP-AES) etter trykk-

oppslutning, 

— metoden ICP-AES CEN (EN ISO 

11885), gjelder ikke premikser. 

   Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

2.  For brukere av 

tilsetningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette driftsruti-

ner og egnede organi-

satoriske tiltak med 

henblikk på å håndtere 

farer ved innånding, 

hudkontakt eller 

kontakt med øynene. 

Når risiko ikke kan 

reduseres til et ak-

septabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b603 — Sinkoksid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinkoksid i pulverform med et 

sinkinnhold på minst 72 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: ZnO 

CAS-nummer: 1314-13-2 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

For mengdebestemmelse av sinkoksid 

i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumedetat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0252). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

   Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

2.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede 

organisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   — EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b604 — Sinksulfat-

heptahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinksulfat-heptahydrat i pulverform 

med et sinkinnhold på minst 22 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: ZnSO4 · 7H2O 

CAS-nummer: 7446-20-0 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av sinksulfat-

heptahydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumedetat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

0111). 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

3b605 — Sinksulfat-

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinksulfatmonohydrat i pulverform 

med et sinkinnhold på minst 34 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: ZnSO4 · H2O 

CAS-nummer: 7446-19-7 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av sinksulfat-

monohydrat i tilsetningsstoffet: 

— titrering med natriumedetat (Den 

europeiske farmakopé, monografi 

2159). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og 

melkeerstatning for 

kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 

 – atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b606 — Sinkkelat av 

aminosyre-

hydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinkaminosyrekompleks der sink og 

aminosyrer fra soyaprotein er kelatert 

via koordinerte kovalente bindinger i 

pulverform med et innhold på minst 

10 % sink. 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  Sinkkelat av aminosyre 

kan bringes i om-

setning og brukes som 

tilsetningsstoff i form 

av et preparat. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Zn (x)(1-3 · nH2Ox = 

anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat. 

Høyst 10 % av de molekylene som 

overstiger 1 500 Da. 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av 

aminosyreinnhold i tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografimetode 

med postkolonne-derivatisering 

og UV- eller fluorescenspåvis-

ning: kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

   Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

3.  For brukere av 

tilsetningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 

 



   

 

N
r. 8

7
/6

8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
0

.1
2

.2
0
1

8
 

 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b612 — Sinkkelat av 

protein-

hydrolysat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinkkelat av proteinhydrolysat som 

pulver med et innhold på minst 10 % 

sink. 

Minst 85 % kelatert sink. 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  Sinkkelat av protein-

hydrolysat kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Zn (x)(1-3 · nH2Ox = 

anion av enhver aminosyre fra 

soyaproteinhydrolysat. 

Analysemetoder(1) 

Til mengdebestemmelse av 

proteinhydrolysatinnhold i 

tilsetningsstoffet: 

— ionebyttingskromatografimetode 

med postkolonne-derivatisering 

og UV- eller fluorescenspåvis-

ning: Forordning (EU) 

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Til mengdebestemmelse av innholdet 

av kelatert sink i tilsetningsstoffet: 

— infrarød spektroskopi med fourier-

transformasjon (FTIR) fulgt av 

flervariate regresjonsmetoder. 

   Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

3.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN/TS 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 

 – atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

3b607 — Sinkkelat av 

glysinhydrat 

(fast form) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Sinkkelat av glysinhydrat, som pulver 

med et innhold på minst 15 % sink. 

Vanninnhold: høyst 10 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Zn(x)1-3 · nH2Ox = 

anion av glysin. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

— ionebyttingskromatografimetode 

med postkolonne-derivatisering 

og UV- eller fluorescenspåvis-

ning: Forordning (EF) 

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

Laksefisk og melkeer-

statning for kalver: 

180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

2.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   — EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykk-

oppslutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 

 – atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

3b608 — Sinkkelat av 

glysinhydrat 

(flytende 

form) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Flytende sinkkelat av glysinhydrat, 

med et innhold på minst 7 % sink. 

Alle 

dyrearter 

— — Hunder og katter: 

200 (i alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrvarer som 

en premiks. 

27. juli 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Zn(x)1-3 · nH2Ox = 

anion av glysin. 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av glysininnholdet i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

— ionebyttingskromatografimetode 

med postkolonne-derivatisering 

og UV- eller fluorescenspåvis-

ning: Forordning (EU) 

nr. 152/2009 (vedlegg III del F). 

Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES), eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

   Laksefisk og 

melkeerstatning for 

kalver: 180 (i alt) 

Smågriser, purker, 

kaniner og all annen 

fisk enn laksefisk: 

150 (i alt) 

Andre arter og 

grupper: 120 (i alt) 

2.  Sinkkelat av glysin 

(flytende) kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

3.  For brukere av til-

setningsstoffet og 

premiksene skal drifts-

ansvarlige for fôrfore-

tak fastsette drifts-

rutiner og egnede or-

ganisatoriske tiltak 

med henblikk på å 

håndtere farer ved 

innånding, hudkontakt 

eller kontakt med 

øynene. Når risiko 

ikke kan reduseres til 

et akseptabelt nivå 

gjennom disse rutiner 

og tiltak, skal til-

setningsstoffet og 

premiksene brukes 

med egnet personlig 

verneutstyr. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 

God-

kjennings-

periodens 

utløp 
Innhold av grunnstoffet (Zn) i mg per 

kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av samlet mengde 

sink i fôrmidler og fôrblandinger: 

— forordning (EF) nr. 152/2009 – 

atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS), eller 

— EN 15510: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) eller 

— EN 15621: induktivt koplet 

plasma – atomemisjonsspektro-

metri (ICP-AES) etter trykkopp-

slutning. 

      

(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) 2016/1220 

av 26. juli 2016 

om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

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

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 82/471/EØF(2), vurderes på nytt. 

2) L-treonin ble ved kommisjonsdirektiv 88/485/EØF(3) godkjent uten tidsbegrensning i samsvar med direktiv 

82/471/EØF, og 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 søknader 

om ny vurdering av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter. Det er også inngitt søknader om 

godkjenning av L-treonin for alle dyrearter i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning. Søknadene inneholdt de 

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

4) Søknadene gjelder godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-

11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, 

Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 eller Escherichia coli CGMCC 7.58 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av 9. juli 2013(4), 

29. januar 2014(5), 9. september 2014(6), 9. september 2015(7), 1. desember 2015(8) og 19. april 2016(9) med at  

L-treonin framstilt av Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-

10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia 

coli CGMCC 3703 og Escherichia coli CGMCC 7.58 under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrs eller menneskers helse eller på miljøet, og at det anses som en effektiv kilde til aminosyren treonin i fôrvarer. For 

at tilskuddet L-treonin fullt ut skal være effektivt for drøvtyggere, bør det beskyttes mot nedbryting i vommen. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter at produktet er bragt i omsetning. Den har 

også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 27.7.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2016 av  

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

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 18. 

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

(2) Rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse stoffer som brukes i fôrvarer (EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8). 

(3) Kommisjonsdirektiv 88/485/EØF av 26. juli 1988 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i 

fôrvarer (EFT L 239 av 30.8.1988, s. 36). 

(4) EFSA Journal 2013 11(7):3319. 

(5) EFSA Journal 2014 12(2):3564. 

(6) EFSA Journal 2014 12(10):3825. 

(7) EFSA Journal 2015 13(9):4236. 

(8) EFSA Journal 2016 14(1):4344. 

(9) EFSA Journal 2016 14(5):4470. 

2018/EØS/87/17 
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6) I sin uttalelse uttrykte Myndigheten bekymring over målartenes sikkerhet når L-treonin tilføres gjennom drikkevannet. 

Myndigheten foreslår imidlertid ingen grenseverdi for L-treonin. Ved tilførsel av L-treonin gjennom drikkevannet bør 

derfor brukeren gjøres oppmerksom på behovet for å ta hensyn til tilførselen av alle essensielle aminosyrer gjennom 

kosten. 

7) Vurderingen av L-treonin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Stoffet bør derfor godkjennes for bruk i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning av L-treonin 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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

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

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

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

1.  L-treonin godkjent ved direktiv 88/485/EØF og premikser som inneholder dette stoffet, kan bringes i omsetning fram til  

16. mai 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 16. august 2016, og brukes inntil eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i nr. 1, kan bringes i omsetning fram til 16. august 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 16. august 2016, og brukes til eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på dyr som 

er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

3.  Fôrmidler og fôrblandinger som inneholder stoffet angitt i nr. 1, kan bringes i omsetning fram til 16. august 2018 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 16. august 2016, 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. 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/77 

 

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

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

3c410 — L-treonin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Pulver med et minsteinnhold av L-treonin på  

98 % (i tørrstoff). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

L-treonin framstilt ved gjæring med 

Escherichia coli DSM 25086 eller 

Escherichia coli FERM BP-11383 eller 

Escherichia coli FERM BP-10942 eller 

Escherichia coli NRRL B-30843 eller 

Escherichia coli KCCM 11133P eller 

Escherichia coli DSM 25085 eller 

Escherichia coli CGMCC 3703 eller 

Escherichia coli CGMCC 7.58. 

Kjemisk formel: C4H9NO3 

CAS-nummer: 72-19-5 

Analysemetoder(1) 

Til bestemmelse av L-treonin i tilsetnings-

stoffet: 

— Food Chemical Codex «L-threonine 

monograph» og 

— ionebyttingskromatografi med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV/FD) – EN ISO 17180. 

Alle arter — — — 1. L-treonin kan bringes i omsetning 

og brukes som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. For brukere av tilsetningsstoffet og 

premiksene skal driftsansvarlige 

for fôrforetak fastsette fram-

gangsmåter for drift og admini-

strative tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved innånding. Dersom 

disse risikoene ikke kan fjernes 

eller reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike framgangsmåter og 

tiltak, skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

3. L-treonin kan også brukes i 

drikkevann. 

4. Følgende opplyses på tilsetnings-

stoffets etikett: 

 Vanninnhold. 

16.8.2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av treonin i premikser: 

— ionebyttingskromatografi kombinert med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV/FD) – EN ISO 17180 

og 

— ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonne-derivatisering og fotometrisk 

påvisning (IEC-UV), kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009(2) (vedlegg III 

del F). 

For bestemmelse av treonin i premikser, fôr-

blandinger, fôrmidler og vann: 

— ionebyttingskromatografi med postkolonne-

derivatisering og fotometrisk påvisning 

(IEC-UV), forordning (EF) nr. 152/2009 

(vedlegg III del F). 

    5. Følgende opplyses på tilsetnings-

stoffets og premiksenes etikett: 

 «Dersom tilsetningsstoffet tilføres 

gjennom drikkevann, bør protein-

overskudd unngås.» 

 

(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). 

 



Nr. 87/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 2016/317 

av 3. mars 2016 

om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 

2002/57/EF med hensyn til den offisielle etiketten for frøemballasje(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 21a, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 21a, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø(3), særlig artikkel 27, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(4), særlig artikkel 45, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av settepoteter(5), særlig artikkel 24, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(6), særlig 

artikkel 24, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF fastsetter regler med hensyn 

til offisiell merking av emballasje. 

2) I de senere årene er det oppdaget noen tilfeller av misbruk av offisielle etiketter. Sikkerheten ved offisielle etiketter bør 

derfor forbedres i tråd med nåværende teknisk kunnskap for å sikre at slikt misbruk unngås. På denne bakgrunn og for å 

gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å registrere og kontrollere operatørenes trykking, distribusjon og bruk av 

offisielle etiketter samt for å spore frøpartier bør sikkerheten ved offisielle etiketter forbedres ved å føre et offisielt 

tildelt serienummer til de offisielle etikettene for basisfrø, sertifiserte frø, handelsfrø og blandinger av frø, samt på 

etiketter og dokumenter som følger frø som ikke er sertifisert, og som er høstet i en annen medlemsstat. 

3) Direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr —  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 72, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2016 av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 

av 23.8.2018, s. 20. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 

(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60. 

(6) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 66/401/EØF 

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A(I)(a) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

b)  I avsnitt A(I)(b) skal nytt punkt 3a lyde: 

«3a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

c)  I avsnitt A(I)(c) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer.» 

b)  I avsnitt C innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer.» 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 66/402/EØF 

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A(a) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

b)  I avsnitt A(b) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

b)  I avsnitt C innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

Artikkel 3 

Endringer av direktiv 2002/54/EF 

I direktiv 2002/54/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

 I avsnitt A(I) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.»  
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2)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

b)  I avsnitt C innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

Artikkel 4 

Endringer av direktiv 2002/55/EF 

I direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

 I avsnitt A(I) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

b)  I avsnitt C innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

Artikkel 5 

Endring av direktiv 2002/56/EF 

I avsnitt A i vedlegg III til direktiv 2002/56/EF skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

Artikkel 6 

Endringer av direktiv 2002/57/EF 

I direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A(a) skal nytt punkt 2a lyde: 

«2a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

b)  I avsnitt A(b) skal nytt punkt 3a lyde: 

«3a.  Offisielt tildelt serienummer.» 

2)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt A innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 

b)  I avsnitt C innsettes følgende strekpunkt etter første strekpunkt: 

«—  offisielt tildelt serienummer,» 
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Artikkel 7 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. mars 2017 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2017. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 9 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/320 

av 3. mars 2016 

om endring av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for 

medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad 

om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller 

grønnsakarter 

[meddelt under nummer K(2016) 1221](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 4a  

nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 4a nr. 2, og 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø(3), særlig artikkel 6 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø(4), særlig artikkel 23 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av settepoteter(5), særlig artikkel 6 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(6), særlig 

artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2004/842/EF(7) fastsetter regler for den offisielle etiketten på emballasje for frø som tilhører sorter 

som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller 

grønnsakarter. 

2) I de senere årene er det oppdaget noen tilfeller av misbruk av offisielle etiketter. Sikkerheten ved offisielle etiketter bør 

derfor forbedres i tråd med nåværende teknisk kunnskap for å sikre at slikt misbruk unngås. På denne bakgrunn og for å 

gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å registrere og kontrollere operatørers trykking, distribusjon og bruk av 

offisielle etiketter samt for å spore frøpartier bør sikkerheten ved offisielle etiketter forbedres ved å føre et offisielt 

tildelt serienummer til de offisielle etikettene. 

3) Denne beslutning og Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317(8) bør få anvendelse fra samme dato for å 

sikre likeverdig behandling av alle brukere av etikettene. Denne beslutning bør derfor få anvendelse fra 1. april 2017. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 5.3.2016, s. 88, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2016 av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 

av 23.8.2018, s. 20. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12. 

(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(5) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60. 

(6) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74. 

(7) Kommisjonsvedtak av 2004/842/EF av 1. desember 2004 om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate 

markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til 

jordbruksformål eller grønnsakarter (EUT L 362 av 9.12.2004, s. 21). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 

2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til den offisielle etiketten for frøemballasje (se side 72 i denne EUT). 

2018/EØS/87/19 
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4) Vedtak 2004/842/EF bør derfor endres. 

5) 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 

Endring av vedtak 2004/842/EF 

I artikkel 9 nr. 2 i vedtak 2004/842/EF skal ny bokstav aa) lyde: 

«aa) offisielt tildelt serienummer,» 

Artikkel 2 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Artikkel 3 

Anvendelsesdato 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. april 2017. 

Utferdiget i Brussel, 3. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/427 

av 10. mars 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og 

nyttekjøretøyer (Euro 6)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om typegodkjenning av mo-

torvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(1), særlig artikkel 5 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal Kommisjonen løpende vurdere de metoder, prøvinger og krav for 

typegodkjenning som er oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008(2), og om nødvendig tilpasse dem slik at de 

i tilstrekkelig grad avspeiler de reelle utslippene under kjøring på vei. 

2) Kommisjonen har i den forbindelse foretatt en detaljert analyse på grunnlag av egen forskning og eksterne opplysninger, 

og har konstatert at reelle utslipp under kjøring på vei med Euro 5/6-kjøretøyer langt overskrider utslippene som er målt 

under den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC), særlig med hensyn til NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer. 

3) Utslippskravene for typegodkjenning av motorvogner er blitt betydelig skjerpet ved innføringen av eurostandarder med 

senere revisjoner. Selv om det generelt er blitt betydelig reduserte utslipp fra kjøretøyer med hensyn til ulike 

lovregulerte forurensende stoffer, er dette ikke tilfellet med NOx-utslipp fra dieselmotorer (særlig lette nyttekjøretøyer). 

Det er derfor behov for tiltak for å rette opp dette. Dersom problemet med NOx-utslipp fra dieselmotorer kan løses, bør 

det bidra til å redusere de fortsatt høye nivåene av NO2-konsentrasjoner i luften, som særlig henger sammen med disse 

utslippene, og som er både et stort folkehelseproblem og en utfordring med hensyn til å overholde europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/50/EF(3). 

4) Kommisjonen opprettet i 2011 en arbeidsgruppe med deltakelse av alle berørte parter med sikte på å utarbeide en 

prøvingsmetode for reelle utslipp under kjøring (RDE, real driving emission) som bedre avspeiler utslipp målt på veien. 

For dette formål har den tekniske løsningen som ble foreslått i forordning (EF) nr. 715/2007, vært fulgt, dvs. bruk av 

bærbare systemer for måling av utslipp (PEMS, portable emission measurement systems) og reguleringsprinsippet 

«ingen overskridelse» (NTE, not-to-exceed).  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 22. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa (EUT L 152 av 

11.6.2008, s. 1). 
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5) For at produsentene skal kunne tilpasse seg RDE-kravene gradvis, bør de respektive prøvingsmetodene innføres i to 

etapper, slik det ble avtalt med de berørte parter i «Cars 2020»-prosessen(4): I en første overgangsperiode bør prø-

vingsmetodene bare anvendes til overvåking, for så i neste omgang å anvendes sammen med bindende kvantitative 

RDE-krav på alle nye typegodkjenninger/nye kjøretøyer. De endelige kvantitative RDE-kravene vil bli innført i to 

påfølgende trinn. 

6) Det bør innføres kvantitative RDE-krav for å begrense eksosutslipp under alle normale bruksforhold, i henhold til 

utslippsgrensene i forordning (EF) nr. 715/2007. I den forbindelse bør det tas hensyn til målemetodenes statistiske og 

tekniske usikkerhet. 

7) En enkeltstående RDE-prøving ved den første typegodkjenningen kan ikke dekke alle relevante trafikkforhold og alle 

omgivelser. Derfor er samsvarsprøving av kjøretøyer i bruk ytterst viktig for å kunne sikre at en regelverksbasert RDE-

prøving tar høyde for så mange ulike forhold som mulig, og dermed kunne sørge for at de regelverksbaserte kravene er 

oppfylt under alle normale driftsforhold. 

8) For produsenter av kjøretøyer i små serier kan gjennomføring av PEMS-prøving i samsvar med fastlagte prosedyre-

messige krav være en stor byrde som ikke står i forhold til forventet miljøgevinst. Det bør derfor åpnes for enkelte 

særlige unntak for disse produsentene. Prøvingsmetoden for reelle utslipp under kjøring bør om nødvendig oppdateres 

og forbedres, for eksempel for å ta høyde for endret kjøretøyteknologi. Som en hjelp under revisjonen bør det tas hensyn 

til kjøretøy- og utslippsdata fra overgangsperioden. 

9) For å gjøre det mulig for godkjenningsmyndighetene og kjøretøyprodusentene å innføre de metoder som er nødvendige 

for å kunne oppfylle kravene i denne forordning, bør den få anvendelse fra 1. januar 2016. 

10) Forordning (EF) nr. 692/2008 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal nye nr. 41 og 42 lyde: 

«41. «reelle utslipp under kjøring (RDE)» utslipp fra et kjøretøy under normale bruksforhold, 

42. «bærbart system for utslippsmåling (PEMS») et bærbart system for måling av utslipp som oppfyller kravene i tillegg 

1 til vedlegg IIIA.» 

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 10 lyde: 

 «10.  Produsenten skal sikre at et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, har et utslipp 

gjennom hele sin levetid som målt i samsvar med kravene i vedlegg IIIA til denne forordning og sluppet ut ved en RDE-

prøving utført i samsvar med nevnte vedlegg ikke overstiger de verdiene som er oppført der. 

 Typegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 kan gis bare dersom kjøretøyet inngår i en validert PEMS-

prøvingsfamilie i samsvar med tillegg 7 i vedlegg IIIA. 

  

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen: Cars 2020: 

Handlingsplan for en konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa (KOM(2012) 636 endelig). 
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 Inntil det er vedtatt spesifikke verdier for CFpollutant parametrene i tabellen i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning, 

gjelder følgende bestemmelser: 

a)  Kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning får anvendelse først etter at det er vedtatt spesifikke verdier for 

CFpollutant parametrene i tabellen i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til denne forordning. 

b)  De øvrige kravene i vedlegg IIIA, særlig med hensyn til RDE-prøvinger som skal utføres og data som skal registreres 

og gjøres tilgjengelige, får anvendelse på bare nye typegodkjenninger i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 som 

er gitt etter den tjuende dagen etter at vedlegg IIIA er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

c)  Kravene i vedlegg IIIA får ikke anvendelse på typegodkjenninger gitt til produsenter av kjøretøyer i små serier som 

definert i artikkel 2 nr. 32 i denne forordning. 

d)  Når kravene i tillegg 5 og 6 i vedlegg IIIA er oppfylt for bare én av de to metodene for dataevaluering som er beskrevet 

i nevnte vedlegg, skal følgende framgangsmåter følges: 

i)  Det skal utføres nok en RDE-prøving. 

ii)  Når disse kravene igjen er oppfylt for bare én metode, skal analysen av fullstendighet og normalitet registreres for 

begge metoder, og beregningen som kreves i nr. 9.3 i vedlegg IIIA, kan begrenses til den metoden som fører til at 

kravene om fullstendighet og normalitet oppfylles. 

 Dataene både fra RDE-prøvingen og fra analysen av fullstendighet og normalitet skal registreres og stilles til rådighet, 

slik at forskjellen mellom resultatene av de to dataevalueringsmetodene kan undersøkes nærmere. 

e)  Effekten ved prøvekjøretøyets hjul skal bestemmes enten ved måling av hjulets dreiemoment eller ut fra CO2-

massestrøm ved bruk av «Veline» i samsvar med nr. 4 i tillegg 6 til vedlegg IIIA.» 

3)  I artikkel 6 nr. 1 skal fjerde ledd lyde: 

 «Kravene i forordning (EF) nr. 715/2007 skal anses oppfylt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Kravene i artikkel 3 nr. 10 er oppfylt. 

b)  Kravene i artikkel 13 i denne forordning er oppfylt. 

c)  Kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 5-utslippsgrensene i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 715/2007, er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 06, nr. 85, nr. 101 endringsserie 01, 

samt for kjøretøyer med kompresjonstenning, nr. 24 del III endringsserie 03. 

d)  Kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 715/2007, er godkjent i samsvar med UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, nr. 85 med tillegg, nr. 101 

revisjon 3 (som omfatter endringsserie 01 med tillegg, samt for kjøretøyer med kompresjonstenning, nr. 24 del III 

endringsserie 03.» 

4)  I vedlegg I nr. 2.4.1 figur I.2.4 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader innsettes etter raden som begynner med «Partikkelmasse og partikkelantall (Type 1-prøving)»: 

«Forurensende 

gasser, RDE (Type 

1A-prøving) 

Ja Ja Ja Ja(4) Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja — — 

Partikkelantall, RDE 

(Type 1A-prøving)(6) 

Ja — — — Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

— Ja 

(begge 

driv-

stoffer) 

Ja — —» 
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b)  Følgende forklarende merknad tilføyes: 

«(6) RDE-prøving for partikkelantall får anvendelse bare på kjøretøyer der Euro 6-utslippsgrenser er definert i tabell 2 

i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007.» 

5)  Nytt vedlegg IIIA tilføyes som oppført i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen 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 10. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IIIA 

VERIFISERING AV REELLE UTSLIPP UNDER KJØRING 

1.  INNLEDNING, DEFINISJONER OG FORKORTELSER 

1.1.  Innledning 

 I dette vedlegg beskrives metoden for verifisering av reelle utslipp under kjøring (RDE) fra lette person- og 

nyttekjøretøyer. 

1.2.  Definisjoner 

1.2.1.  Med «nøyaktighet» menes avviket mellom en målt eller beregnet verdi og en sporbar referanseverdi. 

1.2.2.  Med «analysator» menes enhver måleinnretning som ikke er en del av kjøretøyet, men som installeres for å 

bestemme konsentrasjonen eller mengden av forurensende gasser eller partikler. 

1.2.3.  Med en lineær regresjons «skjæringspunkt med aksen» (a0) menes 

 

 der: 

a1 er regresjonslinjens helling, 

 er referanseparameterens gjennomsnittsverdi, 

 er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres. 

1.2.4.  Med «kalibrering» menes innstilling av responsen fra en analysator, en strømningsmåler, en føler eller et signal, slik 

at utgangssignalet stemmer overens med ett eller flere referansesignaler. 

1.2.5.  Med «bestemmelseskoeffisient» (r2) menes 

 

 der: 

a0 er den lineære regresjonslinjens skjæringspunkt med aksen, 

a1 er den lineære regresjonslinjens helling, 

xi er den målte referanseverdien, 

yi er den målte verdien for parameteren som skal verifiseres, 

 er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres, 

n er antall verdier. 
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1.2.6.  Med «krysskorrelasjonsfaktor»(r) menes 

 

 der: 

xi er den målte referanseverdien, 

yi er den målte verdien for parameteren som skal verifiseres, 

 er den gjennomsnittlige referanseverdien, 

 er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres, 

n er antall verdier. 

1.2.7.  Med «forsinkelsestid» menes tiden fra gasstrømmen slås på (t0), og til responsen når 10 prosent (t10) av endelig 

avlesning. 

1.2.8.  Med «signaler eller data fra motorens styreenhet (ECU)» menes enhver opplysning og ethvert signal som registreres 

fra kjøretøyets nett ved hjelp av protokollene i nr. 3.4.5 i tillegg 1. 

1.2.9.  Med «motorens styreenhet» menes en elektronisk enhet som styrer flere aktuatorer for å sikre optimal ytelse for 

framdriftsenheten. 

1.2.10.  Med «utslipp», også kalt «komponenter», «forurensende komponenter» eller «utslipp av forurensende stoffer», 

menes regulerte bestanddeler av gass eller partikler i eksosen. 

1.2.11.  Med «eksos» menes totale komponenter av gasser og partikler som slippes ut ved eksosutløpet eller den bakre delen 

av eksosrøret som følge av drivstofforbrenning i kjøretøyets forbrenningsmotor. 

1.2.12.  Med «eksosutslipp» menes utslipp av partikler, som karakteriseres som partikkelmasse og partikkelantall, og av 

gassformige komponenter, ved den bakre delen av kjøretøyets eksosrør. 

1.2.13.  Med «fullt skalautslag» menes hele måleområdet for en analysator, en strømningsmåler eller en føler som spesifisert 

av utstyrsprodusenten. Dersom et delområde for analysatoren, strømningsmåleren eller føleren benyttes ved 

målinger, skal fullt skalautslag forstås som høyeste avlesningsverdi. 

1.2.14.  Med «responsfaktor for hydrokarboner» for et bestemt hydrokarbon menes forholdet mellom avlesningen av en FID 

og konsentrasjonen av det aktuelle hydrokarbonet i referansegassylinderen, uttrykt som ppmC1. 

1.2.15.  Med «større vedlikehold» menes justering, reparasjon eller utskiftning av en analysator, en strømningsmåler eller en 

føler som kan innvirke på målingenes nøyaktighet. 

1.2.16.  Med «støy» menes to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet ut 

fra de nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder. 

1.2.17.  Med «ikke-metanholdige hydrokarboner» (NMHC) menes totale hydrokarboner (THC) uten metan (CH4). 

1.2.18.  Med «partikkelantall» (PN) menes det totale antallet faste partikler som slippes ut gjennom kjøretøyets eksos, 

definert ved målemetoden omhandlet i denne forordning for vurdering av den aktuelle Euro 6-utslippsgrensen 

definert i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007. 

1.2.19.  Med «presisjon» menes 2,5 ganger standardavviket for 10 gjentatte responser på en gitt sporbar standardverdi.  
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1.2.20.  Med «avlesning» menes tallverdien som vises i en analysator, en strømningsmåler, en føler eller en annen 

måleinnretning som benyttes i forbindelse med måling av utslipp fra kjøretøyer. 

1.2.21.  Med «responstid» (t90) menes summen av forsinkelsestiden og stigningstiden. 

1.2.22.  Med «stigningstid» menes tiden mellom 10 prosent og 90 prosent respons (t90 – t10) av endelig avlesning. 

1.2.23.  Med «kvadratisk gjennomsnittsverdi» (xrms) menes kvadratroten av den aritmetiske gjennomsnittsverdien av 

verdienes kvadrat, definert som: 

 

 der: 

x er den målte eller beregnede verdien, 

n er antall verdier. 

1.2.24.  Med «føler» menes enhver måleinnretning som ikke er en del av selve kjøretøyet, men som installeres for å 

bestemme andre parametrer enn konsentrasjonen av forurensende gasser og forurensende partikler og 

eksosmassestrømmen. 

1.2.25.  Med «justering» menes kalibrering av en analysator, en strømningsmåler eller en føler slik at den gir en nøyaktig 

respons på en standard som i størst mulig grad tilsvarer den høyeste verdien som forventes å forekomme under den 

faktiske utslippsprøvingen. 

1.2.26.  Med «justeringsrespons» menes gjennomsnittsresponsen på et justeringssignal i løpet av et tidsintervall på minst 30 

sekunder. 

1.2.27.  Med «forskyvning av justeringsresponsen» menes forskjellen mellom gjennomsnittsresponsen på et justeringssignal 

og det faktiske justeringssignalet som måles i et bestemt tidsrom etter at en analysator, en strømningsmåler eller en 

føler er nøyaktig justert. 

1.2.28.  Med «helling» for en lineær regresjonslinje (a1) menes 

 

 der: 

 er referanseparameterens gjennomsnittsverdi, 

 er gjennomsnittsverdien for parameteren som skal verifiseres, 

xi er referanseparameterens faktiske verdi, 

yi er den faktiske verdien for parameteren som skal verifiseres, 

n er antall verdier. 

1.2.29.  Med «standardavvik for estimatet» (SEE) menes 

 

 der: 

ý er den estimerte verdien for parameteren som skal verifiseres, 

yi er den faktiske verdien for parameteren som skal verifiseres, 

xmax er referanseparameterens faktiske høyeste verdi, 

n er antall verdier. 
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1.2.30.  Med «totale hydrokarboner» (THC) menes summen av alle flyktige forbindelser som kan måles med en 

flammeionisasjonsdetektor (FID). 

1.2.31.  Med «sporbar» menes evnen til å knytte en måling eller avlesning via en ubrutt kjede av sammenligninger til en 

kjent og felles omforent standard. 

1.2.32.  Med «omdanningstid» menes tidsforskjellen mellom en endring av konsentrasjonen eller strømmen (t0) på 

referansepunktet og en responstid for systemet på 50 prosent av endelig avlesning (t50). 

1.2.33.  Med «type analysator», også kalt «analysatortype», menes en gruppe analysatorer fra samme produsent der det 

benyttes et identisk prinsipp til å bestemme konsentrasjonen av en bestemt gassformig komponent eller antallet 

partikler. 

1.2.34.  Med «type strømningsmåler for eksosmasse» menes en gruppe strømningsmålere for eksosmasse fra samme 

produsent med en tilsvarende indre rørdiameter og et identisk funksjonsprinsipp for bestemmelse av eksosmasse-

strømmen. 

1.2.35.  Med «validering» menes evaluering av hvorvidt et bærbart system for måling av utslipp er riktig installert og 

fungerer som det skal, og hvorvidt målingene av eksosmassens strømningshastighet fra én eller flere ikke-sporbare 

strømningsmålere for eksosmasse, eller beregnet ved hjelp av følere eller ECU-signaler, er korrekte. 

1.2.36.  Med «verifisering» menes evaluering av hvorvidt det målte eller beregnede utgangssignalet fra en analysator, en 

strømningsmåler, en føler eller et signal stemmer overens med et referansesignal innenfor en eller flere god-

kjenningsterskler som er fastsatt på forhånd. 

1.2.37.  Med «nullstilling» menes kalibrering av en analysator, en strømningsmåler eller en føler slik at den gir en nøyaktig 

respons på et nullsignal. 

1.2.38.  Med «nullrespons» menes gjennomsnittsresponsen på et nullsignal i løpet av et tidsintervall på minst 30 sekunder. 

1.2.39.  Med «nullpunktsforskyvning» menes forskjellen mellom gjennomsnittsresponsen på et nullsignal og det faktiske 

nullsignalet som er målt i et bestemt tidsrom etter at en analysator, en strømningsmåler eller en føler er nøyaktig 

nullstilt. 

1.3.  Forkortelser 

 Forkortelser viser generisk til både entalls- og flertallsformer av de forkortede uttrykkene. 

CH4 — metan 

CLD — kjemiluminescensdetektor 

CO — karbonmonoksid 

CO2 — karbondioksid 

CVS — prøvetakingsutstyr med konstant volummåler 

DCT — dobbeltkoplingsoverføring 

ECU — motorens styreenhet 

EFM — massestrømningsmåler for eksos 

FID — flammeionisasjonsdetektor 

FS — fullt skalautslag 

GPS — GPS-system (globalt posisjoneringssystem) 

H2O — vann 



Nr. 87/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

HC — hydrokarboner 

HCLD — oppvarmet kjemiluminescensdetektor 

HEV — elektrisk hybridkjøretøy 

ICE — forbrenningsmotor 

ID — identifikasjonsnummer eller -kode 

LPG — flytende petroleumsgass 

MAW — vindu med glidende gjennomsnittsverdi 

max — høyeste verdi 

N2 — nitrogen 

NDIR — ikke-dispersiv infrarød 

NDUV — ikke-dispersiv ultrafiolett 

NEDC — ny europeisk kjøresyklus 

NG — naturgass 

NMC — metanseparator 

NMC-FID — metanseparator i kombinasjon med flammeionisasjonsdetektor 

NMHC — ikke-metanholdige hydrokarboner 

NO — nitrogenmonoksid 

NR. — nummer eller antall 

NO2 — nitrogendioksid 

NOX — nitrogenoksider 

NTE — ingen overskridelse (not-to-exceed) 

O2 — oksygen 

OBD — egendiagnosesystem 

PEMS — bærbart system for måling av utslipp 

PHEV — ladbart elektrisk hybridkjøretøy 

PN — partikkelantall 

RDE — reelle utslipp under kjøring 

SCR — selektiv katalytisk reduksjon 

SEE — standardavvik for estimatet 

THC — hydrokarboner totalt 

UN-ECE — De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 

VIN — kjøretøyets understellsnummer 

WLTC — globalt harmonisert prøvingssyklus for lette kjøretøyer 

WWH-OBD — globalt harmonisert egendiagnosesystem. 
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2.  GENERELLE KRAV 

2.1.  Utslipp fra et kjøretøy som er typegodkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007, som bestemt i samsvar 

med kravene i dette vedlegg, og som slippes ut under en RDE-prøving utført i samsvar med kravene i dette vedlegg, 

skal ikke i kjøretøyets normale levetid være høyere enn følgende NTE-verdier: 

NTEpollutant = CFpollutant × EURO-6 

 der EURO-6 er gjeldende Euro 6-utslippsgrense i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007, og CFpollutant 

er samsvarsfaktoren for det aktuelle forurensende stoffet, som spesifiseres som følger: 

Forurensende stoff 
Masse – nitrogen-

oksider  (NOx) 
Partikkelantall (PN) 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO)(1) 

Masse – totale 

hydrokarboner 

(THC) 

Kombinert masse – 

totale hydrokarboner 

og nitrogenoksi-

der  (THC + NOx) 

CFpollutant skal fastlegges skal fastlegges — — — 

(1) CO-utslipp skal måles og registreres under RDE-prøvinger. 

2.2.  Produsenten skal bekrefte samsvar med nr. 2.1 ved å fylle ut bekreftelsen oppført i tillegg 9. 

2.3.  RDE-prøvingene som kreves i dette vedlegg ved typegodkjenning og i kjøretøyets levetid, gir en formodning om 

samsvar med kravet i nr. 2.1. Det formodede samsvaret kan revurderes ved ytterligere RDE-prøvinger. 

2.4.  Medlemsstatene skal sikre at kjøretøyer kan prøves med PEMS på offentlig vei etter framgangsmåtene i nasjonal 

rett, samtidig som lokal veitrafikklovgivning og lokale sikkerhetskrav blir overholdt. 

2.5.  Produsentene skal sikre at kjøretøyer kan prøves av en uavhengig instans med PEMS på offentlig vei som oppfyller 

kravene i nr. 2.4, for eksempel ved å skaffe til veie egnede koplinger til eksosrør, gi tilgang til ECU-signaler og 

treffe nødvendige administrative tiltak. Dersom den aktuelle PEMS-prøving ikke kreves i denne forordning, kan 

produsenten kreve et rimelig gebyr som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

3.  RDE-PRØVING SOM SKAL UTFØRES 

3.1.  Kravene som følger, gjelder for de PEMS-prøvinger som er nevnt i artikkel 3 nr. 10 annet ledd. 

3.1.1.  Ved typegodkjenning skal eksosmassestrømmen bestemmes ved hjelp av måleutstyr som fungerer uavhengig av 

kjøretøyet, og ingen av kjøretøyets ECU-data skal benyttes i denne forbindelse. For andre formål enn typegod-

kjenning kan det benyttes alternative metoder til å bestemme eksosmassestrømmen i samsvar med tillegg 2 nr. 7.2. 

3.1.2.  Dersom godkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med resultatene av kvalitetskontrollen og valideringen av en 

PEMS-prøving utført i samsvar med tillegg 1 og 4, kan godkjenningsmyndigheten anse prøven som ugyldig. I så 

fall skal prøvingsdataene og grunnene til å anse prøven som ugyldig registreres av godkjenningsmyndigheten. 

3.1.3.  Rapportering og formidling av opplysninger fra RDE-prøving 

3.1.3.1.  En teknisk rapport utarbeidet av produsenten i samsvar med tillegg 8 skal stilles til rådighet for godkjennings-

myndigheten. 

3.1.3.2.  Produsenten skal sørge for at følgende opplysninger stilles kostnadsfritt til rådighet på et nettsted som er offentlig 

tilgjengelig: 
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3.1.3.2.1.  ved å angi kjøretøyets typegodkjenningsnummer og opplysning om type, variant og versjon som definert i nr. 0.10 

og 0.2 i kjøretøyets EF-samsvarssertifikat som omhandlet i vedlegg IX i direktiv 2007/46/EF: det entydige identifi-

kasjonsnummeret for en PEMS-prøvingsfamilie som en viss type kjøretøyutslipp tilhører i henhold til nr. 5.2 i 

tillegg 7 

3.1.3.2.2.  ved å angi det entydige identifikasjonsnummeret for en PEMS-prøvingsfamilie: 

— fullstendige opplysninger i henhold til i nr. 5.1 i tillegg 7, 

— de listene som er oppført i nr. 5.3 og 5.4 i tillegg 7, 

— resultatene av PEMS-prøvingene som oppført i nr. 6.3 i tillegg 5 og nr. 3.9 i tillegg 6 for alle typer kjøretøy-

utslipp i listen oppført i nr. 5.4 i tillegg 7. 

3.1.3.3.  På anmodning skal produsenten, kostnadsfritt og innen 30 dager, stille den tekniske rapporten som er nevnt i  

nr. 3.1.3.1, til rådighet for enhver berørt part. 

3.1.3.4.  På anmodning skal typegodkjenningsmyndigheten stille opplysningene oppført i nr. 3.1.3.1 og 3.1.3.2 til rådighet 

innen 30 dager etter å ha mottatt anmodningen. Typegodkjenningsmyndigheten kan ilegge et rimelig og forholds-

messig gebyr som ikke fører til at en part med en berettiget interesse lar være å be om de aktuelle opplysningene, 

eller som overstiger myndighetens interne kostnader ved å gjøre disse opplysningene tilgjengelige. 

4.  GENERELLE KRAV 

4.1.  RDE-resultatene skal påvises ved å prøve kjøretøyer på vei, med deres normale kjøremønstre, kjøreforhold og 

nyttelast. RDE-prøvingen skal være representativ for kjøretøyer som benyttes på sine faktiske kjøreruter og med 

normal belastning. 

4.2.  Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det valgte kjøretøyet, og de valgte kjøremønst-

rene, kjøreforholdene og nyttelastene, er representative for kjøretøyfamilien. Kravene til nyttelast og høyde over 

havet som oppført i nr. 5.1 og 5.2 skal benyttes til å avgjøre på forhånd om vilkårene kan godkjennes for RDE-

prøving. 

4.3.  Godkjenningsmyndigheten skal foreslå en prøvetur med bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring som 

oppfyller kravene i nr. 6. Ved valg av kjøresyklus skal definisjonen av bykjøring, landeveiskjøring og motorvei-

kjøring bygge på et topografisk kart. 

4.4.  Dersom innsamlingen av ECU-data innvirker på kjøretøyets utslipp eller ytelse, skal hele PEMS-prøvingsfamilien 

som kjøretøyet tilhører etter definisjonen i tillegg 7, anses for ikke å oppfylle kravene. En slik funksjon skal anses 

som en «manipulasjonsinnretning» som definert i artikkel 3 nr. 10 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

5.  GRENSEVILKÅR 

5.1.  Kjøretøyets nyttelast og prøvingsmasse 

5.1.1.  Kjøretøyets grunnleggende nyttelast omfatter føreren, et vitne til prøvingen (når det er aktuelt) og prøvingsutstyret, 

herunder monterings- og strømforsyningsutstyr. 

5.1.2.  I forbindelse med prøvingen kan det tilføres noe kunstig nyttelast, så lenge den totale massen av den grunnleggende 

og den kunstige nyttelasten ikke overstiger 90 prosent av summen av «passasjerenes masse» og «nyttelastmassen» 

som definert i nr. 19 og 21 i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012(1).  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 av 12. desember 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 med hensyn til krav til typegodkjenning av masser og dimensjoner for motorvogner og deres tilhengere, og om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 353 av 21.12.2012, s. 31). 
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5.2.  Omgivelser 

5.2.1.  Prøvingen skal utføres i omgivelser som fastlagt i dette avsnitt. Omgivelsesforholdene blir «utvidet» når minst ett 

forhold vedrørende temperatur og høyde over havet er utvidet. 

5.2.2.  Moderate høydeforhold: Høyden er høyst 700 meter over havet. 

5.2.3.  Utvidede høydeforhold: Høyden er mer enn 700 meter over havet og høyst 1 300 meter over havet. 

5.2.4.  Moderate temperaturforhold: Minst 273 K (0 °C) og høyst 303 K (30 °C). 

5.2.5.  Utvidede temperaturforhold: Minst 266 K (– 7 °C) og under 273 K (0 °C), eller over 303 K (30 °C) og høyst 308 K 

(35 °C). 

5.2.6.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 5.2.4 og 5.2.5 skal den laveste temperaturen for moderate forhold være minst 

276 K (3 °C), og den laveste temperaturen for utvidede forhold skal være minst 271 K (– 2 °C) fra anvendelses-

datoen for de bindende NTE-utslippsgrenseverdiene som definert i nr. 2.1 og inntil fem år etter de datoer som er 

oppført i artikkel 10 nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

5.3.  Dynamiske forhold 

5.4.  De dynamiske forholdene handler om virkningen av veiens helling, motvind, kjøredynamikk (akselerasjoner, 

retardasjoner) og hjelpeutstyr på prøvekjøretøyets energiforbruk og utslipp. Når prøvingen er avsluttet, skal det 

verifiseres at de dynamiske forholdene er normale, ved hjelp av de registrerte PEMS-dataene. Metodene til å verifi-

sere at de dynamiske forholdene er normale, er fastlagt i tillegg 5 og 6 til dette vedlegg. Hver metode inneholder en 

referanseverdi for dynamiske forhold, måleområder rundt referanseverdien og minstekrav til dekning for at 

prøvingen skal være gyldig. 

5.5.  Kjøretøyets tilstand og drift 

5.5.1.  Hjelpeutstyr 

 Klimaanlegg eller annet hjelpeutstyr skal betjenes slik en forbruker kan tenkes å bruke dem under faktisk kjøring  

på vei. 

5.5.2.  Kjøretøyer med periodiske regenereringssystemer 

5.5.2.1.  «Periodiske regenereringssystemer» skal forstås i samsvar med definisjonen i artikkel 2 nr. 6. 

5.5.2.2.  Dersom det forekommer periodisk regenerering under en prøving, kan prøvingen anses som ugyldig og gjentas én 

gang på anmodning fra produsenten. 

5.5.2.3.  Produsenten kan sørge for at regenereringen er avsluttet, og forkondisjonere kjøretøyet på passende måte før den 

andre prøvingen. 

5.5.2.4.  Dersom det forekommer periodisk regenerering når RDE-prøvingen gjentas, skal forurensende stoffer som er 

sluppet ut under den gjentatte prøvingen, tas med i evalueringen av utslippene. 

6.  KRAV TIL KJØRESYKLUS 

6.1.  Andelen av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring, klassifisert etter momentanhastighet som beskrevet i 

nr. 6.3–6.5, skal uttrykkes i prosent av hele kjørestrekningen. 

6.2.  Kjøresyklusen skal bestå av bykjøring etterfulgt av landeveiskjøring og motorveikjøring, med den fordeling som er 

oppført i nr. 6.6. Bykjøringen, landeveiskjøringen og motorveikjøringen skal skje uten opphold. Landeveiskjøringen 

kan avbrytes av korte perioder med bykjøring når det kjøres gjennom bybebyggelse. Motorveikjøringen kan 

avbrytes av korte perioder med bykjøring eller landeveiskjøring, for eksempel ved passering av bomstasjoner eller 

strekninger med veiarbeid. Dersom forhold av praktisk art tilsier en annen prøvingsrekkefølge, kan rekkefølgen 

bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring endres med godkjenning fra godkjenningsmyndigheten.  
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6.3.  Bykjøring kjennetegnes ved hastigheter opp til 60 km/t. 

6.4.  Landeveiskjøring kjennetegnes ved hastigheter mellom 60 og 90 km/t. 

6.5.  Motorveikjøring kjennetegnes ved hastigheter over 90 km/t. 

6.6.  Kjøresyklusen skal bestå av om lag 34 prosent bykjøring, 33 prosent landeveiskjøring og 33 prosent motorvei-

kjøring, klassifisert etter hastighet i samsvar med nr. 6.3– 6.5. Med «om lag» menes et intervall på ± 10 prosent-

poeng omkring de angitte prosentandelene. Bykjøringen skal imidlertid aldri utgjøre under 29 prosent av hele 

kjørestrekningen. 

6.7.  Kjøretøyets hastighet skal normalt ikke overstige 145 km/t. Høyeste hastighet kan overskrides med en toleranse på 

15 km/t i høyst 3 prosent av tiden med motorveikjøring. Lokale fartsgrenser gjelder fortsatt under PEMS-prøving, 

uansett andre rettslige følger. Overtredelse av lokale fartsgrenser fører ikke i seg selv til at resultatene av en PEMS-

prøving blir ugyldige. 

6.8.  Gjennomsnittlig hastighet (stopp iberegnet) i bykjøringsdelen av strekningen bør være mellom 15 og 30 km/t. 

Perioder med stopp, definert som en hastighet under 1 km/t, skal utgjøre minst 10 prosent av tiden med bykjøring. 

Bykjøringen skal inneholde flere perioder med stopp på 10 s eller mer. En uforholdsmessig lang stopp som alene 

utgjør >80 prosent av samlet stopptid under bykjøringen, skal unngås. 

6.9.  Hastighetsområdet for motorveikjøring skal ligge mellom 90 og minst 110 km/t. Kjøretøyets hastighet skal være 

over 100 km/t i minst 5 minutter. 

6.10.  Kjøringen skal vare mellom 90 og 120 minutter. 

6.11.  Høydeforskjellen over havet for start- og endepunkt skal være høyst 100 m. 

6.12.  Strekningen for hver kjøring, bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring, skal være minst 16 km. 

7.  DRIFTSKRAV 

7.1.  Kjøresyklusen skal velges på en slik måte at prøvingen ikke avbrytes, og at data samles inn kontinuerlig så den 

minstevarigheten for prøvingen som er definert i nr. 6.10, nås. 

7.2.  Elektrisk kraft til PEMS skal komme fra en ekstern strømforsyningsenhet, og ikke fra en kilde som direkte eller 

indirekte henter strømmen fra prøvekjøretøyets motor. 

7.3.  PEMS-utstyret skal installeres på en slik måte at kjøretøyets utslipp og/eller ytelse påvirkes så lite som mulig. Det 

bør utvises påpasselighet med å holde det installerte utstyrets masse og eventuelle aerodynamiske forandringer av 

prøvekjøretøyet så lavt som mulig. Kjøretøyets nyttelast skal være i samsvar med nr. 5.1. 

7.4.  RDE-prøvinger skal utføres på virkedager som definert for Unionen i rådsforordning (EØF, Euratom)  

nr. 1182/71(1). 

7.5.  RDE-prøvinger skal utføres på asfalterte gater og veier (for eksempel er terrengkjøring ikke tillatt). 

7.6  Langvarig tomgang skal unngås etter første tenning av forbrenningsmotoren i starten av utslippsprøvingen. Dersom 

motoren stopper under prøvingen, kan den startes på nytt, men prøvetakingen skal ikke avbrytes. 

8.  SMØREOLJE, DRIVSTOFF OG REAGENS 

8.1.  Drivstoff, smøreolje og eventuell reagens som benyttes i RDE-prøving, skal ligge innenfor de spesifikasjoner for 

kjøretøyets drift som produsenten har utstedt til kunden. 

8.2.  Prøver av drivstoff, smøreolje og eventuell reagens skal tas ut og oppbevares i minst ett år. 

  

(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). 
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9.  EVALUERING AV UTSLIPP OG KJØRING 

9.1.  Prøvingen skal utføres i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg. 

9.2.  Kjøresyklusen skal oppfylle kravene i nr. 4–8. 

9.3.  Det er ikke tillatt å kombinere data fra forskjellige kjøresykluser, eller å endre eller fjerne data fra en kjøresyklus. 

9.4.  Etter at det er fastslått at en kjøresyklus er gyldig i samsvar med nr. 9.2, skal utslippsresultatene beregnes ved hjelp 

av metodene i tillegg 5 og 6 til dette vedlegg. 

9.5.  Dersom omgivelsesforholdene utvides i et bestemt tidsintervall i samsvar med nr. 5.2, skal utslippene i dette 

tidsintervallet, som er beregnet i samsvar med tillegg 4 til dette vedlegg, divideres med en verdi ext før det vurderes 

om de oppfyller kravene i dette vedlegg. 

9.6.  Kaldstart defineres i samsvar med nr. 4 i tillegg 4 til dette vedlegg. Inntil særlige krav til utslipp ved kaldstart får 

anvendelse, skal de registreres, men holdes utenfor utslippsvurderingen. 

 _____  
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Tillegg 1 

Prøvingsmetode for utslippsprøving av kjøretøyer ved hjelp av et bærbart system for måling av utslipp (PEMS) 

1.  INNLEDNING 

 I dette tillegg beskrives prøvingsmetoden for bestemmelse av eksosutslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer ved hjelp 

av et bærbart system for måling av utslipp. 

2.  SYMBOLER 

≤ — mindre enn eller lik 

# — nummer eller antall 

#/m3 — antall per kubikkmeter 

% — prosent 

°C — grader Celsius 

g — gram 

g/s — gram per sekund 

h — time 

Hz — hertz 

K — kelvin 

kg — kilogram 

kg/s — kilogram per sekund 

km — kilometer 

km/t — kilometer per time 

kPa — kilopascal 

kPa/min — kilopascal per minutt 

l — liter 

l/min — liter per minutt 

m — meter 

m3 — kubikkmeter 

mg — milligram 

min — minutt 

pe — vakuumtrykk [kPa]. 

qvs — volumetrisk strømningshastighet i systemet [l/min] 

ppm — milliondeler 

ppmC1 — milliondeler karbonekvivalenter 

o/min — omdreininger per minutt 

s — sekund 

Vs — systemets volum [l] 
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3.  GENERELLE KRAV 

3.1. PEMS 

 Prøvingen skal utføres med PEMS som består av komponentene oppført i nr. 3.1.1–3.1.5. Det kan eventuelt etableres en 

forbindelse med kjøretøyets ECU for å bestemme relevante parametrer for motor og kjøretøy som oppført i nr. 3.2. 

3.1.1.  Analysatorer til å bestemme konsentrasjonen av forurensende stoffer i eksosen. 

3.1.2.  Ett eller flere instrumenter eller følere til å måle eller bestemme eksosmassestrømmen. 

3.1.3.  Et GPS-system til å bestemme kjøretøyets posisjon, høyde over havet og hastighet. 

3.1.4.  Eventuelt følere og andre apparater som ikke er en del av kjøretøyet, for eksempel til å måle omgivelsestemperatur, 

relativ fuktighet, lufttrykk og kjøretøyets hastighet. 

3.1.5.  En energikilde til PEMS som er uavhengig av kjøretøyet. 

3.2. Prøvingsparametrer 

 Prøvingsparametrene som er oppført i tabell 1 i dette vedlegg, skal måles, registreres ved en konstant frekvens på 1,0 Hz 

eller høyere og innrapporteres i samsvar med kravene i tillegg 8. Dersom det oppnås ECU-parametrer, bør de gjøres 

tilgjengelige ved en vesentlig høyere frekvens enn de parametrene som registreres av PEMS, for å sikre korrekt 

prøvetaking. PEMS-analysatorer, strømningsmålere og følere skal oppfylle kravene i tillegg 2 og 3 til dette vedlegg. 

Tabell 1 

Prøvingsparametrer 

Parameter Anbefalt enhet Kilde(8) 

THC-konsentrasjon(1)(4) ppm Analysator 

CH4-konsentrasjon(1)(4) ppm Analysator 

NMHC-konsentrasjon(1)(4) ppm Analysator(6) 

CO-konsentrasjon(1)(4) ppm Analysator 

CO2-konsentrasjon(1) ppm Analysator 

NOX-konsentrasjon(1)(4) ppm Analysator(7) 

PN-konsentrasjon(4) #/m3 Analysator 

Eksosmassens strømningshastighet kg/s EFM, en av metodene som er beskrevet i  

nr. 7 i tillegg 2 

Luftfuktighet % Føler 

Omgivelsestemperatur K Føler 

Omgivelseslufttrykk kPa Føler 

Kjøretøyets hastighet km/t Føler, GPS eller ECU(3) 

Kjøretøyets breddegrad grad GPS 

Kjøretøyets lengdegrad grad GPS 
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Parameter Anbefalt enhet Kilde(8) 

Kjøretøyets høyde over havet(5)(9) M GPS eller føler 

Eksostemperatur(5) K Føler 

Kjølevæsketemperatur i motor(5) K Føler eller ECU 

Motorturtall(5) o/min Føler eller ECU 

Motorens dreiemoment(5) Nm Føler eller ECU 

Dreiemoment ved drivaksel(5) Nm Dreiemomentmåler, felg 

Pedalposisjon(5) % Føler eller ECU 

Motorens drivstoffstrøm(2) g/s Føler eller ECU 

Motorens innsugingsluft(2) g/s Føler eller ECU 

Feilstatus(5) — ECU 

Innsugingsluftens temperatur K Føler eller ECU 

Regenereringsstatus(5) — ECU 

Motoroljetemperatur(5) K Føler eller ECU 

Faktisk gir(5) # ECU 

Ønsket gir (f.eks. girskiftindikator)(5) # ECU 

Andre kjøretøydata(5) Uspesifisert ECU 

Note: 

(1) Skal måles på våt basis eller korrigeres som beskrevet i nr. 8.1 i tillegg 4. 

(2) Skal bestemmes bare dersom det benyttes indirekte metoder til å beregne eksosmassens strømningshastighet som beskrevet i  

nr. 10.2 og 10.3 i tillegg 4. 

(3) Metoden til å bestemme kjøretøyets hastighet skal velges i samsvar med nr. 4.7. 

(4) Parameteren er obligatorisk bare dersom måling kreves i vedlegg IIIA nr. 2.1. 

(5) Skal bare bestemmes dersom det er nødvendig for å verifisere kjøretøyets status og driftsforhold. 

(6) Kan beregnes ut fra THC- og CH-4 konsentrasjoner i samsvar med nr. 9.2 i tillegg 4. 

(7) Kan beregnes ut fra målte NO- og NO-2 konsentrasjoner. 

(8) Flere parameterkilder kan benyttes. 

(9) Føler for omgivelseslufttrykk er foretrukket kilde. 

3.3. Klargjøring av kjøretøyet 

 Klargjøringen av kjøretøyet skal omfatte en generell teknisk og driftsmessig kontroll. 

3.4. Installering av PEMS 

3.4.1. Generelt 

 Installeringen av PEMS skal skje i samsvar med PEMS-produsentens anvisninger og lokale helse- og sikkerhetsfor-

skrifter. PEMS bør installeres slik at elektromagnetisk interferens og eksponering for støt, vibrasjon, støv og tempera-

turendringer blir minst mulig under prøvingen. PEMS skal installeres og drives slik at den er tett og varmetapet blir 

minst mulig. PEMS skal installeres og drives slik at eksosens sammensetning ikke endres eller eksosrøret forlenges 

unødig. For å unngå at det genereres partikler, skal tilkoplinger være termisk stabile ved de eksostemperaturer som kan 

forventes under prøvingen. Det anbefales ikke å benytte elastomertilkoplinger til å kople sammen kjøretøyets 

eksosutløp og tilkoplingsrøret. Dersom det benyttes elastomertilkoplinger, skal de eksponeres minst mulig for eksos for 

å unngå kategorier av feil ved høy motorbelastning. 
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3.4.2. Tillatt mottrykk 

 PEMS skal installeres og drives slik at det statiske trykket ved eksosutløpet ikke økes unødig. Dersom det er teknisk 

mulig, skal enhver forlengelse for å lette prøvetakingen eller forbindelsen med strømningsmåleren for eksosmasse ha 

samme tverrsnittsområde som eksosrøret eller større. 

3.4.3. Strømningsmåler for eksosmasse 

 Når det benyttes en strømningsmåler for eksosmasse, skal den være festet til kjøretøyets eksosrør i samsvar med 

anbefalingene fra EFM-produsenten. EFMs måleområde skal tilsvare den strømningshastigheten for eksosmassen som 

forventes under prøvingen. Installeringen av EFM og eventuelle koplinger eller sammenføyninger for eksosrøret skal 

ikke virke negativt inn på driften av motoren eller systemet for etterbehandling av eksos. Minst fire rørdiametrer eller 

150 mm rett rør, alt etter hva som er størst, skal plasseres på hver side av måleelementet for gjennomstrømning. Ved 

prøving av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold anbefales det å kombinere manifoldene oppstrøms fra 

strømningsmåleren for eksosmasse og å øke rørenes tverrsnitt slik at mottrykket i eksosen blir minst mulig. Dersom 

dette ikke er mulig, skal målinger med flere strømningsmålere for eksosmasse vurderes. Den store variasjonen i 

eksosrørenes utforming og dimensjoner, og i forventet strømningshastighet for eksosmassen, kan kreve kompromisser, 

basert på godt teknisk skjønn, ved valg og installering av EFM. Det er tillatt å installere en EFM med en mindre 

diameter enn eksosutløpet eller det totale tverrsnittsområdet for flere utløp dersom det er nødvendig for å oppnå 

nøyaktige målinger, forutsatt at dette ikke virker negativt inn på driften eller etterbehandlingen av eksos som oppført i 

nr.t 3.4.2. 

3.4.4. GPS-system 

 GPS-antennen bør monteres slik at det sikres godt mottak av satellittsignaler, for eksempel så høyt som mulig. Den 

monterte GPS-antennen skal innvirke minst mulig på kjøretøyets drift. 

3.4.5. Forbindelse med motorens styreenhet 

 Om ønskelig kan de relevante kjøretøy- og motorparametrene som er oppført i tabell 1, registreres ved hjelp av en 

datalogger med forbindelse til ECU-en eller kjøretøyets nett i samsvar med standarder som ISO 15031-5 eller SAE 

J1979, OBD-II, EOBD eller WWH-OBD. Produsentene skal eventuelt oppgi parameterbetegnelser, slik at de 

nødvendige parametrene kan identifiseres. 

3.4.6. Følere og hjelpeutstyr 

 Følere for kjøretøyhastighet, temperaturfølere, termoelementer for kjølevæske eller andre måleinnretninger som ikke er 

en del av kjøretøyet, skal installeres for å måle den aktuelle parameteren på en representativ, pålitelig og nøyaktig måte 

uten at kjøretøyets drift og andre analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler påvirkes unødig. Strømforsyningen 

til følere og hjelpeutstyr skal skje uavhengig av kjøretøyet. 

3.5. Prøvetaking av utslipp 

 Prøvetakingen av utslipp skal være representativ og utføres på steder der eksosen er godt blandet og innvirkningen av 

omgivelsesluften nedstrøms på prøvetakingsstedet er minst mulig. Prøvetakingen av utslipp skal eventuelt skje 

nedstrøms fra strømningsmåleren for eksosmasse, i minst 150 mm avstand fra strømningsfølerelementet. Prøvetakings-

sondene skal plasseres minst 200 mm eller tre ganger eksosrørets diameter, alt etter hva som er størst, oppstrøms fra 

eksosrørets munning, som er punktet der eksosen forlater PEMS-prøvetakingsenheten og går ut i omgivelsene. Dersom 

PEMS sender en strøm tilbake til eksosrøret, skal dette skje nedstrøms fra prøvetakingssonden på en måte som ikke 

innvirker på eksosens sammensetning på prøvetakingsstedet/-stedene når motoren er i gang. Dersom lengden på 

prøvetakingsrøret endres, skal systemets transporttid verifiseres og om nødvendig korrigeres. 

 Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal eksosprøven tas nedstrøms fra dette 

systemet. Ved prøving av et kjøretøy med en flersylindret motor og forgrenet eksosmanifold skal inntaket til 

prøvetakingssonden plasseres tilstrekkelig langt nedstrøms til å sikre at prøven er representativ for det gjennomsnittlige 

eksosutslippet fra alle sylindrer. I flersylindrede motorer som har atskilte grupper med manifolder, som i en «V»-motor, 

skal manifoldene kombineres oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom dette ikke er teknisk mulig, skal prøvetaking 
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på flere steder med godt blandet eksos uten omgivelsesluft vurderes. I så fall skal prøvetakingssondenes antall og 

plassering så langt det er mulig tilsvare antall strømningsmålere for eksosmasse og deres plassering. Når eksos-

strømmene er ujevne, skal proporsjonal prøvetaking eller prøvetaking med flere analysatorer vurderes. 

 Dersom det måles partikler, skal eksosprøven tas ut midt i eksosstrømmen. Dersom det benyttes flere sonder til 

prøvetaking av utslipp, skal prøvetakingssonden for partikler plasseres oppstrøms fra de øvrige prøvetakingssondene. 

 Dersom det måles hydrokarboner, skal prøvetakingsledningen varmes opp til 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Ved måling av 

andre gassformige komponenter med eller uten kjøler skal prøvetakingsledningen holdes på minst 333 K (60 °C) for å 

unngå kondensering og for å sikre god inntrengning for de ulike gassene. I prøvetakingssystemer med lavt trykk kan 

temperaturen senkes i tråd med det reduserte trykket, forutsatt at prøvetakingssystemet sikrer en inntrengningsgrad på 

95 prosent for alle regulerte forurensende gasser. Dersom det tas ut partikler, skal prøvetakingsledningen fra 

prøvetakingspunktet for råeksos varmes opp til minst 373 K (100 °C). Prøvens oppholdstid i prøvetakingsledningen for 

partikler skal være under 3 s til den når første fortynning eller partikkeltelleren. 

4.  PROSEDYRER FØR PRØVING 

4.1. Tetthetskontroll av PEMS 

 Når PEMS er ferdig installert, skal det foretas en tetthetskontroll minst én gang for hver PEMS-installasjon etter PEMS-

produsentens anbefalinger eller på følgende måte: Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. Analysator-

pumpen skal startes. Etter en innledende stabiliseringsperiode skal alle strømningsmålere vise ca. null dersom det ikke 

er lekkasje. Dersom dette ikke er tilfellet, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes. 

 Største tillatte lekkasje på vakuumsiden er 0,5 prosent av strømningsmengden under bruk for den delen av systemet som 

kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til å anslå strømningsmengden under bruk. 

 Systemet kan eventuelt tømmes til et trykk på minst 20 kPa vakuum (80 kPa absolutt verdi). Etter en innledende 

stabiliseringsperiode bør trykkøkningen Dp (kPa/min) i systemet ikke overstige: 

Δp =  
pe 

 × qvs × 0,005 
Vs 

 Alternativt kan det legges til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøvetakingsledningen ved å bytte 

fra nullgass til justeringsgass, samtidig som de samme trykkforholdene opprettholdes som under normal systemdrift. 

Dersom avlesningen for en korrekt kalibrert analysator etter et tilstrekkelig tidsrom er ≤ 99 prosent av den tilførte 

konsentrasjonen, skal lekkasjeproblemet rettes opp. 

4.2. Start og stabilisering av PEMS 

 PEMS skal slås på, varmes opp og stabiliseres i samsvar med PEMS-produsentens spesifikasjoner til f.eks. trykk, 

temperatur og strømning har nådd sine innstilte funksjonspunkter. 

4.3. Klargjøring av prøvetakingssystemet 

 Prøvetakingssystemet, som består av prøvetakingssonde, prøvetakingsledninger og analysatorer, skal klargjøres for 

prøving etter PEMS-produsentens anvisninger. Det skal sikres at prøvetakingssystemet er rent og fritt for kondens. 
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4.4. Klargjøring av EFM 

 Dersom EFM benyttes til å måle eksosmassestrømmen, skal den rengjøres og klargjøres for drift i samsvar med EFM-

produsentens spesifikasjoner. Denne prosedyren skal fjerne eventuell kondens og eventuelle avleiringer i ledninger og 

tilhørende måleporter. 

4.5. Kontroll og kalibrering av analysatorene for måling av gassutslipp 

 Nullstilling og justeringskalibrering av analysatorene skal utføres ved hjelp av kalibreringsgasser som oppfyller kravene 

i nr. 5 i tillegg 2. Kalibreringsgassene skal velges slik at de passer til de ulike forurensningskonsentrasjonene som 

forventes under utslippsprøvingen. 

4.6. Kontroll av analysatoren for måling av partikkelutslipp 

 Analysatorens nullnivå skal registreres ved prøvetaking av HEPA-filtrert omgivelsesluft. Signalet skal registreres med 

en konstant frekvens på minst 1,0 Hz i to minutter, og gjennomsnittet beregnes. Den tillatte konsentrasjonen skal 

bestemmes når egnet måleutstyr blir tilgjengelig. 

4.7. Måling av kjøretøyets hastighet 

 Kjøretøyets hastighet skal bestemmes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  GPS: Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med GPS, skal den totale kjørestrekningen kontrolleres mot 

målinger med en annen metode i samsvar med nr. 7 i tillegg 4. 

b)  Føler (for eksempel optisk føler eller mikrobølgeføler): Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med en føler, skal 

hastighetsmålingene oppfylle kravene i nr. 8 i tillegg 2, eller alternativt skal den totale kjørestrekningen som 

bestemmes med en føler, sammenholdes med en referansestrekning fra et digitalt veinettkart eller topografisk kart. 

Den totale kjørestrekningen som bestemmes med føleren, skal avvike fra referansestrekningen med høyst 4 prosent. 

c)  ECU: Dersom kjøretøyets hastighet bestemmes med ECU, skal den totale kjørestrekningen valideres i samsvar med 

nr. 3 i tillegg 3, og ECUs hastighetssignal skal om nødvendig justeres for å oppfylle kravene i nr. 3.3 i tillegg 3. 

Alternativt skal den totale kjørestrekningen som bestemmes med ECU, sammenholdes med en referansestrekning 

fra et digitalt veinettkart eller topografisk kart. Den totale kjørestrekningen som bestemmes med ECU, skal avvike 

fra referansestrekningen med høyst 4 prosent. 

4.8. Kontroll av PEMS-innstillinger 

 Det skal verifiseres om forbindelsene med alle følere og eventuelt med ECU fungerer som de skal. Dersom motor-

parametrer leses av, skal det sikres at ECU rapporterer verdiene på riktig måte (for eksempel null motorturtall (o/min) 

når forbrenningsmotoren er i posisjon «nøkkel-på-motor-av»). PEMS skal fungere uten varslingssignaler og feilindi-

kasjon. 

5.  UTSLIPPSPRØVING 

5.1. Prøvingsstart 

 Prøvetaking, måling og registrering av parametrer skal begynne før motoren startes. For å lette tidsjusteringen anbefales 

det å registrere parametrene som skal tidsjusteres, med en enkelt innretning for dataregistrering eller med et 

synkronisert tidsstempel. Både før og rett etter at motoren startes, skal det bekreftes at alle nødvendige parametrer 

registreres av dataloggeren. 
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5.2. Prøving 

 Prøvetaking, måling og registrering av parametrer skal fortsette under hele prøvingen på vei. Motoren kan stoppes og 

startes, men prøvetakingen av utslipp og registreringen av parametrer skal fortsette. Eventuelle varslingssignaler som 

tyder på funksjonssvikt i PEMS, skal dokumenteres og verifiseres. Registreringen av parametrer skal nå en datafull-

stendighet på mer enn 99 prosent. Måling og dataregistrering kan avbrytes i mindre enn 1 prosent av hele kjøresyk-

lusens varighet, men i en sammenhengende periode på høyst 30 s, og bare som følge av utilsiktet signaltap eller for 

vedlikehold av PEMS-systemet. Avbrudd kan registreres direkte av PEMS, men det er ikke tillatt å innføre avbrudd i 

den registrerte parameteren via forbehandling, utskifting eller etterbehandling av data. En eventuell automatisk 

nullstilling skal utføres mot en sporbar nullpunktstandard som svarer til den som benyttes til å nullstille analysatoren. 

Det anbefales på det sterkeste å begynne vedlikeholdet av PEMS-systemet i perioder da kjøretøyets hastighet er null. 

5.3. Avslutning av prøvingen 

 Prøvingen er slutt når kjøretøyet har fullført kjøresyklusen og forbrenningsmotoren er slått av. Dataregistreringen skal 

fortsette til prøvetakingssystemets responstid er over. 

6.  PROSEDYRE ETTER PRØVING 

6.1. Kontroll av analysatorene for måling av gassutslipp 

 Nullstilling og justering av analysatorer for gassformige komponenter skal kontrolleres ved hjelp av kalibreringsgasser 

som er identiske med dem som benyttes i henhold til nr. 4.5, til å evaluere analysatorens responsforskyvning sammen-

holdt med kalibreringen før prøving. Det er tillatt å nullstille analysatoren før justeringsforskyvningen verifiseres, 

dersom det er fastslått at nullpunktsforskyvningen er innenfor tillatt område. Forskyvningskontrollen etter prøving skal 

fullføres så snart som mulig etter prøvingen og før PEMS, eller enkeltstående analysatorer eller følere, er slått av eller 

ikke lenger er i driftsmodus. Forskjellen mellom resultatene før og etter prøving skal være i samsvar med kravene i 

tabell 2. 

Tabell 2 

Tillatt analysatorforskyvning under en PEMS-prøving 

Forurensende 

stoff 
Nullpunktsforskyvning Forskyvning av justeringsresponsen(1) 

CO2 ≤ 2 000 ppm per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 2 000 ppm per prøving, alt etter hva som er 

størst 

CO ≤ 75 ppm per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 75 ppm per prøving, alt etter hva som er 

størst 

NO2 ≤ 5 ppm per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm per prøving, alt etter hva som er 

størst 

NO/NOX ≤ 5 ppm per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm per prøving, alt etter hva som er 

størst 

CH4 ≤ 10 ppmC1 per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 per prøving, alt etter hva som er 

størst 

THC ≤ 10 ppmC1 per prøving ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 per prøving, alt etter hva som er 

størst 

(1)  Dersom nullpunktsforskyvningen er innenfor tillatt område, er det tillatt å nullstille analysatoren før justeringsforskyvningen 

verifiseres. 

 Dersom forskjellen mellom resultatene for nullpunkts- og justeringsforskyvning før og etter prøving er høyere enn 

tillatt, skal alle prøvingsresultater anses som ugyldige og prøvingen gjentas.  
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6.2. Kontroll av analysatoren for måling av partikkelutslipp 

 Analysatorens nullnivå skal registreres ved prøvetaking av HEPA-filtrert omgivelsesluft. Signalet skal registreres i to 

minutter, og gjennomsnittet beregnes. Tillatt endelig konsentrasjon skal bestemmes når egnet måleutstyr blir 

tilgjengelig. Dersom forskjellen mellom nullstillings- og justeringskontrollen før og etter prøving er høyere enn tillatt, 

skal alle prøvingsresultater anses som ugyldige og prøvingen gjentas. 

6.3. Kontroll av utslippsmålinger under kjøring på vei 

 Analysatorenes kalibrerte måleområde skal utgjøre minst 90 prosent av konsentrasjonsverdiene fra 99 prosent av 

målingene fra de gyldige delene av utslippsprøvingen. Det tillates at 1 prosent av det totale antall målinger som benyttes 

i evalueringen, overstiger analysatorenes kalibrerte måleområde med inntil en faktor to. Dersom disse kravene ikke 

oppfylles, skal prøvingen anses som ugyldig. 

 _____  
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Tillegg 2 

PEMS-komponenter og -signaler – spesifikasjoner og kalibrering 

1.  INNLEDNING 

 I dette tillegg fastsettes spesifikasjonene for PEMS-komponenter og -signaler, og kalibreringen av dem. 

2.  SYMBOLER 

> — større enn 

≥ — større enn eller lik 

% — prosent 

≤ — mindre enn eller lik 

A — ufortynnet CO2-konsentrasjon [%] 

a0 — den lineære regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen 

a1 — den lineære regresjonslinjens helling 

B — fortynnet CO2-konsentrasjon [%] 

C — fortynnet NO-konsentrasjon [ppm] 

c — analysatorens respons ved prøving av oksygeninterferens 

cFS,b — fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cFS,d — fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

cHC(w/NMC) — HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC-enheten [ppmC1] 

cHC(w/o NMC) — HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 går utenom NMC-enheten [ppmC1] 

cm,b — målt HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cm,d — målt HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

cref,b — referanse-HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cref,d — referanse-HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

°C — grader Celsius 

D — ufortynnet NO-konsentrasjon [ppm] 

De — forventet fortynnet NO-konsentrasjon [ppm] 

E — absolutt driftstrykk [kPa] 

ECO2 — prosent CO2-demping 

EE — virkningsgrad for etan 

EH2O — prosent vanndemping 

EM — virkningsgrad for metan 

EO2 — oksygeninterferens 

F — vanntemperatur [K] 

G — mettet damptrykk [kPa] 

g — gram 

gH2O/kg — gram vann per kilogram 

h — time 

H — vanndampkonsentrasjon [%] 

Hm — største vanndampkonsentrasjon [%] 

Hz — hertz 

K — kelvin 

kg — kilogram 

km/t — kilometer per time 
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kPa — kilopascal 

max — høyeste verdi 

NOX,dry — fuktkorrigert gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer 

NOX,m — gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer 

NOX,ref — referanse for gjennomsnittlig konsentrasjon av stabiliserte NOX-registreringer 

ppm — milliondeler 

ppmC1 — milliondeler karbonekvivalent 

r2 — bestemmelseskoeffisient 

s — sekund 

t0 — tidspunkt for påsetting av gasstrøm [s] 

t10 — tidspunkt for 10 % respons av endelig avlesning 

t50 — tidspunkt for 50 % respons av endelig avlesning 

t90 — tidspunkt for 90 % respons av endelig avlesning 

x — uavhengig variabel eller referanseverdi 

χmin — minsteverdi 

y — avhengig variabel eller målt verdi 

3.  VERIFISERING AV LINEARITET 

3.1. Generelt 

 Lineariteten hos analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler skal kunne spores til internasjonale eller nasjonale 

standarder. Følere eller signaler som ikke er direkte sporbare, for eksempel forenklede strømningsmålere, skal 

alternativt kalibreres i forhold til laboratorieutstyr i form av et rulledynamometer som allerede er kalibrert etter 

internasjonale eller nasjonale standarder. 

3.2. Linearitetskrav 

 Analysatorer, strømningsmålere, følere og signaler skal oppfylle linearitetskravene i tabell 1. Dersom luftstrøm, 

drivstoffstrøm, forholdet luft/drivstoff eller eksosmassens strømningshastighet hentes fra ECU, skal beregnet 

strømningshastighet for eksosmassen oppfylle linearitetskravene i tabell 1. 

Tabell 1 

Linearitetskrav til måleparametrer og målesystemer 

Måleparameter/-instrument |χmin(a1 - 1)a0| 
Helling 

a1 

Standardavvik 

SEE 

Bestemmelseskoeffisient 

r2 

Drivstoffets strømnings-

hastighet(1) 

≤ 1 % maks. 0,98 - 1,02 ≤ 2 % maks. ≥ 0,990 

Luftens 

strømningshastighet(1) 

≤ 1 % maks. 0,98 - 1,02 ≤ 2 % maks. ≥ 0,990 

Eksosmassens 

strømningshastighet 

≤ 2 % maks. 0,97 - 1,03 ≤ 2 % maks. ≥ 0,990 

Gassanalysatorer ≤ 0,5 % maks. 0,99 - 1,01 ≤ 1 % maks. ≥ 0,998 

Dreiemoment(2) ≤ 1 % maks. 0,98 - 1,02 ≤ 2 % maks. ≥ 0,990 

PN-analysatorer(3) skal fastlegges skal fastlegges skal fastlegges skal fastlegges 

(1) Valgfritt, for å bestemme eksosmassestrømmen. 

(2) Valgfri parameter. 

(3) Skal bestemmes når utstyr blir tilgjengelig. 
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3.3. Verifiseringsfrekvens 

 Linearitetskravene i henhold til nr. 3.2 skal verifiseres 

a)  for hver analysator minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller endring i systemet som 

kan påvirke kalibreringen, 

b)  for andre relevante instrumenter, for eksempel strømningsmålere for eksosmasse og sporbart kalibrerte følere, når 

det oppstår skade eller som fastsatt i prosedyrer for internkontroll, av instrumentprodusenten eller ved ISO 9 000, 

men ikke mer enn ett år før den faktiske prøvingen. 

 Linearitetskravene i nr. 3.2 for følere eller ECU-signaler som ikke er direkte sporbare, skal verifiseres én gang for hver 

PEMS-innstilling med en sporbart kalibrert måleinnretning på rulledynamometeret. 

3.4. Verifiseringsmetode 

3.4.1. Generelle krav 

 Relevante analysatorer, instrumenter og følere skal settes i normal driftstilstand i samsvar med produsentens 

anbefalinger. Analysatorer, instrumenter og følere skal brukes ved nærmere angitte temperaturer, trykk og strømninger. 

3.4.2. Generell metode 

 Lineariteten skal verifiseres for hvert normale driftsområde gjennom følgende trinn: 

a)  Analysatoren, strømningsmåleren eller føleren skal nullstilles ved å sette inn et nullsignal. For gassanalysatorer skal 

renset syntetisk luft eller nitrogen tilføres til analysatorporten via en gasstrøm som er så direkte og kort som mulig. 

b)  Analysatoren, strømningsmåleren eller føleren skal justeres ved å sette inn et justeringssignal. For gassanalysatorer 

skal en passende justeringsgass tilføres til analysatorporten via en gasstrøm som er så direkte og kort som mulig. 

c)  Nullstillingsprosedyren i bokstav a) skal gjentas. 

d)  Verifiseringen skal utføres ved å innføre minst 10 referanseverdier (herunder null) som er omtrent jevnt fordel og 

gyldige. Referanseverdiene skal, med hensyn til konsentrasjonen av komponenter, eksosmassens strømnings-

hastighet eller andre relevante parametrer, velges slik at de tilsvarer de ulike verdiene som forventes under utslipps-

prøvingen. Ved måling av eksosmassestrømmen kan referansepunkter under 5 prosent av høyeste kalibreringsverdi 

holdes utenfor verifikasjonen av linearitet. 

e)  For gassanalysatorer skal kjente gasskonsentrasjoner i samsvar med nr. 5 tilføres til analysatorporten. Det skal gis 

tilstrekkelig tid til signalstabilisering. 

f)  Verdiene som evalueres, og om nødvendig referanseverdiene, skal registreres med en konstant frekvens på minst  

1,0 Hz i 30 sekunder. 

g)  De aritmetiske gjennomsnittsverdiene i perioden på 30 sekunder skal benyttes til å beregne parametrene for lineær 

regresjon etter minste kvadraters metode, med beste tilnærming ved en ligning med formen: 

y = a1x + a0 

 der: 

y er målesystemets faktiske verdi, 

a1 er regresjonslinjens helling, 

x er referanseverdien, 

a0 er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

 Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver måle-

parameter og hvert målesystem. 

h)  Parametrene for lineær regresjon skal oppfylle kravene i tabell 1.  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/111 

 

 

3.4.3. Krav til verifisering av linearitet på et rulledynamometer 

Ikke-sporbare strømningsmålere, følere eller ECU-signaler som ikke kan kalibreres direkte etter sporbare standarder, 

skal kalibreres på rulledynamometeret. Prosedyren skal, så langt det er mulig, følge kravene i vedlegg 4a til UN-ECE-

reglement nr. 83. Om nødvendig skal instrumentet eller føleren som skal kalibreres, monteres på prøvekjøretøyet og 

betjenes i samsvar med kravene i tillegg 1. Kalibreringsprosedyren skal om mulig følge kravene i nr. 3.4.2. Minst 10 

passende referanseverdier skal velges for å sikre at minst 90 prosent av den høyeste verdien som forventes under 

utslippsprøvingen er dekket. 

Dersom ikke-sporbare strømningsmålere, følere eller ECU-signaler til bestemmelse av eksosstrømmen skal kalibreres, 

skal en sporbart kalibrert referansestrømningsmåler for eksosmasse eller CVS-enheten festes til kjøretøyets eksosrør. 

Det skal sikres at strømningsmåleren for eksosmasse gjør en nøyaktig måling av kjøretøyets eksos i samsvar med  

nr. 3.4.3 i tillegg 1. Kjøretøyet skal kjøres med konstant gass, på et konstant gir og med konstant belastning av 

rulledynamometeren. 

4.  ANALYSATORER TIL MÅLING AV GASSKOMPONENTER 

4.1. Tillatte analysatortyper 

4.1.1. Standardanalysatorer 

Gasskomponenter skal måles med analysatorer som oppført i nr. 1.3.1–1.3.5 i tillegg 3 til vedlegg 4A til UN-ECE-

reglement nr. 83 endringsserie 07. Dersom en NDUV-analysator måler både NO og NO2, kreves ingen NO2/NO-

omformer. 

4.1.2. Alternative analysatorer 

Enhver analysator som ikke samsvarer med spesifikasjonene i nr. 4.1.1, er tillatt, forutsatt at den oppfyller kravene i  

nr. 4.2. Produsenten skal sørge for at den alternative analysatoren oppnår et tilsvarende eller bedre måleresultat 

sammenlignet med en standardanalysator for de ulike konsentrasjonene av forurensende stoffer og andre relaterte gasser 

som kan forventes fra kjøretøyer som går på tillatt drivstoff ved moderate og utvidede forhold under gyldig prøving på 

vei som oppført i nr. 5, 6 og 7. På anmodning skal analysatorens produsent framlegge utfyllende skriftlig informasjon 

som viser at den alternative analysatorens måleresultater er i tråd med standardanalysatorenes måleresultater på en 

konsekvent og pålitelig måte. Den utfyllende informasjonen skal inneholde 

a)  en beskrivelse av det teoretiske grunnlaget for den alternative analysatoren og av dens tekniske komponenter, 

b)  en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren angitt i nr. 4.1.1 for de forventede 

konsentrasjoner av forurensende stoffer og omgivelsesforhold under typegodkjenningsprøvingen i henhold til 

vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07 samt en validering som omhandlet i nr. 3 i tillegg 3 for et 

kjøretøy utstyrt med en motor med gnisttenning og kompresjonstenning. Analysatorens produsent skal påvise 

betydningen av likeverdighet innenfor de tillatte toleransene i nr. 3.3 i tillegg 3, 

c)  en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren oppført i nr. 4.1.1 med hensyn til det 

atmosfæriske trykkets innvirkning på analysatorens måleresultater. Demonstrasjonsprøvingen skal fastlegge 

responsen på en justeringsgass med konsentrasjon innenfor analysatorens område for å kontrollere innvirkningen av 

det atmosfæriske trykket under moderate og utvidede høydeforhold som definert i nr. 5.2. En slik prøving kan 

utføres i et høydekammer for miljøprøvinger, 

d)  en demonstrasjon av likeverdighet med den respektive standardanalysatoren oppført i nr. 4.1.1 i minst tre prøvinger 

på vei som oppfyller kravene i dette vedlegg, 

e)  en demonstrasjon av at påvirkningen av vibrasjoner, akselerasjoner og omgivelsestemperatur på avlesningen av 

analysatoren ikke overstiger støykravene til analysatorer oppført i nr. 4.2.4. 

Godkjenningsmyndighetene kan be om ytterligere informasjon som underbygger likeverdighet, eller nekte godkjenning 

dersom målingene viser at en alternativ analysator ikke er likeverdig med en standardanalysator. 
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4.2. Spesifikasjoner for analysatoren 

4.2.1. Generelt 

I tillegg til linearitetskravene som er definert for hver analysator i nr. 3, skal analysatorprodusenten vise at 

analysatortypene samsvarer med spesifikasjonene i nr. 4.2.2–4.2.8. Analysatorer skal ha et måleområde og en responstid 

som er slik at konsentrasjonene av komponenter i eksosen kan måles med tilstrekkelig nøyaktighet i forhold til den 

aktuelle utslippsstandarden når kjøretøyet står stille, og når det er i bevegelse. Analysatorenes følsomhet for støt, 

vibrasjon, aldring, temperaturvekslinger og lufttrykkforandringer, og for elektromagnetiske interferenser og annen 

innvirkning på kjøretøyets og analysatorens drift, skal begrenses mest mulig. 

4.2.2. Nøyaktighet 

Nøyaktigheten, definert som avviket i analysatorens avlesning fra referanseverdien, skal ikke overstige 2 prosent av 

avlesningen eller 3 prosent av fullt skalautslag, alt etter hva som er størst. 

4.2.3. Presisjon 

Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket ved 10 gjentatte responser på en gitt kalibrerings- eller juste-

ringsgass, skal ikke være større enn 1 prosent av fullskalakonsentrasjonen for et måleområde som er likt eller over 

155 ppm (eller ppmC1) og 2 prosent av fullskalakonsentrasjonen for et måleområde under 155 ppm (eller ppmC1). 

4.2.4. Støy 

Støyen, definert som to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet ut fra 

de nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder, skal ikke 

overstige 2 prosent av fullt skalautslag. Mellom hver av de 10 måleområdene skal det være et intervall på 30 sekunder 

der analysatorene utsettes for en passende justeringsgass. Før hver prøvetakingsperiode og før hver justeringsperiode 

skal det gis tilstrekkelig med tid til å rense analysatoren og prøvetakingsledningene. 

4.2.5. Nullpunktsforskyvning 

Nullpunktsforskyvningen, definert som den gjennomsnittlige responsen på en nullgass i et tidsintervall på minst 

30 sekunder, skal samsvare med spesifikasjonene i tabell 2. 

4.2.6. Forskyvning av justeringsresponsen 

Forskyvningen av justeringsresponsen, definert som gjennomsnittsresponsen på en justeringsgass i et tidsintervall på 

minst 30 sekunder, skal samsvare med spesifikasjonene i tabell 2. 

Tabell 2 

Tillatt nullpunktsforskyvning og forskyvning av justeringsresponsen for analysatorer ved måling av 

gasskomponenter under laboratorieforhold 

Forurensende 

stoff 
Nullpunktsforskyvning Forskyvning av justeringsresponsen 

CO2 ≤ 1 000 ppm i 4 t ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 1 000 ppm i 4 t, alt etter hva som er 

størst 

CO ≤ 50 ppm i 4 t ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 50 ppm i 4 t, alt etter hva som er 

størst 

NO2 ≤ 5 ppm i 4 t ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm i 4 t, alt etter hva som er størst 
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Forurensende 

stoff 
Nullpunktsforskyvning Forskyvning av justeringsresponsen 

NO/NOX ≤ 5 ppm i 4 t ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 5 ppm i 4 t, alt etter hva som er størst 

CH4 ≤ 10 ppmC1 ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 i 4 t, alt etter hva som er 

størst 

THC ≤ 10 ppmC1 ≤ 2 % av avlesningen eller ≤ 10 ppmC1 i 4 t, alt etter hva som er 

størst 

4.2.7. Stigningstid 

Stigningstiden defineres som tiden mellom en respons på 10 prosent og 90 prosent av den endelige avlesningen (t90 – 

t10, se nr. 4.4). PEMS-analysatorenes stigningstid skal ikke overstige 3 sekunder. 

4.2.8. Gasstørking 

Eksos kan måles våt eller tørr. Dersom det benyttes en innretning for gasstørking, skal den ha minst mulig innvirkning 

på sammensetningen av gassene som måles. Kjemisk tørking er ikke tillatt. 

4.3. Tilleggskrav 

4.3.1. Generelt 

I nr. 4.3.2–4.3.5 fastsettes tilleggskrav til ytelse for bestemte analysatortyper som bare får anvendelse når den aktuelle 

analysatoren benyttes til utslippsmålinger med PEMS. 

4.3.2. Prøving av NOx-omformeres virkningsgrad 

Dersom det benyttes en NOX-omformer, for eksempel til å konvertere NO2 til NO med sikte på analyse med en 

kjemiluminescens-analysator, skal virkningsgraden prøves i henhold til kravene i nr. 2.4 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UN-

ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. NOX-omformerens virkningsgrad skal verifiseres høyst én måned før 

utslippsprøvingen. 

4.3.3. Justering av flammeionisasjonsdetektoren 

a)  Optimering av detektorresponsen 

 Ved måling av hydrokarboner skal FID justeres med de intervaller som angis av analysatorens produsent, i samsvar 

med nr. 2.3.1 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. For å optimere responsen i det 

vanligste driftsområdet skal det benyttes en justeringsgass bestående av propan i luft eller propan i nitrogen. 

b)  Responsfaktorer for hydrokarboner 

 Ved måling av hydrokarboner skal FIDs responsfaktor for hydrokarboner verifiseres i samsvar med bestemmelsene 

i nr. 2.3.3 i tillegg 3 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, med en justeringsgass bestående 

av propan i luft eller propan i nitrogen, og en nullgass bestående av renset syntetisk luft eller nitrogen. 

c)  Kontroll av oksygeninterferens 

 Kontrollen av oksygeninterferens skal utføres når en analysator tas i bruk og etter perioder med større vedlikehold. 

Det skal velges et måleområde der kontrollgassene for oksygeninterferens ligger i de øverste 50 prosent. Under 

prøvingen skal ovnen ha foreskrevet temperatur. Spesifikasjonen av kontrollgassene for oksygeninterferens er 

oppført i nr. 5.3. 
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Følgende framgangsmåte skal benyttes: 

i)  Analysatoren skal nullstilles. 

ii)  Analysatoren skal justeres med en 0 prosent oksygenblanding for motorer med elektrisk tenning og en  

21 prosent oksygenblanding for motorer med kompresjonstenning. 

iii)  Nullresponsen skal kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn 0,5 prosent av fullt skalautslag, 

skal trinn i) og ii) gjentas. 

iv)  Kontrollgasser for oksygeninterferens på 5 prosent og 10 prosent skal tilføres. 

v)  Nullresponsen skal kontrolleres på nytt. Dersom den er endret med mer enn ± 1 prosent av fullt skalautslag, 

skal prøvingen gjentas. 

vi)  Oksygeninterferensen EO2 skal beregnes for hver kontrollgass for oksygeninterferens i bokstav d) som følger: 

EO2 =  
(cref,d – c) 

 × 100 
(cref,d) 

 der analysatorens respons er: 

c =  
(cref,d × cFS,b)  

 × 
 cm,b 

cm,b  cFS,d 

 der: 

cref,b er referanseverdien for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cref,d er referanseverdien for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

cFS,b er fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cFS,d er fullt skalautslag for HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

cm,b er målt HC-konsentrasjon i trinn b) [ppmC1] 

cm,d er målt HC-konsentrasjon i trinn d) [ppmC1] 

vii)  Oksygeninterferensen EO2 skal være mindre enn ± 1,5 prosent for alle nødvendige kontrollgasser for 

oksygeninterferens. 

viii) Dersom oksygeninterferensen EO2 er over ± 1,5 prosent, kan det treffes korrigerende tiltak ved trinnvis 

justering av luftstrømmen (over og under produsentens spesifikasjoner), drivstoffstrømmen og 

prøvestrømmen. 

ix)  Kontrollen av oksygeninterferens skal gjentas for hver nye innstilling. 

4.3.4. Virkningsgraden for konvertering av metanseparator (NMC) 

Ved analyse av hydrokarboner kan det benyttes en NMC til å fjerne ikke-metanholdige hydrokarboner fra gassprøven 

ved oksidasjon av alle hydrokarboner bortsett fra metan. Det ideelle er en konverteringsgrad på 0 prosent for metan og 

100 prosent for de andre hydrokarbonene, representert ved etan. For å få en nøyaktig måling av NMHC skal de to 

virkningsgradene bestemmes og benyttes ved beregning av NMHC-utslipp (se nr. 9.2 i tillegg 4). Det er ikke nødvendig 

å bestemme virkningsgraden av konverteringen av metan dersom NMC-FID kalibreres med metode b) i nr. 9.2 i tillegg 

4 ved at en kalibreringsgass av metan/luft føres gjennom NMC.  
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a)  Virkningsgraden for konvertering av metan 

 Metankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de to 

konsentrasjonene skal registreres. Virkningsgraden for metan skal bestemmes på følgende måte: 

EM = 1 –  
 cHC(w/NMC) 

 cHC(w/oNMC) 

 der: 

cHC(w/NMC) er HC-konsentrasjonen når CH4 føres gjennom NMC-enheten [ppmC1] 

cHC(w/o NMC) er HC-konsentrasjonen når CH4 føres utenom NMC-enheten [ppmC1] 

b)  Virkningsgraden for konvertering av etan 

 Etankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de to konsentra-

sjonene skal registreres. Virkningsgraden for etan skal bestemmes på følgende måte: 

EE = 1 – 
cHC(w/NMC) 

cHC(w/oNMC) 

 der: 

cHC(w/NMC) er HC-konsentrasjonen når C2H6 føres gjennom NMC-enheten [ppmC1] 

cHC(w/o NMC) er HC-konsentrasjonen når C2H6 føres utenom NMC-enheten [ppmC1] 

4.3.5. Interferensvirkninger 

a)  Generelt 

Andre gasser enn de som analyseres, kan påvirke avlesningen av analysatoren. Produsenten av analysatoren skal 

kontrollere interferensvirkninger og at analysatoren fungerer som den skal, før den bringes i omsetning, og minst én 

gang for hver type analysator eller innretning som er omhandlet i punkt b)–f). 

b)  Interferenskontroll for CO-analysatoren 

 Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens målinger. En CO2-justeringsgass med konsentrasjon på 80 til 

100 prosent av fullt skalautslag for det største driftsområdet for CO-analysatoren som brukes under prøvingen, skal 

derfor kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres. 

Analysatorresponsen skal være høyst to prosent av forventet gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under en normal 

prøving på vei eller ± 50 ppm, alt etter hva som er størst. Interferenskontrollen for H2O og CO2 kan utføres separat. 

Dersom H2O- og CO2-nivåene som benyttes i interferenskontrollen er høyere enn de høyeste nivåene som forventes 

under prøvingen, skal hver observerte interferensverdi reduseres ved å multiplisere den observerte interferensen 

med forholdet mellom den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den faktiske 

konsentrasjonen som benyttes under denne kontrollen. Det kan utføres separate interferenskontroller med H2O-

konsentrasjoner som er lavere enn den høyeste konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den observerte 

H2O-interferensen skal økes ved å multiplisere den observerte interferensen med forholdet mellom den høyeste 

H2O-konsentrasjonen som forventes under prøvingen, og den faktiske konsentrasjonen som benyttes under denne 

kontrollen. Summen av de to endrede interferensverdiene skal være innenfor toleransen som er oppført i dette punkt. 

c)  Kontroll av dempingen i en NOX-analysator 

 De to aktuelle gassene for CLD- og HCLD-analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen på disse gassene 

er proporsjonal med gasskonsentrasjonene. En prøving skal bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene 

som forventes under prøvingen. Dersom CLD- og HCLD-analysatorene benytter kompensasjonsalgoritmer for 

demping basert på H2O- og/eller CO2- måleanalysatorer, skal dempingen evalueres når disse analysatorene er aktive 

og kompensasjonsalgoritmene benyttes. 
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i)  Dempingskontroll for CO2 

 En CO2-justeringsgass med konsentrasjon på 80 til 100 prosent av det største driftsområdet skal føres gjennom 

NDIR-analysatoren. CO2-verdien skal registreres som A. CO2-justeringsgassen skal så fortynnes med om lag  

50 prosent med NO-justeringsgass og føres gjennom NDIR og CLD eller HCLD. CO2- og NO-verdiene skal 

registreres som henholdsvis B og C. CO2-gasstrømmen skal så stenges, og bare NO-justeringsgassen skal føres 

gjennom CLD eller HCLD. NO-verdien skal registreres som D. Dempingen i prosent skal beregnes som: 

 

der: 

A er ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR [%] 

B er fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR [%] 

C er fortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD eller HCLD [ppm] 

D er ufortynnet NO-konsentrasjon målt med CLD eller HCLD [ppm] 

 Alternative metoder for fortynning og kvantitativ bestemmelse av verdiene av CO2- og NO-justeringsgasser, 

f.eks. dynamisk metode/blandingsmetode, er tillatt med godkjenningsmyndighetens samtykke. 

ii)  Dempingskontroll for vann 

 Denne kontrollen benyttes bare til måling av våte gasskonsentrasjoner. Ved beregningen av demping fra vann 

skal det tas hensyn til fortynning av NO-justeringsgassen med vanndamp og avpassing av vanndampkon-

sentrasjonen i gassblandingen til konsentrasjoner som forventes å forekomme under en utslippsprøving. En NO-

justeringsgass som har en konsentrasjon på 80 til 100 prosent av fullt skalautslag innenfor det normale 

driftsområdet, skal føres gjennom CLD eller HCLD. NO-verdien skal registreres som D. NO-justeringsgassen 

skal deretter kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og føres gjennom CLD eller HCLD. NO-

verdien skal registreres som C. Analysatorens absolutte driftstrykk og vanntemperaturen skal bestemmes og 

registreres som henholdsvis E og F. Blandingens metningsdamptrykk som tilsvarer vanntemperaturen i 

boblekaret F, skal bestemmes og registreres som G. Gassblandingens vanndampkonsentrasjon H [%] skal 

beregnes på følgende måte: 

H =  
G 

× 100 
E 

 Den forventede konsentrasjonen av justeringsgassen av fortynnet NO-vanndamp skal registreres som De etter å 

ha blitt beregnet som: 

 

 For dieseleksos skal den høyeste konsentrasjonen av vanndamp i eksosen (i prosent) som forventes under 

prøvingen, registreres som Hm etter skjønn, med antakelsen om at drivstoffets H/C-forhold er 1,8/1, ut fra den 

høyeste CO2-konsentrasjonen i eksosen A som følger: 

Hm = 0,9 × A 

Vanndempingen i prosent skal beregnes som: 

 

der: 

De er forventet fortynnet NO-konsentrasjon [ppm] 

C er målt fortynnet NO-konsentrasjon [ppm] 
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Hm er største vanndampkonsentrasjon [%]  

H er faktisk vanndampkonsentrasjon [%] 

iii) Største tillatte demping 

Den kombinerte CO2- og vanndempingen skal ikke overstige 2 prosent av fullt skalautslag. 

d)  Dempingskontroll for NDUV-analysatorer 

Hydrokarboner og vann kan påvirke NDUV-analysatorer med positiv interferens ved å forårsake en respons som 

ligner den fra NOX. NDUV-analysatorens produsent skal benytte følgende framgangsmåte for å verifisere at 

dempingsvirkningen er begrenset: 

i)  Analysatoren og kjøleren skal innstilles i samsvar med produsentens bruksanvisning. Det bør gjøres 

justeringer slik at analysatorens og kjølerens ytelse blir best mulig. 

ii)  Det skal foretas en nullstillings- og justeringskalibrering av analysatoren, for de konsentrasjoner som forventes 

under utslippsprøvingen. 

iii)  Det skal velges en NO2-kalibreringsgass som så langt som mulig tilsvarer den største NO2-konsentrasjonen 

som forventes under utslippsprøvingen. 

iv)  NO2-kalibreringsgassen skal strømme over gassprøvetakingssystemets sonde til analysatorens NOX-respons er 

stabilisert. 

v)  Den gjennomsnittlige konsentrasjonen i de stabiliserte NOX-registreringene i en periode på 30 s skal beregnes 

og registreres som NOX,ref. 

vi)  Strømmen av NO2-kalibreringsgass skal stenges av, og prøvetakingssystemet skal mettes ved overstrømning 

med utproduktet fra en duggpunktsgenerator innstilt med et duggpunkt på 50 °C. Duggpunktsgeneratorens 

utprodukt skal sendes gjennom prøvetakingssystemet og kjøleren i minst 10 minutter til kjøleren forventes å 

fjerne en konstant vannmengde. 

vii)  Når punkt iv) er avsluttet, skal prøvetakingssystemet igjen overstrømmes av den NO2-kalibreringsgass som ble 

brukt til å fastslå NOX,ref til den totale NOX-responsen er stabilisert. 

viii)  Den gjennomsnittlige konsentrasjonen i de stabiliserte NOX-registreringene i en periode på 30 s skal beregnes 

og registreres som NOX,m. 

ix)  NOX,m skal korrigeres til NOX,dry på grunnlag av den resterende vanndampen har passert gjennom kjøleren ved 

kjølerens utløpstemperatur og trykk. 

Beregnet NOX,dry skal utgjøre minst 95 % av NOX,ref. 

e)  Prøvetørker 

 En prøvetørker fjerner vann som ellers kan interferere med NOX-målingen. For tørre CLD-analysatorer skal det 

vises at prøvetørkeren, ved største forventede vanndampkonsentrasjon Hm, holder CLD-fuktigheten på ≤ 5 g 

vann/kg tørr luft (eller om lag 0,8 prosent H2O), som er 100 prosent relativ fuktighet ved 3,9 °C og 101,3 kPa eller 

om lag 25 prosent relativ fuktighet ved 25 °C og 101,3 kPa. Samsvar kan vises ved å måle temperaturen ved utløpet 

av en termisk prøvetørker, eller ved å måle fuktigheten på et punkt rett oppstrøms for CLD. Fuktigheten i CLD-

eksosen kan også måles så lenge den eneste strømmen inn i CLD er strømmen fra prøvetørkeren. 

f)  Inntrengning av NO2 i prøvetørkeren 

 Flytende vannrester i en prøvetørker som er uriktig utformet, kan fjerne NO2 fra prøven. Dersom en prøvetørker 

brukes i kombinasjon med en NDUV-analysator uten en NO2/NO-omformer oppstrøms, kan vannet derfor fjerne 

NO2 fra prøven før NOX-målingen. Prøvetørkeren skal gjøre det mulig å måle mist 95 prosent av NO2 i en gass som 

er mettet med vanndamp og består av den høyeste NO2-konsentrasjonen som forventes under en kjøretøyprøving.  



Nr. 87/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

4.4. Kontroll av analysesystemets responstid 

Ved kontroll av responstiden skal innstillingene i analysesystemet være nøyaktig de samme som under utslippsprø-

vingen (dvs. trykk, strømningsmengder, analysatorenes filterinnstillinger og alle andre parametrer som påvirker 

responstiden). Responstiden skal bestemmes ved skifte av gass rett ved prøvetakingssondens inntak. Skifte av gass skal 

skje på mindre enn 0,1 sekund. Gassene som benyttes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst  

60 prosent av analysatorens fulle skalautslag. 

Konsentrasjonssporet for hver komponent i gassen skal registreres. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra gasskiftet 

(t0) til responsen er 10 prosent av den endelige avlesningen (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 prosent 

og 90 prosent respons i forhold til den endelige avlesningen (t90 – t10). Systemets responstid (t90) utgjøres av 

forsinkelsestiden til måledetektoren og detektorens stigningstid. 

For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen defineres omdanningstiden som tiden fra endringen 

(t0) og til responsen er 50 prosent av den endelige avlesningen (t50). 

Systemets responstid skal være ≤ 12 s med en stigningstid på ≤ 3 s for alle komponenter og alle anvendte måleområder. 

Når det benyttes en NMC til målingen av NMHC, kan systemets responstid overstige 12 sekunder. 

5.  GASSER 

5.1. Generelt 

Holdbarhetstiden for kalibrerings- og justeringsgasser skal overholdes. Rene og blandede kalibrerings- og justerings-

gasser skal samsvare med spesifikasjonene i nr. 3.1 og 3.2 i tillegg 3 til vedlegg 4A til UN-ECE-reglement nr. 83 

endringsserie 07. Dessuten er NO2-kalibreringsgass tillatt. NO2-kalibreringsgassens konsentrasjon skal være innenfor  

2 prosent av den oppgitte konsentrasjonen. Mengden av NO i NO2-kalibreringsgass skal ikke overstige 5 prosent av 

NO2-innholdet. 

5.2. Utblandingsenheter for gass 

Utblandingsenheter for gass, dvs. presisjonsblandere som fortynner med renset N2 eller syntetisk luft, kan benyttes til å 

lage kalibrerings- og justeringsgasser. Nøyaktigheten i utblandingsenheten skal være slik at konsentrasjonen av de 

blandede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 prosent. Verifiseringen skal foretas ved  

15–50 prosent av fullt skalautslag for hver kalibrering som omfatter bruk av en utblandingsenhet. Dersom den første 

verifiseringen ikke lykkes, kan det foretas ytterligere verifisering med en annen kalibreringsgass. 

Utblandingsenheten kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass i kombinasjon 

med en CLD. Instrumentets justeringsverdi skal justeres med justeringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Utblandings-

enheten skal kontrolleres ved de innstillinger som vanligvis benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med 

konsentrasjonen som måles med instrumentet. Differansen skal ved hvert punkt ligge på ± 1 prosent av den nominelle 

konsentrasjonsverdien. 

5.3. Kontrollgasser for oksygeninterferens 

Kontrollgasser for oksygeninterferens består av en blanding av propan, oksygen og nitrogen og skal inneholde propan 

med en konsentrasjon på 350 ± 75 ppmC1. Konsentrasjonen skal bestemmes ved gravimetriske metoder, dynamisk 

blanding eller kromatografisk analyse av totale hydrokarboner samt urenheter. Oksygenkonsentrasjonene i kontroll-

gassene for oksygeninterferens skal oppfylle kravene i tabell 3. Resterende kontrollgass for oksygeninterferens skal 

bestå av renset nitrogen. 
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Tabell 3 

Kontrollgasser for oksygeninterferens 

 
Motortype 

Kompresjonstenning Elektrisk tenning 

O2-konsentrasjon 21 ± 1 % 10 ± 1 % 

10 ± 1 % 5 ± 1 % 

5 ± 1 % 0,5 ± 0,5 % 

6.  ANALYSATORER TIL MÅLING AV PARTIKKELUTSLIPP 

I dette avsnitt vil det bli fastsatt framtidige krav til analysatorer til måling av partikkelutslipp når det blir obligatorisk å 

måle dette. 

7.  INSTRUMENTER TIL MÅLING AV EKSOSMASSESTRØM 

7.1. Generelt 

Instrumenter, følere eller signaler til måling av eksosmassens strømningshastighet skal ha et måleområde og en 

responstid som er slik at eksosmassens strømningshastighet kan måles med nødvendig nøyaktighet når kjøretøyet står 

stille, og når det er i bevegelse. Instrumentenes, følernes og signalenes følsomhet for støt, vibrasjon, aldring, tempera-

turvekslinger og trykkforandringer i omgivelsesluften, og for elektromagnetiske interferenser og annen innvirkning på 

kjøretøyets og instrumentets bruk, skal være slik at ytterligere avvik begrenses mest mulig. 

7.2. Instrumentspesifikasjoner 

Eksosmassens strømningshastighet skal bestemmes med en direkte målemetode og med ett av følgende instrumenter: 

a)  Gjennomstrømningsutstyr med pitotrør 

b)  Differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende (se nærmere detaljer i ISO 5167) 

c)  Ultralydstrømningsmåler 

d)  Virvelstrømningsmåler 

Hver enkelt strømningsmåler for eksosmasse skal oppfylle linearitetskravene i nr. 3. Dessuten skal instrumentets 

produsent vise at hver type strømningsmåler for eksosmasse samsvarer med spesifikasjonene i nr. 7.2.3–7.2.9. 

Det er tillatt å beregne eksosmassens strømningshastighet på grunnlag av målinger av luftstrøm og drivstoffstrøm med 

sporbart kalibrerte følere dersom de oppfyller kravene om linearitet i nr. 3 og om nøyaktighet i nr. 8, og dersom den 

endelige strømningshastighet for eksosmassen valideres i samsvar med nr. 4 i tillegg 3. 

I tillegg er det tillatt med andre metoder som bestemmer eksosmassens strømningshastighet på grunnlag av instrumenter 

og signaler som ikke er direkte sporbare, for eksempel forenklede strømningsmålere for eksosmasse eller ECU-signaler, 

dersom den endelige strømningshastigheten for eksos oppfyller kravene om linearitet i nr. 3 og valideres i samsvar med 

nr. 4 i tillegg 3. 

7.2.1. Standarder for kalibrering og verifisering 

Måleresultatene fra strømningsmålere for eksosmasse skal verifiseres med luft eller eksos mot en sporbar standard, for 

eksempel en kalibrert måler av eksosens strømningsmasse eller en fullstrøms fortynningstunnel. 
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7.2.2. Verifiseringsfrekvens 

Strømningsmålernes samsvar med nr. 7.2.3 og 7.2.9 skal verifiseres høyst ett år før den faktiske prøvingen. 

7.2.3. Nøyaktighet 

Nøyaktigheten, definert som EFM-avlesningens avvik fra referansestrømverdien, skal ikke overstige ± 2 prosent av 

avlesningen, 0,5 prosent av fullt skalautslag eller ± 1,0 prosent av den største strømningen som EFM er kalibrert for, alt 

etter hva som er størst. 

7.2.4. Presisjon 

Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket ved 10 gjentatte responser på en gitt nominell strøm, omtrent midt 

i kalibreringsområdet, skal ikke være større enn ±1 prosent av den største strømningen som EFM er kalibrert for. 

7.2.5. Støy 

Støyen, definert som to ganger den kvadratiske gjennomsnittsverdien for ti standardavvik, hvert av dem beregnet fra de 

nullresponsene som måles ved en konstant registreringsfrekvens på minst 1,0 Hz i løpet av 30 sekunder, skal ikke 

overstige 2 prosent av den høyeste kalibrerte strømningsverdien. Mellom hver av de 10 måleperiodene skal det være et 

intervall på 30 sekunder der EFM utsettes for den største kalibrerte strømningen. 

7.2.6. Nullpunktsforskyvning 

Nullrespons defineres som den gjennomsnittlige responsen på nullstrømning i løpet av et tidsintervall på minst  

30 sekunder. Nullpunktforskyvningen kan verifiseres på grunnlag av de registrerte primære signalene, f.eks. trykk. 

Forskyvningen av de primære signalene i løpet av 4 timer skal være mindre enn ± 2 prosent av den høyeste verdien for 

det primære signalet som er registrert ved den strømning som EFM er kalibrert for. 

7.2.7. Forskyvning av justeringsresponsen 

Justeringsrespons defineres som gjennomsnittsresponsen på en justeringsstrømning i løpet av et tidsintervall på minst  

30 sekunder. Forskyvningen av justeringsresponsen kan verifiseres på grunnlag av de registrerte primære signalene, 

f.eks. trykk. Forskyvningen av de primære signalene i løpet av 4 timer skal være mindre enn ± 2 prosent av den høyeste 

verdien for det primære signalet som er registrert ved den strømning som EFM er kalibrert for. 

7.2.8. Stigningstid 

Stigningstiden for instrumenter og metoder til måling av eksosstrøm bør så langt som mulig tilsvare stigningstiden for 

gassanalysatorene som oppført i nr. 4.2.7, men skal ikke overstige 1 sekund. 

7.2.9. Kontroll av responstid 

Responstiden for strømningsmålere for eksosmasse skal bestemmes ved å benytte tilsvarende parametrer som dem som 

benyttes i utslippsprøvingen (dvs. trykk, strømningshastigheter, filterinnstillinger og alt annet som påvirker 

responstiden). Responstiden skal bestemmes ved skifte av gass rett ved inntaket på strømningsmåleren for eksosmasse. 

Skiftet av gass skal skje så raskt som mulig, og det anbefales sterkt at det skjer på mindre enn 0,1 sekund. Gasstrømmen 

som benyttes ved prøvingen, skal gi en endring av strømningshastigheten på minst 60 prosent av strømningsmålerens 

fulle skalautslag. Gasstrømmen skal registreres. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra gasskiftet (t0) og til responsen 

er 10 prosent av den endelige avlesningen (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom en respons på 10 prosent og 

90 prosent (t90 – t10) av den endelige avlesningen. Responstiden (t90) defineres som summen av forsinkelsestiden og 

stigningstiden. Responstiden for strømningsmåleren for eksosmasse (t90) skal være ≤ 3 sekunder med en stigningstid (t90 

– t10) på ≤ 1 sekund i samsvar med nr. 7.2.8. 
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8.  FØLERE OG HJELPEUTSTYR 

En føler eller et hjelpeutstyr som benyttes til bestemmelse av f.eks. temperatur, atmosfærisk trykk, luftfuktighet, 

kjøretøyhastighet, drivstoffstrøm eller innsugingsluft skal ikke endre eller påvirke ytelsen til kjøretøyets motor og 

systemet for etterbehandling av eksos på utilbørlig måte. Følernes og hjelpeutstyrets nøyaktighet skal oppfylle kravene i 

tabell 4. Samsvar med kravene i tabell 4 skal vises med de intervaller som er angitt av instrumentprodusenten i henhold 

til kravene i prosedyrer for internkontroll eller i samsvar med ISO 9 000. 

Tabell 4 

Krav til nøyaktighet for måleparametrer 

Måleparameter Nøyaktighet 

Drivstoffstrøm(1) ± 1 % av avlesningen(3) 

Luftstrøm(1) ± 2 % av avlesningen 

Kjøretøyets bakkehastighet(2) ± 1,0 km/t i absoluttverdi 

Temperaturer ≤ 600 K ± 2 K i absolutt verdi 

Temperaturer > 600 K ± 0,4 % av avlesningen i Kelvin 

Omgivelseslufttrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi 

Relativ fuktighet ± 5 % i absolutt verdi 

Absolutt fuktighet ± 10 % av avlesningen eller 1 gH2O/kg tørr luft, alt etter hva som er størst 

(1) Valgfritt, for å bestemme massestrømmen av eksos. 

(2) Kravet gjelder bare hastighetsføleren. 

(3) Nøyaktigheten skal være 0,02 av avlesningen dersom parameteren benyttes til å beregne luftens og eksosmassens strømnings-

hastighet ut fra drivstoffstrømmen i samsvar med nr. 10 i tillegg 4. 
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Tillegg 3 

Validering av PEMS og ikke-sporbar strømningshastighet for eksosmasse 

1.  INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives kravene til validering når kjøretøyet er i bevegelse, av det installerte PEMS-utstyrets funk-

sjonalitet samt riktigheten av den strømningshastighet for eksosmasse som kommer fra ikke-sporbare strømningsmålere 

for eksosmasse eller er beregnet ut fra ECU-signaler. 

2.  SYMBOLER 

% — prosent 

#/km — antall per kilometer 

a0 — regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen 

a1 — regresjonslinjens helling 

g/km — gram per kilometer 

Hz — hertz 

km — kilometer 

m — meter 

mg/km — milligram per kilometer 

r2 — bestemmelseskoeffisient 

x — referansesignalets faktiske verdi 

y — den faktiske verdien av signalet som valideres 

3.  VALIDERINGSMETODE FOR PEMS 

3.1. Frekvens for validering av PEMS 

Det anbefales å validere installert PEMS en gang for hver kombinasjon av PEMS og kjøretøy, enten før prøvingen eller 

alternativt etter at en prøving på vei er fullført. PEMS-installasjonen skal holdes uendret i tidsrommet mellom 

prøvingen på vei og valideringen. 

3.2. Valideringsmetode for PEMS 

3.2.1. Installering av PEMS 

PEMS skal installeres og klargjøres i samsvar med kravene i tillegg 1. Fra valideringen er fullført, og til prøvingen på 

vei begynner, skal PEMS-installasjonen ikke endres. 

3.2.2. Prøvingsvilkår 

Valideringen skal utføres på et rulledynamometer, så langt som mulig under de forhold som gjelder for typegodkjenning 

i henhold til kravene i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07, eller en annen tilfredsstillende 

målemetode. Det anbefales å utføre valideringen med den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer 

(WLTC) som oppført i vedlegg 1 til globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 15. Omgivelsestemperaturen skal ligge 

innenfor det området som er oppført i nr. 5.2 til dette vedlegg. 

Det anbefales at eksosstrømmen som ekstraheres av PEMS under valideringen, føres tilbake til CVS-enheten. Dersom 

dette ikke er mulig, skal CVS-resultatene korrigeres for den ekstraherte eksosmassen. Dersom eksosmassens 

strømningshastighet valideres med en strømningsmåler for eksosmasse, anbefales det å krysskontrollere målingene av 

massens strømningshastighet med data fra en føler eller ECU. 
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3.2.3. Dataanalyse 

De totale strekningsspesifikke utslippene [g/km], målt med laboratorieutstyr, skal beregnes i samsvar med vedlegg 4a til 

UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. Utslippene som måles med PEMS, skal beregnes i samsvar med nr. 9 i 

tillegg 4, summeres for å få den totale massen av forurensende utslipp [g] og så divideres med prøvingsstrekningen 

[km] i henhold til rulledynamometeret. Den totale strekningsspesifikke massen av forurensende stoffer [g/km], i 

henhold til PEMS og referanselaboratoriesystemet, skal sammenlignes med og evalueres mot kravene i nr. 3.3. Ved 

valideringen av NOX-utslippsmålinger, skal det foretas en fuktighetskorreksjon i samsvar med nr. 6.6.5 i vedlegg 4a til 

UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. 

3.3. Tillatte toleranser ved PEMS-validering 

Resultatene av PEMS-valideringen skal oppfylle kravene i tabell 1. Dersom en tillatt toleranse ikke er overholdt, skal 

det treffes korrigerende tiltak, og PEMS-valideringen skal gjentas. 

Tabell 1 

Tillatte toleranser 

Parameter [enhet] Tillatt toleranse 

Strekning [km](1) ± 250 m av laboratoriereferansen 

THC(2) [mg/km] ± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

CH4(2) [mg/km] ± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

NMHC(2) [mg/km] ± 20 mg/km eller 20 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

PN(2) [#/km] (3) 

CO(2) [mg/km] ± 150 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

CO2 [g/km] ± 10 g/km eller 10 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

NOx(2) [mg/km] ± 15 mg/km eller 15 % av laboratoriereferansen, alt etter hva som er størst 

(1) Gjelder bare dersom kjøretøyets hastighet bestemmes ved ECU. For at den tillatte toleransen skal overholdes, er det tillatt å justere 

ECU-målingene av kjøretøyets hastighet på grunnlag av utfallet av valideringen. 

(2) Parameteren er obligatorisk bare dersom måling kreves i vedlegg IIIA nr. 2.1. 

(3) Ennå ikke fastlagt. 

4.  VALIDERINGSMETODE FOR EKSOSMASSENS STRØMNINGSHASTIGHET BESTEMT VED HJELP AV IKKE-SPORBARE 

INSTRUMENTER OG FØLERE 

4.1. Valideringsfrekvens 

I tillegg til å oppfylle linearitetskravene i nr. 3 i tillegg 2 når kjøretøyet står stille, skal lineariteten for ikke-sporbare 

strømningsmålere for eksosmasse, eller eksosmassens strømningshastighet beregnet ut fra ikke-sporbare følere eller 

ECU-signaler, valideres for hvert prøvekjøretøy når det er i bevegelse mot en kalibrert strømningsmåler for eksosmasse 

eller CVS-enheten. Valideringsmetoden kan gjennomføres uten at PEMS installeres, men skal generelt oppfylle kravene 

i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07 og kravene som gjelder for strømningsmålere for 

eksosmasse fastlagt i tillegg 1.  
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4.2. Valideringsmetode 

Valideringen skal utføres på et rulledynamometer, så langt som mulig under de forhold som gjelder for typegod-

kjenning, i samsvar med kravene i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 endringsserie 07. Prøvingssyklusen skal 

være den globalt harmoniserte prøvingssyklusen for lette kjøretøyer (WLTC) som oppført i vedlegg 1 til globalt teknisk 

UN-ECE-reglement nr. 15. Som referanse skal det benyttes en sporbart kalibrert strømningsmåler. Omgivelsestem-

peraturen kan være hvilken som helst innenfor det område som er oppført i nr. 5.2 til dette vedlegg. Installeringen av 

strømningsmåleren for eksosmasse og gjennomføringen av prøvingen skal oppfylle kravene i nr. 3.4.3 i tillegg I til dette 

vedlegg. 

Følgende beregninger skal foretas for å validere lineariteten: 

a)  Signalet som valideres og referansesignalet skal tidskorrigeres ved at kravene i nr. 3 i tillegg 4 følges så langt som 

mulig. 

b)  Punkter under 10 prosent av den høyeste strømningsverdien skal holdes utenfor ytterligere analyse. 

c)  Signalet som valideres og referansesignalet skal korreleres ved en konstant frekvens på minst 1,0 Hz, med beste 

tilnærming ved hjelp av en ligning med formen: 

 y = a1x + a0 

 der: 

y er den faktiske verdien av signalet som valideres, 

a1 er regresjonslinjens helling, 

x er referansesignalets faktiske verdi, 

a0 er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 

 Standardavviket for estimatet (SEE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver måle-

parameter og hvert målesystem. 

d)  Parametrene for lineær regresjon skal oppfylle kravene i tabell 2. 

4.3. Krav 

Linearitetskravene i tabell 2 skal oppfylles. Dersom en tillatt toleranse ikke er overholdt, skal det treffes korrigerende 

tiltak, og valideringen skal gjentas. 

Tabell 2 

Linearitetskrav til beregnet og målt strømningsmasse av eksos 

Måleparameter/-system a0 Helling a1 
Standardavvik 

SEE 

Bestemmelseskoeffisient 

r2 

Eksosmassestrøm 0,0 ± 3,0 kg/h 1,00 ± 0,075 ≤ 10 % max ≥ 0,90 
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Tillegg 4 

Bestemmelse av utslipp 

1.  INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives metoden til å bestemme det momentane utslippet, i masse og i antall partikler [g/s; #/s], som 

skal benyttes i den påfølgende evalueringen av en kjøresyklus og beregningen av de endelige utslippene som beskrevet i 

tillegg 5 og 6. 

2.  SYMBOLER 

% — prosent 

< — mindre enn 

#/s — antall per sekund 

α — molarforhold for hydrogen (H/C) 

β — molarforhold for karbon (C/C) 

γ — molarforhold for svovel (S/C) 

δ — molarforhold for nitrogen (N/C) 

Δtt,i — omdanningstid t for analysatoren [s] 

Δtt,m — omdanningstid t for strømningsmåleren for eksosmasse [s] 

ε — molarforhold for oksygen (O/C) 

re — eksosens densitet 

rgas — densitet for eksoskomponenten «gass» 

l — luftoverskuddsforhold 

li — momentant luftoverskuddsforhold 

A/Fst — støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [kg/kg] 

°C — grader Celsius 

cCH4 — metankonsentrasjon 

cCO — tørr CO-konsentrasjon [%] 

cCO2 — tørr CO2-konsentrasjon [%] 

cdry — tørr konsentrasjon av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent 

cgas,i — momentan konsentrasjon av eksoskomponenten «gass» [ppm] 

cHCw — våt HC-konsentrasjon [ppm] 

cHC(w/NMC) — HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC [ppmC1] 

cHC(w/oNMC) — HC-konsentrasjon når CH4 eller C2H6 går utenom NMC [ppmC1] 

ci,c — tidskorrigert konsentrasjon av komponent i [ppm] 

ci,r — konsentrasjon av komponent i [ppm] i eksosen 

cNMHC — konsentrasjon av ikke-metanholdige hydrokarboner 

cwet — våt konsentrasjon av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent 

EE — virkningsgrad for etan 

EM — virkningsgrad for metan 
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g — gram 

g/s — gram per sekund 

Ha — fuktighet i innsugingsluften [g vann per kg tørr luft] 

i — målingens nummer 

kg — kilogram 

kg/h — kilogram per time 

kg/s — kilogram per sekund 

kw — korreksjonsfaktor for tørre/våte forhold 

m — meter 

mgas,i — massen av eksoskomponenten «gass» [g/s] 

qmaw,i — momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s] 

qm,c — tidskorrigert strømningshastighet for eksosmassen [kg/s] 

qmew,i — momentan strømningshastighet for eksosmassen [kg/s] 

qmf,i — momentan strømningshastighet for drivstoffmassen [kg/s] 

qm,r — strømningshastighet for råeksosmassen [kg/s] 

r — krysskorrelasjonsfaktor 

r2 — bestemmelseskoeffisient 

rh — responsfaktor for hydrokarboner 

o/min — omdreininger per minutt 

s — sekund 

ugas — u-verdien av eksoskomponenten «gass»  

3.  TIDSKORRIGERING AV PARAMETRER 

For å få en korrekt beregning av strekningsspesifikke utslipp skal de registrerte sporene av komponentkonsentrasjoner, 

eksosmassens strømningshastighet, kjøretøyhastighet og andre kjøretøydata tidskorrigeres. For å lette tidskorrigeringen 

skal dataene som skal tidsjusteres, registreres enten i en enkelt innretning for dataregistrering eller med et synkronisert 

tidsstempel, i samsvar med nr. 5.1 i tillegg 1. Tidskorrigering og justering av parametrer skal foretas i den rekkefølge 

som er beskrevet i nr. 3.1–3.3. 

3.1. Tidskorrigering av komponentkonsentrasjoner 

De registrerte sporene av alle komponentkonsentrasjoner skal tidskorrigeres ved reversering i samsvar med de respek-

tive analysatorenes omdanningstider. Analysatorenes omdanningstid skal bestemmes i samsvar med nr. 4.4 i tillegg 2: 

ci,c(t – Δtt,i) = ci,r(t) 

der: 

ci,c er den tidskorrigerte konsentrasjonen av komponent i som en funksjon av tiden t, 

ci,r er råkonsentrasjonen av komponent i som funksjon av tiden t, 

Δtt,i er omdanningstiden t for analysatoren som måler i. 
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3.2. Tidskorrigering av eksosmassens strømningshastighet 

Eksosmassens strømningshastighet målt med en strømningsmåler for eksosmasse skal tidskorrigeres ved reversering i 

samsvar med omdanningstiden for strømningsmåleren for eksosmasse. Omdanningstiden for strømningsmåleren for 

eksosmasse skal bestemmes i samsvar med nr. 4.4.9 i tillegg 2: 

qm,c(t – Δtt,m) = qm,r(t) 

der: 

qm,c er den tidskorrigerte strømningshastigheten for eksosmassen som en funksjon av tiden t, 

qm,r er råeksosmassens strømningshastighet som en funksjon av tiden t, 

Δtt,m er omdanningstiden t for strømningsmåleren for eksosmasse. 

Dersom eksosmassens strømningshastighet bestemmes ved hjelp av ECU-data eller en føler, skal det tas høyde for 

ytterligere omdanningstid, som oppnås ved krysskorrelasjon mellom beregnet strømningshastighet for eksosmassen og 

den strømningshastighet for eksosmassen som måles i samsvar med nr. 4 i tillegg 3. 

3.3. Tidsjustering av kjøretøydata 

Andre data fra en føler eller en ECU skal tidsjusteres ved krysskorrelasjon med passende utslippsdata data (f.eks. 

komponentkonsentrasjoner). 

3.3.1. Kjøretøyhastighet fra ulike kilder 

For at kjøretøyhastigheten skal kunne tidsjusteres med eksosmassens strømningshastighet, må det først fastsettes ett 

gyldig hastighetsspor. Dersom kjøretøyhastigheten hentes fra flere kilder (f.eks. GPS, en føler eller ECU), skal 

hastighetsverdiene tidsjusteres ved krysskorrelasjon. 

3.3.2. Kjøretøyhastighet med eksosmassens strømningshastighet 

Kjøretøyhastigheten skal tidsjusteres med eksosmassens strømningshastighet ved krysskorrelasjon mellom eksos-

massens strømningshastighet og produktet av kjøretøyets hastighet og positive akselerasjon. 

3.3.3. Ytterligere signaler 

Tidsjustering av signaler der verdiene endres langsomt og innenfor et begrenset område, f.eks. omgivelsestemperatur, 

kan utelates. 

4.  KALDSTART 

Kaldstartperioden omfatter de første 5 minuttene etter at forbrenningsmotoren startes første gang. Dersom 

kjølevæsketemperaturen kan bestemmes på en pålitelig måte, slutter kaldstartperioden når kjølevæsketemperaturen har 

nådd 343 K (70 °C) første gang, men ikke mer enn 5 minutter etter at motoren ble startet første gang. Utslippene ved 

kaldstart skal registreres. 

5.  UTSLIPPSMÅLING NÅR MOTOREN STANSES 

Alle målinger av momentane utslipp eller eksosmasse mens forbrenningsmotoren er deaktivert, skal registreres. I et eget 

trinn skal de registrerte verdiene deretter nullstilles ved etterbehandlingen av data. Forbrenningsmotoren skal anses som 

deaktivert dersom to av følgende kriterier gjelder: Den registrerte kjøretøyhastigheten er < 50 o/min; eksosmassens 

strømningshastighet er målt til < 3 kg/h; den målte strømningshastigheten for eksos faller til < 15 prosent av 

strømningshastigheten for eksos når kjøretøyet står stille og går på tomgang. 

6.  KONSEKVENSKONTROLL AV KJØRETØYETS HØYDE OVER HAVET 

Når det er begrunnet tvil om at en kjøresyklus er utført over tillatt høyde over havet som oppført i nr. 5.2 i vedlegg IIIA, 

og dersom høyden bare har vært målt med en GPS, skal dens høydedata konsekvenskontrolleres og om nødvendig 

korrigeres. Dataenes konsekvens skal kontrolleres ved å sammenligne data om breddegrad, lengdegrad og høyde over 

havet fra GPS-en med den høyde over havet som angis i en digital terrengmodell eller et topografisk kart i passende 

målestokk. Målinger som avviker med mer enn 40 m fra den høyde over havet som angis i det topografiske kartet, skal 

korrigeres og markeres for hånd.  
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7.  KONSEKVENSKONTROLL AV KJØRETØYHASTIGHET BESTEMT MED GPS 

Den GPS-bestemte kjøretøyhastigheten skal konsekvenskontrolleres ved å beregne og sammenligne hele kjøre-

strekningen med referansemålingene fra en føler, en validert ECU eller alternativt fra et digitalt veinettkart eller et 

topografisk kart. Det er obligatorisk å korrigere GPS-dataene for åpenbare feil, f.eks. ved å benytte en bestikk-

navigasjonsføler. Den opprinnelige og ukorrigerte datafilen skal beholdes, og alle korrigerte data skal markeres. De 

korrigerte dataene skal ikke overstige et uavbrutt tidsrom på 120 s, eller totalt 300 s. Hele kjørestrekningen, slik den 

beregnes ut fra de korrigerte GPS-dataene, skal ikke avvike fra referansen med mer enn 4 prosent. Dersom GPS-dataene 

ikke oppfyller disse kravene og ingen annen pålitelig hastighetsmåler er tilgjengelig, skal prøvingsresultatene anses som 

ugyldige. 

8.  KORRIGERING AV UTSLIPP 

8.1. Korreksjon for tørre/våte forhold 

Dersom utslippene er målt på tørr basis, skal de målte konsentrasjonene omregnes til våt basis etter følgende formel: 

cwet= kw· cdry 

der: 

cwet er den våte konsentrasjonen av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent 

cdry er den tørre konsentrasjonen av et forurensende stoff i ppm eller volumprosent 

kw er korreksjonsfaktoren for tørre/våte forhold 

Følgende ligning skal benyttes til å beregne kw: 

 

der: 

 

der: 

Ha er innsugingsluftens fuktighet [g vann per kg tørr luft] 

cCO2 er tørr CO2-konsentrasjon [%] 

cCO er tørr CO-konsentrasjon [%] 

α er molarforhold for hydrogen 

8.2. Korrigering av NOx for luftfuktighet og omgivelsestemperatur 

NOx-utslippene skal ikke korrigeres for omgivelsestemperatur og luftfuktighet. 

9.  BESTEMMELSE AV MOMENTANE GASSFORMIGE EKSOSKOMPONENTER 

9.1. Innledning 

Komponentene i råeksosen skal måles med de måle- og prøvetakingsanalysatorene som er beskrevet i tillegg 2. 

Råkonsentrasjoner av relevante komponenter skal måles i samsvar med tillegg 1. Dataene skal tidskorrigeres og justeres 

i samsvar med nr. 3.  
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9.2. Beregning av NMHC- og CH4-konsentrasjoner 

Ved metanmåling ved hjelp av en NMC-FID avhenger beregningen av NMHC av den kalibreringsgassen/metoden som 

benyttes til nullstilling/justeringskalibrering. Dersom en FID benyttes til THC-måling uten en NMC, skal den kalibreres 

med propan/luft eller propan/N2 på vanlig måte. Til kalibrering av FID i serier med en NMC er følgende metoder tillatt: 

a)  Kalibreringsgass som består av propan/luft, går utenom NMC. 

b)  Kalibreringsgass som består av metan/luft, går gjennom NMC. 

Det anbefales på det sterkeste å kalibrere metan-FID-enheten med metan/luft gjennom NMC. 

I metode a) skal konsentrasjonene av CH4 og NMHC beregnes på følgende måte: 

 

I metode b) skal konsentrasjonen av CH4 og NMHC beregnes på følgende måte: 

 

der: 

cHC(w/oNMC) er HC-konsentrasjonen når CH4 eller C2H6 går utenom NMC-enheten [ppmC1] 

cHC(w/NMC) er HC-konsentrasjonen når CH4 eller C2H6 strømmer gjennom NMC-enheten [ppmC1] 

rh er responsfaktoren for hydrokarboner som bestemt i nr. 4.3.3 bokstav b) i tillegg 2 

EM er virkningsgraden for metan som bestemt i nr. 4.3.4 bokstav a) i tillegg 2 

EE er virkningsgraden for etan som bestemt i nr. 4.3.4 bokstav b) i tillegg 2 

Dersom metan-FID-enheten kalibreres gjennom separatoren (metode b)), er virkningsgraden for metankonvertering som 

bestemt i nr. 4.3.4 bokstav a) i tillegg 2 null. Den densitet som benyttes til beregninger av NMHC-masse skal være lik 

densiteten til massen av totale hydrokarboner ved 273,15 K og 101,325 kPa og er drivstoffavhengig. 

10.  BESTEMMELSE AV EKSOSMASSESTRØM 

10.1. Innledning 

Beregningen av momentane masseutslipp i samsvar med nr. 11 og 12 krever at eksosmassens strømningshastighet 

bestemmes. Eksosmassens strømningshastighet skal bestemmes med en direkte målemetode som oppført i nr. 7.2 i 

tillegg 2. Alternativt er det tillatt å beregne eksosmassens strømningshastighet som beskrevet i nr. 10.2–10.4.  
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10.2. Beregningsmetode ved hjelp av luftmassens strømningshastighet og drivstoffmassens strømningshastighet 

Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra luftmassens strømningshastighet og driv-

stoffmassens strømningshastighet, på følgende måte: 

qmew,i = qmaw,i + qmf,i 

der: 

qmew,i er momentan strømningshastighet for eksosmassen [kg/s] 

qmaw,i er momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s] 

qmf,i er momentan strømningshastighet for drivstoffmassen [kg/s] 

Dersom strømningshastigheten for luftmassen og strømningshastigheten for drivstoffmassen eller strømningshastig-

heten for eksosmassen bestemmes ut fra ECU-registreringen, skal den beregnede momentane strømningshastigheten for 

eksosmassen oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for eksosmassens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og 

valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3. 

10.3. Beregningsmetode ved hjelp av luftmassens strømningshastighet og forholdet luft/drivstoff 

Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra luftmassens strømningshastighet og 

forholdet luft/drivstoff på følgende måte: 

 

der: 

 

der: 

qmaw,i er momentan strømningshastighet for innsugingsluften [kg/s] 

A/Fst er støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff [kg/kg] 

li er momentant luftoverskuddsforhold 

cCO2 er tørr CO2-konsentrasjon [%] 

cCO er tørr CO-konsentrasjon [ppm] 

cHCw er våt HC-konsentrasjon [ppm] 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/131 

 

 

α er molarforhold for hydrogen (H/C) 

β er molarforhold for karbon (C/C) 

γ er molarforhold for svovel (S/C) 

δ er molarforhold for nitrogen (N/C) 

ε er molarforhold for oksygen (O/C) 

Koeffisientene viser til et drivstoff Cβ Hα Oε Nδ Sγ med β = 1 for karbonbaserte drivstoffer. Konsentrasjonen av HC-

utslipp er vanligvis lav og kan utelates ved beregningen av li. 

Dersom strømningshastigheten for luftmassen og forholdet luft/drivstoff bestemmes ut fra ECU-registreringen, skal den 

beregnede momentane strømningshastigheten for eksosmassen oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for eksos-

massens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3. 

10.4. Beregningsmetode ved hjelp av drivstoffmassens strømningshastighet og forholdet luft/drivstoff 

Den momentane strømningshastigheten for eksosmassen kan beregnes ut fra drivstoffets strømningshastighet og 

forholdet luft/drivstoff (beregnet med A/Fst og li i samsvar med nr. 10.3) på følgende måte: 

qmew,i = qmf,i × (1 + A/Fst × λi) 

Den beregnede momentane strømningshastigheten for eksosmassen skal oppfylle linearitetskravene som er fastsatt for 

eksosmassens strømningshastighet i nr. 3 i tillegg 2, og valideringskravene oppført i nr. 4.3 i tillegg 3. 

11.  BEREGNING AV MOMENTANE MASSEUTSLIPP 

De momentane masseutslippene [g/s] skal bestemmes ved å multiplisere den momentane konsentrasjonen av det 

aktuelle forurensende stoffet [ppm] med eksosmassens momentane strømningshastighet [kg/s], som begge er korrigert 

og justert for omdanningstid, og den respektive u-verdien i tabell 1. Ved måling på tørr basis skal korreksjonen for 

tørre/våte forhold i samsvar med nr. 8.1 benyttes på de momentane komponentkonsentrasjonene før det foretas 

ytterligere beregning. Negative momentane utslippsverdier skal eventuelt tas med i alle senere dataevalueringer. Alle 

signifikante sifre i foreløpige resultater skal tas med i beregningen av momentane utslipp. Følgende ligning skal 

benyttes: 

mgas,i = ugas · cgas,i · qmew,i 

der: 

mgas,i er massen av eksoskomponenten «gass» [g/s] 

ugas er forholdet mellom densiteten for eksoskomponenten «gass» og eksosens totale densitet som oppført i 

tabell 1 

cgas,i er det målte konsentrasjonen av eksoskomponenten «gass» i eksosen [ppm] 

qmew,i er den målte strømningshastigheten for eksosmassen [kg/s] 

gas er vedkommende komponent 

i er målingens nummer 
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Tabell 1 

u-verdier for råeksos som beskriver forholdet mellom eksoskomponentens eller det forurensende stoffets densitet 

[kg/m3] og eksosens densitet [kg/m3](6) 

Drivstoff ρe [kg/m3] 

Komponent eller forurensende stoff i 

NOx CO HC CO2 O2 CH4 

ρgas [kg/m3] 

2,053 1,250 (1) 1,9636 1,4277 0,716 

ugas(2)(6) 

Diesel (B7) 1,2943 0,001586 0,000966 0,000482 0,001517 0,001103 0,000553 

Etanol (ED95) 1,2768 0,001609 0,000980 0,000780 0,001539 0,001119 0,000561 

CNG(3) 1,2661 0,001621 0,000987 0,000528(4) 0,001551 0,001128 0,000565 

Propan 1,2805 0,001603 0,000976 0,000512 0,001533 0,001115 0,000559 

Butan 1,2832 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,001113 0,000558 

LPG(5) 1,2811 0,001602 0,000976 0,000510 0,001533 0,001115 0,000559 

Bensin (E10) 1,2931 0,001587 0,000966 0,000499 0,001518 0,001104 0,000553 

Etanol (E85) 1,2797 0,001604 0,000977 0,000730 0,001534 0,001116 0,000559 

(1) Avhengig av drivstoff. 

(2) Ved l = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa. 

(3) u-verdier med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %. 

(4) NMHC på grunnlag av CH2,93 (for THC skal ugas-koeffisienten for CH4 benyttes). 

(5) u-verdier med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetningen: C3 = 70 – 90 %; C4 = 10 – 30 %. 

(6) ugas er en parameter uten enhet; ugas-verdiene omfatter enhetskonverteringer for å sikre at de momentane utslippene oppnås i den 

oppgitte fysiske enheten, dvs. g/s. 

12.  BEREGNING AV MOMENTANE UTSLIPP I ANTALL PARTIKLER 

I dette avsnitt vil det bli fastsatt framtidige krav til beregning av momentane utslipp i antall partikler, når det blir 

obligatorisk å måle dette. 

13.  RAPPORTERING OG UTVEKSLING AV DATA 

Dataene skal utveksles mellom målesystemene og programvaren for dataevaluering i en standardisert rapporteringsfil 

som oppført i nr. 2 i tillegg 8. Eventuell forbehandling av data (f.eks. tidskorrigering i samsvar med nr. 3 eller korrige-

ring av GPS-signalene for kjøretøyhastighet i samsvar med nr. 7) skal gjøres med målesystemenes kontrollprogramvare 

og avsluttes før rapporteringsfilen genereres. Dersom data korrigeres eller behandles før de legges inn i rapporte-

ringsfilen, skal den opprinnelige rådatafilen beholdes med sikte på kvalitetssikring og kontroll. Det er ikke tillatt å 

avrunde mellomliggende verdier. I stedet skal de mellomliggende verdiene tas med i beregningen av momentane utslipp 

[g/s; #/s] i henhold til rapportene fra analysatoren, strømningsmåleren, føleren eller ECU. 

 _____  
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Tillegg 5 

Verifisering av kjøresyklusens dynamiske forhold med metode 1 (vindu med glidende gjennomsnittsverdi) 

1.  INNLEDNING 

Metoden med vindu for beregning av glidende gjennomsnittsverdi gir et bilde av de reelle utslippene under kjøring 

(RDE) som forekommer under kjøring av et visst omfang. Prøvingen er delt inn i delsett (vinduer) og den etterfølgende 

statistiske behandlingen skal bestemme hvilke vinduer som er egnet til å vurdere kjøretøyets RDE-resultat. 

Vinduenes «normalitet» bestemmes ved å sammenligne deres strekningsspesifikke CO2utslipp(1) med en referanse-

kurve. Prøvingen er komplett når den har et tilstrekkelig antall normale vinduer som dekker ulike hastighetsområder 

(by, landevei, motorvei). 

Trinn 1 Oppdeling av dataene og utelukkelse av kaldstartutslipp 

Trinn 2 Beregning av utslipp per delsett eller «vindu» (nr. 3.1) 

Trinn 3 Bestemmelse av normale vinduer (nr. 4) 

Trinn 4 Verifisering av at prøvingen er fullstendig og normal (nr. 5) 

Trinn 5 Beregning av utslipp ved å benytte de normale vinduene (nr. 6). 

2.  SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Indeks (i) viser til tidstrinnet 

Indeks (j) viser til vinduet 

Indeks (k) viser til kategorien (t=total, u=by, r=landevei, m=motorvei) eller til den typiske CO2-kurven (cc) 

Indeks «gass» viser til de regulerte komponentene i eksosen (f.eks. NOx, CO, PN) 

Δ — differanse 

≥ — større enn eller lik 

# — nummer eller antall 

% — prosent 

≤ — mindre enn eller lik 

a1,b1 — koeffisienter for den typiske CO2-kurven 

a2,b2 — koeffisienter for den typiske CO2-kurven 

dj — strekning som dekkes av vindu j [km] 

fk — veiefaktorer for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring  

h — vinduenes avstand til den typiske CO2-kurven [%] 

hj — j-vinduets avstand til den typiske CO2-kurven [%] 

 — indeks for vanskelighetsgrad for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring, 

og hele kjøresyklusen 

k11, k12 — koeffisienter for veiefunksjonen 

k21, k21 — koeffisienter for veiefunksjonen 

  

(1) For hybridkjøretøyer skal det totale energiforbruket omregnes til CO2. Reglene for denne omregningen vil bli innført i et trinn to. 
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MCO2,ref — CO2-referansemasse [g] 

Mgas — masse eller partikkelantall for eksoskomponenten «gass» [g] eller [#]  

Mgas,j — masse eller partikkelantall for eksoskomponenten «gass» i j-vinduet [g] eller [#] 

Mgas,d — strekningsspesifikt utslipp for eksoskomponenten «gass» [g/km] eller [#/km] 

Mgas,d,j — strekningsspesifikt utslipp for eksoskomponenten «gass» i j-vinduet [g/km] eller [#/km] 

Nk — antall vinduer for andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring  

P1, P2, P3 — referansepunkter 

t — tid [s] 

t1,j — første sekund i gjennomsnittsvindu j [s] 

t2,j — siste sekund i det gjennomsnittsvindu j [s] 

ti — total tid i trinn i [s] 

ti,j — total tid i trinn i hva angår vindu j [s] 

tol1 — primær toleranse for kjøretøyets typiske CO2-kurve [%] 

tol2 — sekundær toleranse for kjøretøyets typiske CO2-kurve [%] 

tt — prøvingens varighet [s] 

v — kjøretøyhastighet [km/t] 

  — vinduenes gjennomsnittshastighet [km/t] 

vi — kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t] 

 — kjøretøyets gjennomsnittshastighet i vindu j [km/t] 

 = 19 km/t — gjennomsnittshastighet i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen 

 = 56,6 km/t — gjennomsnittshastighet i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen 

 = 92,3 km/t — gjennomsnittshastighet i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen 

w — veiefaktor for vinduer 

wj — veiefaktor for j-vinduet 

3.  VINDU MED GLIDENDE GJENNOMSNITTSVERDI 

3.1. Definisjon av gjennomsnittsvinduer 

Momentane utslipp beregnet i samsvar med tillegg 4 skal integreres ved hjelp av en metode med vinduer for beregning 

av glidende gjennomsnittsverdi, basert på CO2-referansemassen. Prinsippet for beregningen er som følger: Masseut-

slippene beregnes ikke for det komplette datasettet, men for delsett av det komplette datasettet, og disse delsettenes 

lengde bestemmes slik at de passer til den CO2-masse som kjøretøyet slipper ut under referanselaboratoriesyklusen. 

Beregningene av glidende gjennomsnitt utføres med en tidsøkning som tilsvarer datainnsamlingsfrekvensen. Disse 

delsettene, som benyttes til å beregne gjennomsnittlige utslippsdata, kalles «gjennomsnittsvinduer». Beregningen som 

beskrives i dette punktet, kan gjøres fra det siste punktet (bakfra) eller fra det første punktet (forfra).  
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Følgende data skal ikke tas i betraktning ved beregning av CO2-massen, utslippene og avstanden mellom gjennomsnitts-

vinduene: 

— Den periodiske verifiseringen av instrumentene og/eller etter verifisering av nullpunktsforskyvningen 

— Kaldstartutslipp, definert i samsvar med tillegg 4 nr. 4.4 

— Kjøretøyets bakkehastighet < 1 km/t 

— Enhver del av prøvingen der forbrenningsmotoren er slått av 

Massens (eller partikkelantallets) utslipp Mgas,j skal bestemmes ved å integrere de momentane utslippene i g/s (eller #/s 

for PN), beregnet som oppført i tillegg 4. 

Figur 1 

Kjøretøyets hastighet mot tid – kjøretøyets gjennomsnittlige utslipp mot tid, med start fra det første 

gjennomsnittsvinduet 

 

Figur 2 

Definisjon av gjennomsnittsvinduer basert på CO2-masse 
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Varigheten (t2,j– t1,j) av gjennomsnittsvindu j bestemmes ved 

𝑀𝐶𝑂2
(𝑡2.𝑗) – 𝑀𝐶𝑂2

(𝑡1.𝑗)  ≥  𝑀𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓 

der 

MCO2(ti,j) er CO2-massen målt mellom prøvingens start og tiden (ti,j) [g] 

MCO2,ref er halvparten av CO2-massen [g] som slippes ut av kjøretøyet i løpet av WLTP-syklusen (prøvingstype I, 

herunder kaldstart) 

t2,j skal velges slik at 

 𝑀𝐶𝑂2
(𝑡2.𝑗 –  𝛥𝑡) – 𝑀𝐶𝑂2

(𝑡1.𝑗)  <  𝑀𝐶𝑂2,𝑟𝑒𝑓  ≤  𝑀𝐶𝑂2
(𝑡2.𝑗) – 𝑀𝐶𝑂2

(𝑡1.𝑗) 

der Δt er datainnsamlingsperioden. 

CO2-massene beregnes i vinduene ved å integrere de momentane utslippene beregnet i samsvar med tillegg 4 til dette 

vedlegg. 

3.2. Beregning av utslipp og gjennomsnitt for vinduene 

Følgende skal beregnes for hvert vindu, bestemt i samsvar med nr. 3.1: 

— Strekningsspesifikke utslipp Mgas,d,j for alle forurensende stoffer oppført i dette vedlegg 

— Strekningsspesifikke CO2-utslipp MCO2,d,j 

— Kjøretøyets gjennomsnittshastighet  

4.  EVALUERING AV VINDUER 

4.1. Innledning 

Prøvekjøretøyets dynamiske referanseforhold bestemmes ut fra kjøretøyets CO2-utslipp mot den gjennomsnitts-

hastigheten som måles ved typegodkjenning, og betegnes «kjøretøyets typiske CO2-kurve». 

For å finne de strekningsspesifikke CO2-utslippene skal kjøretøyet prøves ved innstillingene for kjøremotstand som er 

fastlagt i globalt teknisk UN-ECE-reglement nr. 15 — globalt harmonisert prøvingsmetode for lette kjøretøyer 

(ECE/TRANS/180/Add.15). 

4.2. Referansepunkter for den typiske CO2-kurven 

Referansepunktene P1, P2 og P3 som kreves for å kunne definere kurven, skal bestemmes som følger: 

4.2.1. Punkt P1 

 = 19 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen) 

𝑀𝐶𝑂2
,d,P1 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med lav hastighet i WLTP-syklusen × 1,2 [g/km] 

4.2.2. Punkt P2 

4.2.3.   = 56,6 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen) 

𝑀𝐶𝑂2
,d,P2 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med høy hastighet i WLTP-syklusen × 1,1 [g/km]  
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4.2.4. Punkt P3 

4.2.5.   = 92,3 km/t (gjennomsnittshastighet i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen) 

𝑀𝐶𝑂2
,d,P3 = kjøretøyets CO2-utslipp i fasen med ekstra høy hastighet i WLTP-syklusen × 1,05 [g/km] 

4.3. Definisjon av den typiske CO2-kurven 

Ved hjelp av referansepunktene definert i nr. 4.2 beregnes den typiske kurven for CO2-utslipp som en funksjon av 

gjennomsnittshastigheten ved bruk av to lineære seksjoner (P1, P2) og (P2, P3). Seksjon (P2, P3) er begrenset til  

145 km/t på kjøretøyets hastighetsnivå. Den typiske kurven defineres ved følgende ligninger: 

For seksjon (P1, P2): 

 

med  

og  

For seksjon (P2, P3): 

 

med  

og  

Figur 3 

Kjøretøyets typiske CO2-kurve 

  



Nr. 87/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

4.4. Vinduer for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring 

4.4.1.  Vinduer for bykjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er lavere enn 45 km/t. 

4.4.2.  Vinduer for landeveiskjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er minst 45 km/t og 

lavere enn 80 km/t. 

4.4.3.  Vinduer for motorveikjøring kjennetegnes ved at kjøretøyenes gjennomsnittlige bakkehastighet (vj) er minst 80 km/t og 

lavere enn 145 km/t. 

Figur 4 

Kjøretøyets typiske CO2-kurve: Definisjoner av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring 

 

5.  VERIFISERING AV AT KJØRESYKLUSEN ER FULLSTENDIG OG NORMAL 

5.1. Toleranser for kjøretøyets typiske CO2-kurve 

Den primære og den sekundære toleransen for kjøretøyets typiske CO2-kurve er henholdsvis tol1= 25 prosent og tol2 = 

50 prosent. 

5.2. Verifisering av at prøvingen er fullstendig 

Prøvingen skal regnes som fullstendig når vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring utgjør minst  

15 prosent av det totale antall vinduer. 

5.3. Verifisering av at prøvingen er normal 

Prøvingen skal regnes som normal når minst 50 prosent av vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring 

ligger innenfor den primære toleransen som er definert for den typiske kurven. 

Dersom det oppgitte minstekravet på 50 prosent ikke er oppfylt, kan den øvre positive toleransen tol1 økes i trinn på  

1 prosent til målet om 50 prosent av normale vinduer er nådd. Når denne metoden benyttes, skal tol1 aldri overstige  

30 prosent.  
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6.  BEREGNING AV UTSLIPP 

6.1. Beregning av veide strekningspesifikke utslipp 

Utslippene skal beregnes som et veid gjennomsnitt av vinduenes strekningsspesifikke utslipp, separat for bykjøring, 

landeveiskjøring og motorveikjøring, og for hele kjøresyklusen. 

 

Veiefaktoren wj for hvert vindu skal bestemmes slik: 

Dersom  

er wj = 1 

Dersom  

 

er wj = k11hj + k12 

med k11 = 1/(tol1 – tol2) 

og k12: tol2/(tol2– tol1) 

Dersom 

 

er wj = k21hj + K22 

med k21 = 1/(tol2 – tol1) 

og k22 = k21 = tol2/(tol2 – tol1) 

Dersom 

 

eller 

 

er wj = 0 

der: 
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Figur 5 

Veiefunksjon for gjennomsnittsvindu 

 

6.2. Beregning av indekser for vanskelighetsgrad 

Indeksene for vanskelighetsgrad skal beregnes separat for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring: 

 

og hele kjøresyklusen: 

 

der fu, fr og fm er lik henholdsvis 0,34, 0,33 og 0,33. 

6.3. Beregning av utslipp for hele kjøresyklusen 

Ved hjelp av de veide strekningsspesifikke utslippene som beregnes i henhold til nr. 6.1, skal de strekningsspesifikke 

utslippene i [mg/km] beregnes for hele kjøresyklusen for hvert gassformige forurensende stoff på følgende måte: 

 

og for partikkelantall: 

 

der fu, fr og fm er lik henholdsvis 0,34, 0,33 og 0,33. 
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7.  NUMERISKE EKSEMPLER 

7.1. Beregning av gjennomsnittsvinduer 

Tabell 1 

De viktigste beregningsparametrene 

(MCO2ref)[g] 610 

Retning for beregning av gjennomsnittsvinduer Forover 

Datasamlingsfrekvens [Hz] 1 

Figur 6 viser hvordan gjennomsnittsvinduer defineres på grunnlag av data som registreres under prøving på vei utført 

med PEMS. For tydelighetens skyld vises heretter bare de første 1 200 sekundene av en kjøresyklus. 

Det ses bort fra sekund 0–43 og fra sekund 81–86 ettersom kjøringen er under kjøretøyets nullhastighet. 

Det første gjennomsnittsvinduet begynner på t1,1 = 0s og slutter ved t2,1 = 524 s (tabell 3). Den gjennomsnittlige 

kjøretøyhastigheten i vinduet, de integrerte CO- og NOx-massene [g] som slippes ut og tilsvarer gyldige data i det første 

gjennomsnittsvinduet, er oppført i tabell 4. 

 

Figur 6 

Momentane CO2-utslipp som registreres under prøving på vei med PEMS som funksjon av tid. Rektangulære 

rammer varigheten av det j. vinduet. Dataserier kalt «gyldig=100 / ugyldig=0» viser sekund for sekund data som 

skal holdes utenfor analysen 

  



Nr. 87/142 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

7.2. Evaluering av vinduer 

Tabell 2 

Beregningsparametrer for den typiske CO2-kurven 

CO2 Lav hastighet WLTC (P1) [g/km] 154 

CO2 Høy hastighet WLTC (P2) [g/km] 96 

CO2 Ekstra høy hastighet WLTC (P3) [g/km] 120 

 

Referansepunkt   

P1  = 19,0 km/t MCO2,d,P1 = 154 g/km 

P2  = 56,6 km/t MCO2,d,P2 = 96 g/km 

P3  = 92,3 km/t MCO2,d,P3 = 120 g/km 

Definisjonen av den typiske CO2-kurven er som følger: 

For seksjon (P1, P2): 

 

med 

 

og: b1 = 154 – (– 1,543) × 19,0 = 154 + 29,317 = 183,317 

For seksjon (P2, P3): 

 

med 

 

og: b2 = 96 – 0,672 × 56,6 = 96 – 38,035 = 57,965 

Eksempler på beregning av veiefaktorene og kategorisering av vinduet som bykjøring, bykjøring, landeveiskjøring og 

motorveikjøring er: 

For vindu nr. 45: 

 

For den typiske kurven: 
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Verifisering av: 

 

fører til: w45= 1 

For vindu nr. 556: 

 

For den typiske kurven: 

 

Verifisering av: 

 

fører til: 

 

 

med  

og  

Tabell 3 

Numeriske utslippsdata 

Vindu [nr.] 
t1,j 

[s] 

t2,j – Δt 

[s] 

t2,j 

[s] 

𝑀𝐶𝑂2
(t2,j – Δt) – 𝑀𝐶𝑂2

(t1,j) < 𝑀𝐶𝑂2 ,ref 

[g] 

𝑀𝐶𝑂2
(t2,j) – 𝑀𝐶𝑂2

(t1,j) ≥ 𝑀𝐶𝑂2 ,ref 

[g] 

1 0 523 524 609,06 610,22 

2 1 523 524 609,06 610,22 

… …  … … … 
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Vindu [nr.] 
t1,j 

[s] 

t2,j – Δt 

[s] 

t2,j 

[s] 

𝑀𝐶𝑂2
(t2,j – Δt) – 𝑀𝐶𝑂2

(t1,j) < 𝑀𝐶𝑂2 ,ref 

[g] 

𝑀𝐶𝑂2
(t2,j) – 𝑀𝐶𝑂2

(t1,j) ≥ 𝑀𝐶𝑂2 ,ref 

[g] 

43 42 523 524 609,06 610,22 

44 43 523 524 609,06 610,22 

45 44 523 524 609,06 610,22 

46 45 524 525 609,68 610,86 

47 46 524 525 609,17 610,34 

… …  … … … 

100 99 563 564 609,69 612,74 

… …  … … … 

200 199 686 687 608,44 610,01 

… …  … … … 

474 473 1024 1025 609,84 610,60 

475 474 1029 1030 609,80 610,49 

 …  … … … 

556 555 1173 1174 609,96 610,59 

557 556 1174 1175 609,09 610,08 

558 557 1176 1177 609,09 610,59 

559 558 1180 1181 609,79 611,23 
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Tabell 4 

Numeriske vindusdata 

Vindu [nr.] t1,j [s] t2,j [s] dj [km] 
 

[km/t] 

MCO2,j 

[g] 

MCO,j 

[g] 

MNOx,j 

[g] 

MCO2,d,j 

[g/km] 

MCO,d,j 

[g/km] 

MNOx,d,j 

[g/km] 

MCO2,d,cc ( ) 

[g/km] 

Vindu 

(U/R/M) 

hj 

[%] 

wj 

[%] 

1 0 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 BY – 1,53 1,00 

2 1 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 BY – 1,53 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

43 42 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 BY – 1,53 1,00 

44 43 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,61 0,45 0,71 124,51 BY – 1,53 1,00 

45 44 524 4,98 38,12 610,22 2,25 3,51 122,62 0,45 0,71 124,51 BY – 1,51 1,00 

46 45 525 4,99 38,25 610,86 2,25 3,52 122,36 0,45 0,71 124,30 BY – 1,57 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

100 99 564 5,25 41,23 612,74 2,00 3,68 116,77 0,38 0,70 119,70 BY – 2,45 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

200 199 687 6,17 46,32 610,01 2,07 4,32 98,93 0,34 0,70 111,85 LAND – 11,55 1,00 

… … … … … … … … … … … … … … … 

474 473 1025 7,82 52,00 610,60 2,05 4,82 78,11 0,26 0,62 103,10 LAND – 24,24 1,00 

475 474 1030 7,87 51,98 610,49 2,06 4,82 77,57 0,26 0,61 103,13 LAND – 24,79 1,00 

 … … … … … … … … … … … … … … 

556 555 1174 8,46 50,12 610,59 2,23 4,98 72,15 0,26 0,59 105,99 LAND – 31,93 0,72 

557 556 1175 8,46 50,12 610,08 2,23 4,98 72,10 0,26 0,59 106,00 LAND – 31,98 0,72 

558 557 1177 8,46 50,07 610,59 2,23 4,98 72,13 0,26 0,59 106,08 LAND – 32,00 0,72 

559 558 1181 8,48 49,93 611,23 2,23 5,00 72,06 0,26 0,59 106,28 LAND – 32,20 0,71 
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7.3. Vinduer for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring — fullstendig kjøresyklus 

I dette numeriske eksempelet består kjøresyklusen av 7036 gjennomsnittsvinduer. Tabell 5 viser antall vinduer som 

klassifiseres som bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring i samsvar med sin gjennomsnittlige kjøretøyhastighet 

og fordelt på regioner med hensyn til sin avstand til den typiske CO2-kurven. Kjøresyklusen regnes som fullstendig 

ettersom vinduene for bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring utgjør minst 15 prosent av det totale antall 

vinduer. Dessuten regnes prøvingen som normal ettersom minst 50 prosent av vinduene for bykjøring, landeveiskjøring 

og motorveikjøring ligger innenfor de primære toleransene som defineres for den typiske kurven. 

Tabell 5 

Verifisering av at kjøresyklusen er fullstendig og normal 

Kjøreforhold Antall Prosentandel av vinduer 

Alle vinduer   

Bykjøring 1909 1909/7036 × 100 = 27,1 > 15 

Landeveiskjøring 2011 2011/7036 × 100 = 28,6 > 15 

Motorveikjøring 3116 3116/7036 × 100 = 44,3 > 15 

Totalt 1909 + 2011 + 3116 = 7036  

Normale vinduer   

Bykjøring 1514 1514/1909 × 100 = 79,3 > 50 

Landeveiskjøring 1395 1395/2011 × 100 = 69,4 > 50 

Motorveikjøring 2708 2708/3116 × 100 = 86,9 > 50 

Totalt 1514 + 1395 + 2708 = 5617  
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Tillegg 6 

Verifisering av kjøresyklusens dynamiske forhold med metode 2 (effektklassifisering) 

1.  INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives dataevalueringen etter metoden med effektklassifisering, som i dette tillegg kalles «evaluering 

gjennom normalisering til en standardisert effektfrekvensfordeling (SPF)». 

2.  SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

ai faktisk akselerasjon i tidstrinn i, dersom det ikke er definert noe annet i en ligning: 

 

aref referanseakselerasjon for Pdrive, [0,45 m/s2] 

DWLTC skjæringspunktet for Veline fra WLTC 

f0, f1, f2 koeffisienter for kjøremotstand 

i tidstrinn for momentane målinger, minste oppløsning 1 Hz 

j hjuleffektklasse, j = 1–9 

kWLTC hellingen for Veline fra WLTC 

mgas, i momentan masse av eksoskomponenten «gass» i tidstrinn i [g/s] 

mgas, 3s, k tresekunders glidende gjennomsnittlig massestrøm av eksoskomponenten «gass» i tidstrinn k angitt med 

en oppløsning på 1 Hz [g/s] 

 gjennomsnittlig utslipp av en eksoskomponent i hjuleffektklasse j [g/s] 

Mgas,d strekningspesifikke utslipp for eksoskomponenten «gass» [g/km] 

p WLTC-fase (lav, middels, høy og ekstra høy), p = 1 – 4 

Pdrag motorens motstandseffekt ved Veline-metoden der drivstoffinnsprøytingen er null [kW] 

Prated høyeste nominelle motoreffekt oppgitt av produsenten [kW] 

Prequired,i effekt for å overvinne kjøremotstanden og kjøretøyets treghet i tidstrinn i [kW] 

Pr,,I samme som Prequired,i definert ovenfor, til bruk i lengre ligninger 

Pwot(nnorm) effektkurve ved full belastning [kW] 

Pc,j grenser for hjuleffektklasse j, [kW] (Pc,j, lower bound representerer nedre grense og Pc,j, upper bound øvre grense) 

Pc,norm, j grenser for hjuleffektklasse j uttrykt som normalisert effektverdi [-] 

Pr, I effektbehov ved kjøretøyets hjul for å overvinne kjøremotstand i tidstrinn i [kW] 

Pw,3s,k tresekunders glidende gjennomsnittlig effektbehov ved kjøretøyets hjul for å overvinne kjøremotstand i 

tidstrinn k med en oppløsning på 1 Hz [kW] 

Pdrive effektbehov ved hjulnavet for et kjøretøy med referansehastighet og -akselerasjon [kW] 

Pnorm normalisert effektbehov ved hjulnavet [-] 

ti total tid i trinn i [s] 

tc,j tidsandel for hjuleffektklasse j [%] 
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ts starttidspunkt for WLTC-fase p [s] 

te sluttidspunkt for WLTC-fase p [s] 

TM kjøretøyets prøvingsmasse [kg]. Skal oppgis per avsnitt: faktisk prøvingsvekt i PEMS-prøving, vekt i 

NEDC-treghetsklasse eller WLTP-masser (TML, TMH eller TMind) 

SPF standardisert effektfrekvensfordeling 

vi kjøretøyets faktiske hastighet i tidstrinn i [km/t] 

 kjøretøyets gjennomsnittlige hastighet i hjuleffektklasse j [km/t] 

vref referansehastighet for Pdrive [70 km/t] 

v3s,k tresekunders glidende gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i tidstrinn k [km/t] 

3.  EVALUERING AV DE MÅLTE UTSLIPPENE VED HJELP AV STANDARDISERT FREKVENSFORDELING FOR HJUL-

EFFEKT 

Ved metoden med effektklassifisering benyttes de momentane utslippene av forurensende stoffer mgas, i (g/s), beregnet i 

samsvar med tillegg 4. 

Verdiene for Mgas, i skal klassifiseres i samsvar med den tilsvarende effekten ved hjulene, og de klassifiserte gjennom-

snittlige utslippene per effektklasse skal veies for å finne utslippsverdiene for en prøving med normal effektfordeling i 

samsvar med punktene som følger. 

3.1. Kilder til faktisk hjuleffekt 

Den faktiske hjuleffekten Pr,i er den totale effekten som kreves for å overvinne luftmotstand, rullemotstand, kjøretøyets 

treghet i lengderetningen og hjulenes omdreiningstreghet. 

Ved måling og registrering av signalene for hjuleffekt skal det benyttes et dreiemomentsignal som oppfyller 

linearitetskravene i tillegg 2 nr. 3.2. 

Som alternativ kan den faktiske hjuleffekten bestemmes ut fra de momentane CO2-utslippene etter framgangsmåten i  

nr. 4 i dette tillegg. 

3.2. Klassifisering av glidende gjennomsnitt ved bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring 

Standardeffektfrekvensene defineres for bykjøring og for hele kjøresyklusen (se nr. 3.4), og utslippene for hele 

kjøresyklusen og for bykjøringsdelen, skal evalueres hver for seg. De tresekunders glidende gjennomsnittene som er 

beregnet i samsvar med nr. 3.3 skal derfor senere fordeles på kjøring i og utenfor by i samsvar med hastighetssignalet 

(v3s,k) som oppført i tabell 1-1. 

Tabell 1-1 

Hastighetsintervaller for fordeling av prøvingsdata på bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring etter 

metoden med effektklassifisering 

 Bykjøring Landeveiskjøring(1) Motorveikjøring(1) 

v3s,k [km/t] 0 til ≤ 60 > 60 til ≤ 90 > 90 

(1) Ved evalueringen trenger de tresekunders glidende gjennomsnittene for den del av syklusen som skjer i bytrafikk, først senere 

klassifiseres som enheter med hastighetsforhold ved bykjøring. For den «totale» kjøresyklusen skal alle tresekunders glidende 

gjennomsnitt benyttes uavhengig av hastigheten. 

der 

v3s,k er tresekunders glidende gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i tidstrinn k [km/t] 

k er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier  
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3.3. Beregning av glidende gjennomsnitt av momentane prøvingsdata 

Tresekunders glidende gjennomsnitt skal beregnes ut fra alle relevante momentane prøvingsdata for å begrense 

virkningene av eventuell upresis tidsjustering mellom utslippsmassestrøm og hjuleffekt. De glidende gjennomsnitts-

verdiene skal beregnes ved en frekvens på 1 Hz, der: 

 

der 

k er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier, 

i er tidstrinn fra momentane prøvingsdata. 

3.4. Fastsettelse av hjuleffektklasser for klassifisering av utslipp 

3.4.1.  Effektklassene og de tilsvarende tidsandelene av effektklassene ved normal kjøring er definert slik at de normaliserte 

effektverdiene er representative for alle LDV (tabell 1-2). 

Tabell 1-2 

Normaliserte standardeffektfrekvenser for bykjøring og for et veid gjennomsnitt for en total kjøresyklus som 

består av 1/3 bykjøring, 1/3 landeveiskjøring og 1/3 motorveikjøring 

Effektklasse nr. 
Pc,norm,j [-] Bykjøring Total kjøresyklus 

Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j 

1  – 0,1 21,9700 % 18,5611 % 

2 – 0,1 0,1 28,7900 % 21,8580 % 

3 0,1 1 44,0000 % 43,45 % 

4 1 1,9 4,7400 % 13,2690 % 

5 1,9 2,8 0,4500 % 2,3767 % 

6 2,8 3,7 0,0450 % 0,4232 % 

7 3,7 4,6 0,0040 % 0,0511 % 

8 4,6 5,5 0,0004 % 0,0024 % 

9 5,5  0,0003 % 0,0003 % 

Pc,norm-kolonnene i tabell 1-2 skal avnormaliseres ved at de multipliseres med Pdrive, der Pdrive er prøvekjøretøyets 

faktiske hjuleffekt med innstillingene for typegodkjenning på rulledynamometeren ved vref og aref. 
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der 

— j er effektklasseindeks i samsvar med tabell 1-2, 

— koeffisientene f0, f1, f2 for kjøremotstand beregnes med regresjonsanalyse etter minste kvadraters metode i samsvar 

med følgende definisjon: 

PCorrected/v = f0 + f1 × v + f2 × v2 

 der (PCorrected/v) er kjøremotstanden ved kjøretøyhastighet v i NEDC-prøvingssyklusen som er definert i  

nr. 5.1.1.2.8 i tillegg 7 til vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83 — endringsserie 07, 

— TMNEDC er kjøretøyets treghetsklasse i typegodkjenningsprøvingen [kg]. 

3.4.2. Korrigering av hjuleffektklassene 

Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den høyeste klassen i tabell 1-2 som inkluderer (Prated × 0,9). 

Tidsandelene for alle klasser som holdes utenfor, skal legges til den høyeste gjenværende klassen. 

Fra hver Pc,norm,j skal tilsvarende Pc,j beregnes for å kunne fastslå den øvre og nedre grensen i kW per hjuleffektklasse 

for prøvekjøretøyet, slik det framgår av figur 1. 

Figur 1 

Skjematisk bilde for omregning av normalisert standardeffektfrekvens til en kjøretøyspesifikk effektfrekvens 

 

Et eksempel på denne avnormaliseringen er oppført nedenfor. 

Eksempel på inndata: 

Parameter Verdi 

f0 [N] 79,19 

f1 [N/(km/t)] 0,73 

f2 [N/(km/t)2] 0,03 

TM [kg] 1470 

Prated [kW] 120 (eksempel 1) 

Prated [kW] 75 (eksempel 2) 
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Tilsvarende resultater: 

Pdrive = 70 [km/t]/3,6 × (79,19 + 0,73 [N/(km/t)] × 70[km/t] + 0,03 [N/(km/t)2] × (70 [km/t])2 + 1 470 [kg] × 0,45[m/s2]) 

× 0,001 

Pdrive = 18.25 kW 

Tabell 2 

Avnormaliserte standardiserte effektfrekvenser fra tabell 1-2 (til eksempel 1) 

Effektklasse nr. Pc,j [kW] Bykjøring Samlet kjøresyklus 

 Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j [%] 

1 Alle < – 1,825 – 1,825 21,97 % 18,5611 % 

2 – 1,825 1,825 28,79 % 21,8580 % 

3 1,825 18,25 44,00 % 43,4583 % 

4 18,25 34,675 4,74 % 13,2690 % 

5 34,675 51,1 0,45 % 2,3767 % 

6 51,1 67,525 0,045 % 0,4232 % 

7 67,525 83,95 0,004 % 0,0511 % 

8 83,95 100,375 0,0004 % 0,0024 % 

9(1) 100,375 Alle > 100,375 0,00025 % 0,0003 % 

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × Prated
. Her: 0,9 × 120 = 108. 

Tabell 3 

Avnormaliserte standardiserte effektfrekvenser fra tabell 1-2 (til eksempel 2) 

Effektklasse nr. Pc,j [kW] Bykjøring Total kjøresyklus 

 Fra > til ≤ Tidsandel, tC,j [%] 

1 Alle < – 1,825 – 1,825 21,97 % 18,5611 % 

2 – 1,825 1,825 28,79 % 21,8580 % 

3 1,825 18,25 44,00 % 43,4583 % 

4 18,25 34,675 4,74 % 13,2690 % 

5 34,675 51,1 0,45 % 2,3767 % 

6(1) 51,1 Alle > 51,1 0,04965 % 0,4770 % 

7 67,525 83,95 — — 

8 83,95 100,375 — — 

9 100,375 Alle > 100,375 — — 

(1) Den høyeste hjuleffektklassen som skal tas med, er den som inneholder 0,9 × Prated. Her: 0,9 × 75 = 67,5. 
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3.5. Klassifisering av de glidende gjennomsnittsverdiene 

Hver glidende gjennomsnittsverdi som beregnes i samsvar med nr. 3.2, skal klassifiseres i den avnormaliserte hjul-

effektklassen som den faktiske tresekunders glidende gjennomsnittsverdien av hjuleffekten Pw,3s,k passer til. Grensene 

for de avnormaliserte hjuleffektklassene skal beregnes i samsvar med nr. 3.3. 

Klassifiseringen skal utføres for alle tresekunders glidende gjennomsnitt for alle gyldige data fra hele kjøresyklusen, og 

for de deler av kjøresyklusen som er bykjøring. Dessuten skal alle glidende gjennomsnitt som er klassifisert som by-

kjøring i samsvar med fartsgrensene i tabell 1-1, klassifiseres som ett sett med effektklasser for by, uavhengig av tids-

punktet for det glidende gjennomsnittet i kjøresyklusen. 

Deretter skal gjennomsnittet av alle tresekunders glidende gjennomsnittsverdier i en hjuleffektklasse beregnes per 

parameter for hver hjuleffektklasse. Ligningene er beskrevet nedenfor, og de skal benyttes én gang for datasettet for 

bykjøring, og én gang for hele datasettet. 

Klassifisering av tresekunders glidende gjennomsnittsverdier i effektklasse j (j = 1–9): 

Dersom P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound 

følger at: klasseindeks for utslipp og hastighet = j. 

Antallet tresekunders glidende gjennomsnittsverdier skal telles for hver effektklasse: 

Dersom P C,jlower bound < Pw,3s,k ≤ P C,jupper bound 

følger at: countsj = n + 1 (countsj står for telling av antall tresekunders glidende gjennomsnittlig utslipp i en effektklasse 

med sikte på senere kontroll av minstekravene til dekning). 

3.6. Kontroll av at effektklassene er dekket, og av at effektfordelingen er normal 

For at prøvingen skal være gyldig, skal tidsandelene av de enkelte hjuleffektklassene ligge innenfor områdene oppført i 

tabell 4. 

Tabell 4 

Minste og høyeste andeler per effektklasse ved gyldig prøving 

 Pc,norm,j [-] Samlet kjøresyklus Deler med bykjøring 

Effektklasse nr. Fra > til ≤ nedre grense øvre grense nedre grense øvre grense 

Sum 1 + 2(1)  0,1 15 % 60 % 5 %(1) 60 % 

3 0,1 1 35 % 50 % 28 % 50 % 

4 1 1,9 7 % 25 % 0,7 % 25 % 

5 1,9 2,8 1,0 % 10 % > 5 tellinger 5 % 

6 2,8 3,7 > 5 tellinger 2,5 % 0 % 2 % 

7 3,7 4,6 0 % 1,0 % 0 % 1 % 

8 4,6 5,5 0 % 0,5 % 0 % 0,5 % 

9 5,5  0 % 0,25 % 0 % 0,25 % 

(1) Representerer samlet kjøring («motoring») og forhold med lav effekt. 
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I tillegg til kravene i tabell 4 kreves minst 5 tellinger for hele kjøresyklusen i hver hjuleffektklasse, opp til klassen som 

inneholder 90 prosent av nominell effekt, for å oppnå en tilstrekkelig prøvestørrelse. 

Det kreves minst 5 tellinger for bykjøringsdelen av kjøresyklusen i hver hjuleffektklasse, opp til klasse nr. 5. Dersom 

tellingene for bykjøringsdelen av kjøresyklusen i en hjuleffektklasse over nr. 5 er mindre enn 5, skal klassens 

gjennomsnittlige utslipp settes til null. 

3.7. Gjennomsnittsberegning av de målte verdiene per hjuleffektklasse 

De glidende gjennomsnittene for hver hjuleffektklasse skal beregnes som følger: 

 

der 

j er hjuleffektklasse 1–9 i samsvar med tabell 1, 

 er gjennomsnittlige utslipp av en eksoskomponent i en hjuleffektklasse (separate verdier for hele kjøresyklusen 

og for bykjøringsdelen) [g/s], 

 er gjennomsnittlig hastighet i en hjuleffektklasse (separate verdier for hele kjøresyklusen og for bykjøringsdelen) 

[km/t], 

k er tidstrinn for glidende gjennomsnittsverdier. 

3.8. Veiing av gjennomsnittsverdiene per hjuleffektklasse 

Gjennomsnittsverdiene for hver hjuleffektklasse skal multipliseres med tidsandelen tC,j for hver klasse i samsvar med 

tabell 1-2 og summeres for å få den veide gjennomsnittsverdien for hver parameter. Denne verdien representerer det 

veide resultatet for en kjøretur med de standardiserte effektfrekvensene. Det veide gjennomsnittet skal beregnes for 

prøvingsdataenes bykjøringsdel ved hjelp av tidsandelene for effektfordelingen ved bykjøring, og for hele kjøresyklusen 

ved hjelp av tidsandelene for hele kjøresyklusen. 

Ligningene er beskrevet nedenfor, og de skal benyttes én gang for datasettet for bykjøring, og én gang for hele 

datasettet. 

 

3.9. Beregning av den veide strekningspesifikke utslippsverdien 

De tidsbaserte veide gjennomsnittene av utslippene under prøvingen skal omregnes til strekningsbaserte utslipp, én 

gang for datasettet for bykjøring og én gang for hele datasettet, som følger: 
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Ved hjelp av denne formelen skal de veide gjennomsnittene beregnes for følgende forurensende stoffer: 

Mw,NOx,d veid NOx-prøvingsresultat i [mg/km] 

Mw,CO,d veid CO-prøvingsresultat i [mg/km] 

4.  VURDERING AV HJULEFFEKTEN UT FRA DEN MOMENTANTE MASSESTRØMMEN AV CO2 

Effekten ved hjulene (Pw,i) kan beregnes ut fra den målte massestrømmen av CO2 med en frekvens på 1 Hz. Ved denne 

beregningen skal de kjøretøyspesifikke CO2-linjene («Veline») benyttes. 

Veline skal beregnes ut fra kjøretøyets typegodkjenningsprøving i WLTC i samsvar med prøvingsmetoden i globalt 

teknisk UN-ECE-reglement nr. 15 — globalt harmonisert prøvingsmetode for lette kjøretøyer (ECE/TRANS/ 

180/Add.15). 

Gjennomsnittlig hjuleffekt per WLTC-fase skal beregnes med en frekvens på 1 Hz ut fra kjørt hastighet og 

rulledynamometerets innstillinger. Alle verdier for hjuleffekt som ligger under motstandseffekten, skal innstilles til 

verdien for motstandseffekt. 

 

der 

f0, f1, f2 er koeffisienter for kjøremotstand i WLTP-prøvingen av kjøretøyet 

TM er kjøretøyets prøvingsmasse i WLTP-prøvingen av kjøretøyet i [kg] 

Pdrag= – 0,04 × Prated 

Dersom Pw,i < Pdrag så er Pw,i = Pdrag 

Den gjennomsnittlige effekten per WLTC-fase er beregnet ut fra hjuleffekt med en frekvens på 1 Hz, på følgende måte: 

 

der 

p er WLTC-fase (lav, middels, høy og ekstra høy) 

ts er starttidspunkt for WLTC-fase p [s] 

te er sluttidspunkt for WLTC-fase p [s] 

Så skal det avtegnes en lineær regresjon med CO2-massestrøm fra WLTC-ens sekkeverdier på y-aksen og fra den 

gjennomsnittlige hjuleffekten Pw,p per fase på x-aksen, slik det framgår av figur 2. 

Den resulterende Veline-ligningen definerer CO2-massestrømmen som en funksjon av hjuleffekten: 

𝐶𝑂2𝑖
 = kWLTCX Pw,i + DWLTC CO2 i [g/h] 

der 

kWLTC er hellingen for Veline fra WLTC [g/kWh] 

DWLTC er skjæringspunktet for Veline fra WLTC [g/h] 
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Figur 2 

Skjematisk bilde av kjøretøyets spesifikke Veline ut fra resultatene av CO2-prøvingen i de fire fasene av WLTC 

 

Den faktiske hjuleffekten skal beregnes ut fra den målte CO2-massestrømmen som følger: 

 

med 

CO2 i [g/h] 

PW,j i [kW] 

Ligningen over kan benyttes til å finne PWi til klassifisering av de målte utslippene som beskrevet i nr. 3, med følgende 

tilleggsvilkår i beregningen: 

dersom vi < 0,5 og dersom ai < 0 så er P w,i = 0 v i [m/s] 

dersom CO2i < 0,5 X DWLTC så er P w,i = Pdrag v i [m/s]. 

 _____  
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Tillegg 7 

Utvelging av kjøretøyer til PEMS-prøving ved første typegodkjenning 

1.  INNLEDNING 

På grunn av sine særlige egenskaper er PEMS-prøvinger ikke påkrevd for hver «kjøretøytype med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold» som definert i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, nedenfor kalt 

«kjøretøytype med hensyn til utslipp». Kjøretøyprodusenten kan slå sammen flere kjøretøytyper med hensyn til utslipp, 

slik at de utgjør en «PEMS-prøvingsfamilie» i samsvar med kravene i nr. 3, som skal valideres i samsvar med kravene i 

nr. 4. 

2.  SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

N — antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp 

NT — minste antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp 

PMRH — høyeste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien 

PMRL — laveste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien 

V_eng_max — største motorvolum for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien 

3. SAMMENSETNING AV PEMS-PRØVINGSFAMILIE 

En PEMS-prøvingsfamilie skal bestå av kjøretøyer med lignende utslippsegenskaper. Etter produsentens valg kan 

kjøretøytyper med hensyn til utslipp inngå i en PEMS-prøvingsfamilie bare dersom de er identiske med hensyn til 

spesifikasjonene i nr. 3.1 og 3.2. 

3.1. Administrative kriterier 

3.1.1.  Godkjenningsmyndigheten som gir utslippstypegodkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 715/2007 

3.1.2.  En enkelt kjøretøyprodusent. 

3.2. Tekniske kriterier 

3.2.1.  Framdriftstype (f.eks. forbrenningsmotor, elektrisk hybridkjøretøy, ladbart hybridkjøretøy) 

3.2.2.  Type(r) drivstoff (f.eks. bensin, diesel, LPG, NG, …) Kjøretøyer som bruker to typer drivstoff eller blandingsdrivstoff, 

kan grupperes sammen med andre kjøretøyer når ett av drivstoffene er felles 

3.2.3.  Forbrenningsprosess (f.eks. totakts eller firetakts) 

3.2.4.  Antall sylindrer 

3.2.5.  Motorblokkens oppbygning (f.eks. rekkemotor, V-motor, stjernemotor, boksermotor) 

3.2.6.  Motorvolum 

 Kjøretøyprodusenten skal angi en verdi V_eng_max (= største motorvolum for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfami-

lien). Motorvolumet for kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien skal ikke avvike med mer enn – 22 % fra V_eng_max 

dersom V_eng_max ≥ 1 500 ccm og – 32 % fra V_eng_max dersom V_eng_max < 1 500 ccm. 

3.2.7.  Metode for drivstofftilførsel (f.eks. indirekte, direkte eller kombinert innsprøyting) 

3.2.8.  Type kjølesystem (f.eks. luft, vann, olje) 

3.2.9.  Innsugingsmetode, f.eks. naturlig innsuging, overladet, type overlader (f.eks. eksternt drevet, enkel eller sammensatt 

turbo, variabel geometri, …)  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/157 

 

 

3.2.10.  Typer og rekkefølge av komponenter for etterbehandling av eksos (f.eks. treveis katalysator, oksidasjonskatalysator, 

mager NOx-felle, SCR, mager NOx-katalysator, partikkelfelle) 

3.2.11.  Eksosresirkulering (med eller uten, intern/ekstern, kjølt/ikke-kjølt, lavt/høyt trykk) 

3.3. Utvidelse av en PEMS-prøvingsfamilie 

En eksisterende PEMS-prøvingsfamilie kan utvides ved at nye kjøretøytyper med hensyn til utslipp legges til. Den 

utvidede PEMS-prøvingsfamilien og valideringen av den skal også oppfylle kravene i nr. 3 og 4. Dette kan særlig kreve 

PEMS-prøving av ytterligere kjøretøyer for å validere den utvidede PEMS-prøvingsfamilien i samsvar med nr. 4. 

3.4. Alternativ PEMS-prøvingsfamilie 

Som alternativ til bestemmelsene i nr. 3.1–3.2 kan kjøretøyprodusenten definere en PEMS-prøvingsfamilie som er 

identisk med en enkelt kjøretøytype med hensyn til utslipp. I den forbindelse får kravet i nr. 4.1.2 om validering av 

PEMS-prøvingsfamilien ikke anvendelse. 

4.  VALIDERING AV EN PEMS-PRØVINGSFAMILIE 

4.1. Generelle krav til validering av en PEMS-prøvingsfamilie 

4.1.1.  Kjøretøyprodusenten presenterer et representativt kjøretøy i PEMS-prøvingsfamilien for typegodkjenningsmyndigheten. 

En teknisk instans skal foreta en PEMS-prøving av kjøretøyet som viser at det representative kjøretøyet oppfyller 

kravene i dette vedlegg. 

4.1.2.  Den myndighet som har ansvar for å gi typegodkjenning med hensyn til utslipp i samsvar med forordning (EF)  

nr. 715/2007, skal velge ut ytterligere kjøretøyer i samsvar med kravene i nr. 4.2 i dette tillegg, til PEMS-prøving utført 

av en teknisk instans, for å vise at de utvalgte kjøretøyene oppfyller kravene i dette vedlegg. De tekniske kriteriene  

for utvelging av et ytterligere kjøretøy i samsvar med nr. 4.2 i dette tillegg skal registreres sammen med prøvings-

resultatene. 

4.1.3.  Etter avtale med godkjenningsmyndigheten kan en PEMS-prøving også utføres av en annen operatør bevitnet av den 

tekniske instansen, forutsatt at den tekniske instansen utfører minst de prøvinger av kjøretøyene som kreves i dette 

tillegg, og totalt minst 50 prosent av de PEMS-prøvinger som kreves i dette tillegg for å validere PEMS-

prøvingsfamilien. I et slikt tilfelle er teknisk instans fortsatt ansvarlig for at alle PEMS-prøvinger utføres som de skal, i 

samsvar med kravene i dette vedlegg. 

4.1.4.  Resultatene fra en PEMS-prøving av et bestemt kjøretøy kan benyttes til å validere forskjellige PEMS-prøvingsfamilier 

i samsvar med kravene i dette tillegg, på følgende vilkår: 

— Kjøretøyene i alle PEMS-prøvingsfamilier som skal valideres, godkjennes av én enkelt myndighet i samsvar med 

kravene i forordning (EF) nr. 715/2007, og denne myndigheten godtar at resultatene av PEMS-prøvingen av det 

bestemte kjøretøyet benyttes til å validere forskjellige PEMS-prøvingsfamilier. 

— Hver PEMS-prøvingsfamilie som skal valideres, inneholder en kjøretøytype med hensyn til utslipp som det 

bestemte kjøretøyet tilhører. 

For hver validering anses ansvaret å ligge på produsenten av kjøretøyene i den aktuelle familien, uansett om denne 

produsenten har vært involvert i PEMS-prøvingen av den bestemte kjøretøytypen med hensyn til utslipp eller ikke. 

4.2. Utvelging av kjøretøyer til PEMS-prøving i forbindelse med validering av en PEMS-prøvingsfamilie 

Ved utvelging av kjøretøyer fra en PEMS-prøvingsfamilie bør det sikres at følgende tekniske egenskaper, som er 

relevante med hensyn til utslipp av forurensende stoffer, inngår i en PEMS-prøving. Ett kjøretøy, som er valgt ut til å 

prøves, kan være representativt for forskjellige tekniske egenskaper. Ved validering av en PEMS-prøvingsfamilie skal 

kjøretøyer velges ut til PEMS-prøving på følgende måte: 

4.2.1.  For hver drivstoffkombinasjon (f.eks. bensin-LPG, bensin-NG, bare bensin) som et kjøretøy i PEMS-prøvingsfamilien 

kan kjøre på, skal minst ett kjøretøy som kan kjøre på denne drivstoffkombinasjonen, velges ut til PEMS-prøving. 
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4.2.2.  Produsenten skal angi en PMRH-verdi (= høyeste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien) og en 

PMRL-verdi (= laveste forhold effekt/masse for alle kjøretøyer i PEMS-prøvingsfamilien). Her tilsvarer «effekt/masse-

forhold» forholdet mellom forbrenningsmotorens største nettoeffekt som oppført i nr. 3.2.1.8 i tillegg 3 til vedlegg I til 

denne forordning, og referansemassen som definert i artikkel 3 nr. 3 i forordning (EF) nr. 715/2007. Minst én kjøretøy-

konfigurasjon som er representativ for den oppgitte PMRH, og én kjøretøykonfigurasjon som er representativ for den 

oppgitte PMRL, i en PEMS-prøvingsfamilie, skal velges ut til prøving. Dersom effekt/masse-forholdet for et kjøretøy 

ikke avviker med mer enn 5 prosent fra den oppgitte PMRH-verdien eller PMRL-verdien, skal kjøretøyet anses som 

representativt for denne verdien. 

4.2.3.  Minst ett kjøretøy for hver girtype (f.eks. manuell, automatisk, DCT) som er installert i kjøretøyer i PEMS-prøvings-

familien, skal velges ut til prøving. 

4.2.4.  Minst ett kjøretøy med firehjulstrekk (4 × 4-kjøretøy) skal velges ut til prøving dersom slike kjøretøyer inngår i PEMS-

prøvingsfamilien. 

4.2.5.  For hvert motorvolum som forekommer i et kjøretøy i PEMS-familien, skal minst ett representativt kjøretøy prøves. 

4.2.6.  Minst ett kjøretøy for hvert antall installerte komponenter for etterbehandling av eksos skal velges ut til prøving. 

4.2.7.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 4.2.1–4.2.6 skal minst følgende antall kjøretøytyper med hensyn til utslipp i en 

bestemt PEMS-prøvingsfamilie velges ut til prøving: 

Antall N kjøretøytyper med hensyn til utslipp i en PEMS-

prøvingsfamilie 

Minste antall NT av kjøretøytyper med hensyn til utslipp utvalgt 

til PEMS-prøving 

1 1 

2–4 2 

5–7 3 

8–10 4 

11–49 NT = 3 + 0,1 × N(*) 

over 49 NT = 0,15 × N(*) 

(*) NT skal avrundes oppover til nærmeste heltall. 

5.  RAPPORTERING 

5.1.  Kjøretøyprodusenten skal gi en full beskrivelse av PEMS-prøvingsfamilien, blant annet med de tekniske kriteriene som 

er beskrevet i nr. 3.2, og skal framlegge den for ansvarlig typegodkjenningsmyndighet. 

5.2.  Produsenten skal gi PEMS-prøvingsfamilien et entydig identifikasjonsnummer i formatet MS-OEM-X-Y og oversende 

dette til typegodkjenningsmyndigheten. Her er MS identifikasjonsnummeret til medlemsstaten som gir EF-

typegodkjenningen(1), OEM er 3 tegn for produsenten, X er et løpenummer som viser til den opprinnelige PEMS-

prøvingsfamilien, og Y er en teller for antall utvidelser (som begynner med 0 for en PEMS-prøvingsfamilie som ennå 

ikke er utvidet). 

  

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for Den tsjekkiske republikk, 9 for 

Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 

21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 25 for Kroatia, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen, 

49 for Kypros og 50 for Malta. 
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5.3.  Typegodkjenningsmyndigheten og kjøretøyprodusenten skal føre en liste over kjøretøytyper med hensyn til utslipp som 

inngår i en bestemt PEMS-prøvingsfamilie, på grunnlag av typegodkjenningsnumre for utslipp. For hver utslippstype 

skal alle tilsvarende kombinasjoner av kjøretøyenes typegodkjenningsnummer, typer, varianter og versjoner som 

fastlagt i nr. 0.10 og 0.2 i kjøretøyets EF-samsvarssertifikat også angis. 

5.4.  Typegodkjenningsmyndigheten og kjøretøyprodusenten skal føre en liste over kjøretøytyper med hensyn til utslipp som 

er valgt ut til PEMS-prøving, med sikte på å validere en PEMS-prøvingsfamilie i samsvar med nr. 4, og som også 

inneholder nødvendig informasjon om hvordan utvelgingskriteriene i nr. 4.2 er oppfylt. Det skal også framgå av listen 

om bestemmelsene i nr. 4.1.3 er anvendt til en bestemt PEMS-prøving. 

 __________  



Nr. 87/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

Tillegg 8 

Krav til datautveksling og rapportering 

1.  INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives kravene til datautveksling mellom målesystemer og programvare for dataevaluering, og til 

rapportering og utveksling av foreløpige og endelige resultater etter at dataevalueringen er fullført. 

Utvekslingen og rapporteringen av obligatoriske og valgfrie parametrer skal oppfylle kravene i nr. 3.2 i tillegg 1. 

Dataene som er oppført i utvekslings- og rapporteringsfilene i nr. 3, skal rapporteres inn for å sikre at de endelige 

resultatene er fullt ut sporbare. 

2.  SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

a1 — koeffisient for den typiske CO2-kurven 

b1 — koeffisient for den typiske CO2-kurven 

a2 — koeffisient for den typiske CO2-kurven 

b2 — koeffisient for den typiske CO2-kurven 

k11 — koeffisient for veiefunksjonen 

k12 — koeffisient for veiefunksjonen 

k21 — koeffisient for veiefunksjonen 

k22 — koeffisient for veiefunksjonen 

tol1 — primær toleranse 

tol2 — sekundær toleranse 

3.  FORMAT FOR DATAUTVEKSLING OG RAPPORTERING 

3.1. Generelt 

Utslippsverdier og andre relevante parametrer skal rapporteres og utveksles som datafil i csv-format. Parameterverdier 

skal atskilles med et komma, ASCII-kode #h2C. Desimaltegnet i numeriske verdier skal være et punktum, ASCII-kode 

#h2E. Linjer skal avsluttes med linjeskift, ASCII-kode #h0D. Det skal ikke være mellomrom mellom tusentall. 

3.2. Datautveksling 

Dataene skal utveksles mellom målesystemene og programvaren for dataevaluering i en standardisert rapporteringsfil 

som inneholder et minstesett med obligatoriske og valgfrie parametrer. Datautvekslingsfilen skal ha følgende struktur: 

De første 195 linjene skal forbeholdes en topptekst som gir konkret informasjon om f.eks. prøvingsvilkår og PEMS-

utstyrets identitet og kalibrering (tabell 1). Linje 198-200 skal inneholde parametrenes betegnelser og enheter. Linje 201 

og alle etterfølgende datalinjer skal utgjøre datautvekslingsfilens hoveddel og verdiene for rapporteringsparametrene 

(tabell 2). Datautvekslingsfilens hoveddel skal inneholde minst like mange datalinjer som prøvingens varighet i 

sekunder, multiplisert med registreringsfrekvensen i Hertz. 

3.3. Foreløpige og endelige resultater 

Produsentene skal registrere sammenfattende parametrer for foreløpige resultater slik det er oppført i tabell 3. 

Opplysningene i tabell 3 skal hentes inn før dataevalueringsmetodene i tillegg 5 og 6 anvendes. 
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Kjøretøyprodusenten skal registrere resultatene fra de to dataevalueringsmetodene i separate filer. Resultatene av 

dataevaluering med metoden som er beskrevet i tillegg 5, skal rapporteres i samsvar med tabell 4, 5 og 6. Resultatene av 

dataevaluering med metoden som er beskrevet i tillegg 6, skal rapporteres i samsvar med tabell 7, 8 og 9. Data-

rapporteringsfilens topptekst skal bestå av tre deler. De første 95 linjene skal forbeholdes konkret informasjon om 

parametrene i dataevalueringsmetoden. Linje 101–195 skal benyttes til rapportering av resultatene av dataevalue-

ringsmetoden. Linje 201–490 skal forbeholdes rapportering av de endelige utslippsresultatene. Linje 501 og alle andre 

etterfølgende datalinjer utgjør datarapporteringsfilens hoveddel og skal inneholde de detaljerte resultatene av 

dataevalueringen. 

4.  TEKNISKE RAPPORTERINGSTABELLER 

4.1. Datautveksling 

Tabell 1 

Datautvekslingsfilens topptekst 

Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

1 PRØVINGS-ID [kode] 

2 Prøvingsdato [dag, måned, år] 

3 Organisasjon som fører tilsyn med prøvingen [organisasjonens navn] 

4 Prøvingssted [by, land] 

5 Person som fører tilsyn med prøvingen [overordnet inspektørs navn] 

6 Kjøretøyets fører [førerens navn] 

7 Kjøretøytype [kjøretøyets navn] 

8 Kjøretøyprodusent. [navn] 

9 Kjøretøymodell år [år] 

10 Kjøretøyets ID [VIN-kode] 

11 Kilometerstand ved prøvingsstart [km] 

12 Kilometerstand ved prøvingsslutt [km] 

13 Kjøretøygruppe [gruppe] 

14 Utslippsgrense ved typegodkjenning [Euro X] 

15 Motortype [f.eks. gnisttenning, kompresjonstenning] 

16 Nominell motoreffekt [kW] 

17 Høyeste dreiemoment [Nm] 

18 Slagvolum [ccm] 

19 Gir [f.eks. manuelt, automatisk] 

20 Antall gir forover [#] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

21 Drivstoff [f.eks. bensin, diesel] 

22 Smøremiddel [produktmerke] 

23 Dekkdimensjon [bredde/høyde/felgdiameter] 

24 Dekktrykk ved fremre og bakre aksel [bar; bar] 

25 Parametrer for kjøremotstand [F0, F1, F2] 

26 Prøvingssyklus ved typegodkjenning [NEDC, WLTC] 

27 CO2-utslipp ved typegodkjenning [g/km] 

28 CO2-utslipp i WLTC-syklusens lave fase [g/km] 

29 CO2-utslipp i WLTC-syklusens midtfase [g/km] 

30 CO2-utslipp i WLTC-syklusens høye fase [g/km] 

31 CO2-utslipp i WLTC-syklusens ekstra høye fase [g/km] 

32 Kjøretøyets prøvingsmasse(1) [kg; %(2)] 

33 PEMS-produsent [navn] 

34 PEMS-type [PEMS-navn] 

35 PEMS-serienummer [nummer] 

36 PEMS strømforsyning [f.eks. batteritype] 

37 Gassanalysatorens produsent [navn] 

38 Gassanalysatortype [type] 

39 Gassanalysatorens serienummer [nummer] 

40–50(3) … … 

51 EFM-produsent(4) [navn] 

52 Type EFM-føler(4) [virkemåte] 

53 Serienummer for EFM(4) [nummer] 

54 Kilde til eksosmassens strømningshastighet [EFM/ECU/føler] 

55 Føler for lufttrykk [type, produsent] 

56 Prøvingsdato [dag, måned, år] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

57 Starttidspunkt for prosedyren før prøving [h:min] 

58 Starttidspunkt for kjøresyklusen [h:min] 

59 Starttidspunkt for prosedyren etter prøving [h:min] 

60 Sluttidspunkt for prosedyren før prøving [h:min] 

61 Sluttidspunkt for kjøresyklusen [h:min] 

62 Sluttidspunkt for prosedyren etter prøving [h:min] 

63–70(5) … … 

71 Tidskorrigering: THC-endring [s] 

72 Tidskorrigering: CH4-endring [s] 

73 Tidskorrigering: NMHC-endring [s] 

74 Tidskorrigering: O2-endring [s] 

75 Tidskorrigering: PN-endring [s] 

76 Tidskorrigering: CO-endring [s] 

77 Tidskorrigering: CO2-endring [s] 

78 Tidskorrigering: NO-endring [s] 

79 Tidskorrigering: NO2-endring [s] 

80 Tidskorrigering: Endring i eksosmassens strøm-

ningshastighet 

[s] 

81 Justeringsreferanseverdi for THC [ppm] 

82 Justeringsreferanseverdi for CH4 [ppm] 

83 Justeringsreferanseverdi for NMHC [ppm] 

84 Justeringsreferanseverdi for O2 [%] 

85 Justeringsreferanseverdi for PN [#] 

86 Justeringsreferanseverdi for CO [ppm] 

87 Justeringsreferanseverdi for CO2 [%] 

88 Justeringsreferanseverdi for NO [ppm] 

89 Justeringsreferanseverdi for NO2 [ppm] 

90–95(5) … … 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

96 Nullrespons før prøving for THC [ppm] 

97 Nullrespons før prøving for CH4 [ppm] 

98 Nullrespons før prøving for NMHC [ppm] 

99 Nullrespons før prøving for O2 [%] 

100 Nullrespons før prøving for PN [#] 

101 Nullrespons før prøving for CO [ppm] 

102 Nullrespons før prøving for CO2 [%] 

103 Nullrespons før prøving for NO [ppm] 

104 Nullrespons før prøving for NO2 [ppm] 

105 Justeringsrespons før prøving for THC [ppm] 

106 Justeringsrespons før prøving for CH4 [ppm] 

107 Justeringsrespons før prøving for NMHC [ppm] 

108 Justeringsrespons før prøving for O2 [%] 

109 Justeringsrespons før prøving for PN [#] 

110 Justeringsrespons før prøving for CO [ppm] 

111 Justeringsrespons før prøving for CO2 [%] 

112 Justeringsrespons før prøving for NO [ppm] 

113 Justeringsrespons før prøving for NO2 [ppm] 

114 Nullrespons etter prøving for THC [ppm] 

115 Nullrespons etter prøving for CH4 [ppm] 

116 Nullrespons etter prøving for NMHC [ppm] 

117 Nullrespons etter prøving for O2 [%] 

118 Nullrespons etter prøving for PN [#] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

119 Nullrespons etter prøving for CO [ppm] 

120 Nullrespons etter prøving for CO2 [%] 

121 Nullrespons etter prøving for NO [ppm] 

122 Nullrespons etter prøving for NO2 [ppm] 

123 Justeringsrespons etter prøving for THC [ppm] 

124 Justeringsrespons etter prøving for CH4 [ppm] 

125 Justeringsrespons etter prøving for NMHC [ppm] 

126 Justeringsrespons etter prøving for O2 [%] 

127 Justeringsrespons etter prøving for PN [#] 

128 Justeringsrespons etter prøving for CO [ppm] 

129 Justeringsrespons etter prøving for CO2 [%] 

130 Justeringsrespons etter prøving for NO [ppm] 

131 Justeringsrespons etter prøving for NO2 [ppm] 

132 PEMS-validering — resultater for THC [mg/km;%](6) 

133 PEMS-validering — resultater for CH4 [mg/km;%](6) 

134 PEMS-validering — resultater for NMHC [mg/km;%](6) 

135 PEMS-validering — resultater for PN [#/km;%](6) 

136 PEMS-validering — resultater for CO [mg/km;%](6) 

137 PEMS-validering — resultater for CO2 [g/km;%](6) 

138 PEMS-validering — resultater for NOX [mg/km;%](6) 

…(7) …(7) …(7) 

(1) Kjøretøyets masse ved prøving på vei, herunder førerens og alle PEMS-komponentenes masse. 

(2) Prosentandelen skal angi avviket fra kjøretøyets totalvekt. 

(3) Plass avsatt til tilleggsopplysninger om analysatorprodusent og serienummer dersom det benyttes flere analysatorer. Antall 

forbeholdte rader er bare veiledende; det skal ikke forekomme tomme rader i den utfylte datarapporteringsfilen. 

(4) Obligatorisk dersom eksosmassens strømningshastighet bestemmes av en EFM. 

(5) Om nødvendig kan det gis tilleggsopplysninger her. 

(6) PEMS-validering er valgfritt; strekningsspesifikke utslipp målt med PEMS; Prosentandelen skal angi avviket fra laboratoriets 

referanseverdi. 

(7) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195 til å beskrive og benevne prøvingen. 
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Tabell 2 

Datautvekslingsfilens hoveddel; radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datautvekslingsfilens 

hoveddel 

Linje 198 199(1) 200 201 

 Tid Kjøresyklus [s] (2) 

 Kjøretøyets hastighet(3) Føler [km/t] (2) 

 Kjøretøyets hastighet(3) GPS [km/t] (2) 

 Kjøretøyets hastighet(3) ECU [km/t] (2) 

 Breddegrad GPS [deg:min:s] (2) 

 Lengdegrad GPS [deg:min:s] (2) 

 Høyde over havet(3) GPS [m] (2) 

 Høyde over havet(3) Føler [m] (2) 

 Omgivelseslufttrykk Føler [kPa] (2) 

 Omgivelsestemperatur Føler [K] (2) 

 Luftfuktighet Føler [g/kg; %] (2) 

 THC-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 CH4-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 NMHC-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 CO-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 CO2-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 NOx-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 NO-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 NO2-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 O2-konsentrasjon Analysator [ppm] (2) 

 PN-konsentrasjon Analysator [#/m3] (2) 

 Eksosmassens strømningshastighet EFM [kg/s] (2) 

 Eksostemperatur i EFM EFM [K] (2) 
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Linje 198 199(1) 200 201 

 Eksosmassens strømningshastighet Føler [kg/s] (2) 

 Eksosmassens strømningshastighet ECU [kg/s] (2) 

 THC-masse Analysator [g/s] (2) 

 CH4-masse Analysator [g/s] (2) 

 NMHC-masse Analysator [g/s] (2) 

 CO-masse Analysator [g/s] (2) 

 CO2-masse Analysator [g/s] (2) 

 NOX-masse Analysator [g/s] (2) 

 NO-masse Analysator [g/s] (2) 

 NO2-masse Analysator [g/s] (2) 

 O2-masse Analysator [g/s] (2) 

 PN Analysator [#/s] (2) 

 Aktiv gassmåling PEMS [aktiv (1); inaktiv (0); 

feil (>1)] 

(2) 

 Motorturtall ECU [o/min] (2) 

 Motorens dreiemoment ECU [Nm] (2) 

 Dreiemoment ved drivaksel Føler [Nm] (2) 

 Hjulets omdreiningshastighet Føler [rad/s] (2) 

 Drivstoffets strømningshastighet ECU [g/s] (2) 

 Motorens drivstoffstrøm ECU [g/s] (2) 

 Motorens innsugingsluft ECU [g/s] (2) 

 Kjølevæsketemperatur ECU [K] (2) 

 Oljetemperatur ECU [K] (2) 

 Regenereringsstatus ECU — (2) 

 Pedalposisjon ECU [%] (2) 

 Kjøretøystatus ECU [feil (1); normal (0)] (2) 
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Linje 198 199(1) 200 201 

 Prosent dreiemoment ECU [%] (2) 

 Prosent friksjonsdreiemoment ECU [%] (2) 

 Ladenivå ECU [%] (2) 

 …(4) …(4) …(4) (2)(4) 

(1) Denne kolonnen kan utelates dersom parameterkilden inngår i merkingen i kolonne 198. 

(2) Faktiske verdier skal føres inn fra linje 201 fram til slutten av datafilen 

(3) Skal bestemmes med minst én metode 

(4) Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive kjøretøyet og prøvingsvilkårene. 

4.2. Foreløpige og endelige resultater 

4.2.1. Foreløpige resultater 

Tabell 3 

Rapporteringsfil nr.1 — Sammenfattende parametrer for foreløpige resultater 

Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

1 Total kjøresyklus [km] 

2 Kjøresyklusens totale varighet [h:min:s] 

3 Total stopptid [min:s] 

4 Kjøresyklusens gjennomsnittshastighet [km/t] 

5 Kjøresyklusens høyeste hastighet [km/t] 

6 Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon [ppm] 

7 Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon [ppm] 

8 Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon [ppm] 

9 Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon [ppm] 

10 Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon [ppm] 

11 Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon [ppm] 

12 Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon [#/m3] 

13 Gjennomsnittlig strømningshastighet for eksos-

massen 

[kg/s] 

14 Gjennomsnittlig eksostemperatur [K] 

15 Høyeste eksostemperatur [K] 

16 Kumulert THC-masse [g] 

17 Kumulert CH4-masse [g] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

18 Kumulert NMHC-masse [g] 

19 Kumulert CO-masse [g] 

20 Kumulert CO2-masse [g] 

21 Kumulert NOX-masse [g] 

22 Kumulert PN [#] 

23 Totale THC-utslipp under kjøresyklusen [mg/km] 

24 Totale CH4-utslipp under kjøresyklusen [mg/km] 

25 Totale NMHC-utslipp under kjøresyklusen [mg/km] 

26 Totale CO-utslipp under kjøresyklusen [mg/km] 

27 Totale CO2-utslipp under kjøresyklusen [g/km] 

28 Totale NOX-utslipp under kjøresyklusen [mg/km] 

29 Totale PN-utslipp under kjøresyklusen [#/km] 

30 Strekning med bykjøring [km] 

31 Bykjøringens varighet [h:min:s] 

32 Stopptid under bykjøring [min:s] 

33 Gjennomsnittshastighet under bykjøring [km/t] 

34 Høyeste hastighet under bykjøring [km/t] 

35 Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

36 Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

37 Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

38 Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

39 Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

40 Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under by-

kjøring 

[ppm] 

41 Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under bykjøring [#/m3] 

42 Gjennomsnittlig strømningshastighet for eksos-

massen under bykjøring 

[kg/s] 

43 Gjennomsnittlig eksostemperatur under bykjøring [K] 

44 Høyeste eksostemperatur under bykjøring [K] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

45 Kumulert THC-masse under bykjøring [g] 

46 Kumulert CH4-masse under bykjøring [g] 

47 Kumulert NMHC-masse under bykjøring [g] 

48 Kumulert CO-masse under bykjøring [g] 

49 Kumulert CO2-masse under bykjøring [g] 

50 Kumulert NOX-masse under bykjøring [g] 

51 Kumulert PN under bykjøring [#] 

52 THC-utslipp under bykjøring [mg/km] 

53 CH4-utslipp under bykjøring [mg/km] 

54 NMHC-utslipp under bykjøring [mg/km] 

55 CO-utslipp under bykjøring [mg/km] 

56 CO2-utslipp under bykjøring [g/km] 

57 NOX-utslipp under bykjøring [mg/km] 

58 PN-utslipp under bykjøring [#/km] 

59 Strekning med landeveiskjøring [km] 

60 Landeveiskjøringens varighet [h:min:s] 

61 Stopptid under landeveiskjøring [min:s] 

62 Gjennomsnittshastighet under landeveiskjøring [km/t] 

63 Høyeste hastighet under landeveiskjøring [km/t] 

64 Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

65 Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

66 Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

67 Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

68 Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

69 Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[ppm] 

70 Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under 

landeveiskjøring 

[#/m3] 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/171 

 

 

Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

71 Gjennomsnittlig strømningshastighet for 

eksosmassen under landeveiskjøring 

[kg/s] 

72 Gjennomsnittlig eksostemperatur under 

landeveiskjøring 

[K] 

73 Høyeste eksostemperatur under landeveiskjøring [K] 

74 Kumulert THC-masse under landeveiskjøring [g] 

75 Kumulert CH4-masse under landeveiskjøring [g] 

76 Kumulert NMHC-masse under landeveiskjøring [g] 

77 Kumulert CO-masse under landeveiskjøring [g] 

78 Kumulert CO2-masse under landeveiskjøring [g] 

79 Kumulert NOX-masse under landeveiskjøring [g] 

80 Kumulert PN under landeveiskjøring [#] 

81 THC-utslipp under landeveiskjøring [mg/km] 

82 CH4-utslipp under landeveiskjøring [mg/km] 

83 NMHC-utslipp under landeveiskjøring [mg/km] 

84 CO-utslipp under landeveiskjøring [mg/km] 

85 CO2-utslipp under landeveiskjøring [g/km] 

86 NOX-utslipp under landeveiskjøring [mg/km] 

87 PN-utslipp under landeveiskjøring [#/km] 

88 Strekning med motorveikjøring [km] 

89 Motorveikjøringens varighet [h:min:s] 

90 Stopptid under motorveikjøring [min:s] 

91 Gjennomsnittshastighet under motorveikjøring [km/t] 

92 Høyeste hastighet under motorveikjøring [km/t] 

93 Gjennomsnittlig THC-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 

94 Gjennomsnittlig CH4-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 

95 Gjennomsnittlig NMHC-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 

96 Gjennomsnittlig CO-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 

97 Gjennomsnittlig CO2-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 

98 Gjennomsnittlig NOx-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[ppm] 
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Linje Parameter Beskrivelse/enhet 

99 Gjennomsnittlig PN-konsentrasjon under 

motorveikjøring 

[#/m3] 

100 Gjennomsnittlig strømningshastighet for 

eksosmassen under motorveikjøring 

[kg/s] 

101 Gjennomsnittlig eksostemperatur under 

motorveikjøring 

[K] 

102 Høyeste eksostemperatur under motorveikjøring [K] 

103 Kumulert THC-masse under motorveikjøring [g] 

104 Kumulert CH4-masse under motorveikjøring [g] 

105 Kumulert NMHC-masse under motorveikjøring [g] 

106 Kumulert CO-masse under motorveikjøring [g] 

107 Kumulert CO2-masse under motorveikjøring [g] 

108 Kumulert NOX-masse under motorveikjøring [g] 

109 Kumulert PN under motorveikjøring [#] 

110 THC-utslipp under motorveikjøring [mg/km] 

111 CH4-utslipp under motorveikjøring [mg/km] 

112 NMHC-utslipp under motorveikjøring [mg/km] 

113 CO-utslipp under motorveikjøring [mg/km] 

114 CO2-utslipp under motorveikjøring [g/km] 

115 NOX-utslipp under motorveikjøring [mg/km] 

116 PN-utslipp under motorveikjøring [#/km] 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive ytterligere faktorer. 

4.2.2. Resultater av dataevalueringen 

Tabell 4 

Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Beregningsparametrer for dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5 

Linje Parameter Enhet 

1 CO2-referansemasse [g] 

2 Koeffisient a1 for den typiske CO2-kurven  

3 Koeffisient b1 for den typiske CO2-kurven  
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Linje Parameter Enhet 

4 Koeffisient a2 for den typiske CO2-kurven  

5 Koeffisient b2 for den typiske CO2-kurven  

6 Koeffisient k11 for veiefunksjonen  

7 Koeffisient k12 for veiefunksjonen  

8 Koeffisient k22 = k21 for veiefunksjonen  

9 Primær toleranse tol1 [%] 

10 Sekundær toleranse tol2 [%] 

11 Programvare for beregningen og versjon (f.eks.. EMROAD 5.8) 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 95 til å beskrive beregningsparametrene. 

Tabell 5a 

Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5 

Linje Parameter Enhet 

101 Antall vinduer  

102 Antall vinduer med bykjøring  

103 Antall vinduer med landeveiskjøring  

104 Antall vinduer med motorveikjøring  

105 Andel vinduer med bykjøring [%] 

106 Andel vinduer med landeveiskjøring [%] 

107 Andel vinduer med motorveikjøring [%] 

108 Antall vinduer med bykjøring over 15 % (1=ja, 0=nei) 

109 Antall vinduer med landeveiskjøring over 15 % (1=ja, 0=nei) 

110 Antall vinduer med motorveikjøring over 15 % (1=ja, 0=nei) 

111 Antall vinduer innenfor ± tol1  

112 Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol1  

113 Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor  

± tol1 

 

114 Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1  
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Linje Parameter Enhet 

115 Antall vinduer innenfor ± tol2  

116 Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol2  

117 Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor  

± tol2 

 

118 Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol2  

119 Andel vinduer med bykjøring innenfor ± tol1 [%] 

120 Andel vinduer med landeveiskjøring innenfor  

± tol1 

[%] 

121 Andel vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1 [%] 

122 Antall vinduer med bykjøring innenfor ± tol1 som 

overstiger 50 % 

(1=ja, 0=nei) 

123 Antall vinduer med landeveiskjøring innenfor  

± tol1 som overstiger 50 % 

(1=ja, 0=nei) 

124 Antall vinduer med motorveikjøring innenfor ± tol1 

som overstiger 50 % 

(1=ja, 0=nei) 

125 Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i alle 

vinduer 

[%] 

126 Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i 

vinduer med bykjøring 

[%] 

127 Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i 

vinduer med landeveiskjøring 

[%] 

128 Indeks for gjennomsnittlig vanskelighetsgrad i 

vinduer med motorveikjøring 

[%] 

129 Veide THC-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

130 Veide THC-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

131 Veide THC-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

132 Veide CH4-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

133 Veide CH4-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

134 Veide CH4-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

135 Veide NMHC-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

136 Veide NMHC-utslipp i vinduer med landeveis-

kjøring 

[mg/km] 

137 Veide NMHC-utslipp i vinduer med motorvei-

kjøring 

[mg/km] 
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Linje Parameter Enhet 

138 Veide CO-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

139 Veide CO-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

140 Veide CO-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

141 Veide NOx-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

142 Veide NOx-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

143 Veide NOx-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

144 Veide NO-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

145 Veide NO-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

146 Veide NO-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

147 Veide NO2-utslipp i vinduer med bykjøring [mg/km] 

148 Veide NO2-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [mg/km] 

149 Veide NO2-utslipp i vinduer med motorveikjøring [mg/km] 

150 Veide PN-utslipp i vinduer med bykjøring [#/km] 

151 Veide PN-utslipp i vinduer med landeveiskjøring [#/km] 

152 Veide PN-utslipp i vinduer med motorveikjøring [#/km] 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195. 

Tabell 5b 

Topptekst i rapporteringsfil nr.2 — Endelige utslippsresultater i samsvar med tillegg 5 

Linje Parameter Enhet 

201 Hele kjøresyklusen – THC-utslipp [mg/km] 

202 Hele kjøresyklusen – CH4-utslipp [mg/km] 

203 Hele kjøresyklusen – NMHC-utslipp [mg/km] 
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Linje Parameter Enhet 

204 Hele kjøresyklusen – CO-utslipp [mg/km] 

205 Hele kjøresyklusen – NOX-utslipp [mg/km] 

206 Hele kjøresyklusen –PN-utslipp [#/km] 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes. 

Tabell 6 

Rapporteringsfilens hoveddel nr. 2 – Detaljerte resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 5; 

radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datarapporteringsfilens hoveddel 

Linje 498 499 500 501 

 Vinduets starttidspunkt  [s] (1) 

 Vinduets sluttidspunkt  [s] (1) 

 Vinduets varighet  [s] (1) 

 Vinduets strekning Kilde (1=GPS, 

2=ECU, 3=føler) 

[km] (1) 

 THC-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 CH4-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 NMHC-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 CO-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 CO2-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 NOX-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 NO-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 NO2-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 O2-utslipp i vinduet  [g] (1) 

 PN-utslipp i vinduet  [#] (1) 

 THC-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 CH4-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 NMHC-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 
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Linje 498 499 500 501 

 CO-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 CO2-utslipp i vinduet  [g/km] (1) 

 NOX-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 NO-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 NO2-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 O2-utslipp i vinduet  [mg/km] (1) 

 PN-utslipp i vinduet  [#/km] (1) 

 Vinduets avstand til den typiske 

CO2-kurven hj 

 [%] (1) 

 Vinduets veiefaktor wj  [-] (1) 

 Gjennomsnittlig kjøretøyhastighet i 

vinduet 

Kilde (1=GPS, 

2=ECU, 3=føler) 

[km/t] (1) 

 …(2) …(2) …(2) (1)(2) 

(1) Faktiske verdier skal føres inn fra linje 501 fram til slutten av datafilen. 

(2) Flere parametrer kan tilføyes for å beskrive vinduets egenskaper. 

Tabell 7 

Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Beregningsparametrer for dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6 

Linje Parameter Enhet 

1 Kilde til dreiemomentet for hjuleffekt Føler/ECU/«Veline» 

2 Hellingen for Veline [g/kWh] 

3 Skjæringspunktet for Veline [g/h] 

4 Varighet for glidende gjennomsnittsverdi [s] 

5 Referansehastighet for avnormalisering av 

målmønster 

[km/t] 

6 Referanseakselerasjon [m/s2] 

7 Effektbehov ved hjulnavet for et kjøretøy med 

referansehastighet og -akselerasjon 

[kW] 



Nr. 87/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

Linje Parameter Enhet 

8 Antall effektklasser, herunder 90 % av Prated — 

9 Utforming av målmønster (utstrakt/forkortet) 

10 Programvare for beregningen og versjon (f.eks. CLEAR 1.8) 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 95 til å beskrive beregningsparametrene. 

Tabell 8a 

Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6 

Linje Parameter Enhet 

101 Dekning av effektklasse (tellinger>5) (1=ja, 0=nei) 

102 Effektklassens normalitet (1=ja, 0=nei) 

103 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av THC-

utslipp 

[g/s] 

104 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CH4-

utslipp 

[g/s] 

105 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av 

NMHC-utslipp 

[g/s] 

106 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CO-

utslipp 

[g/s] 

107 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av CO2-

utslipp 

[g/s] 

108 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NOX-

utslipp 

[g/s] 

109 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NO-

utslipp 

[g/s] 

110 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av NO2-

utslipp 

[g/s] 

111 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av O2-

utslipp 

[g/s] 

112 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av PN-

utslipp 

[#/s] 

113 Hele kjøresyklusen – Veid gjennomsnitt av 

kjøretøyhastigheten 

[km/t] 

114 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av THC-utslipp [g/s] 
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Linje Parameter Enhet 

115 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CH4-utslipp [g/s] 

116 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NMHC-utslipp [g/s] 

117 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CO-utslipp [g/s] 

118 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av CO2-utslipp [g/s] 

119 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NOX-utslipp [g/s] 

120 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NO-utslipp [g/s] 

121 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av NO2-utslipp [g/s] 

122 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av O2-utslipp [g/s] 

123 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av PN-utslipp [#/s] 

124 Bykjøring – Veid gjennomsnitt av kjøretøy-

hastigheten 

[km/t] 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes opp til linje 195. 

Tabell 8b 

Topptekst i rapporteringsfil nr. 3 — Endelige utslippsresultater i samsvar med tillegg 6 

Linje Parameter Enhet 

201 Hele kjøresyklusen –THC-utslipp [mg/km] 

202 Hele kjøresyklusen – CH4-utslipp [mg/km] 

203 Hele kjøresyklusen – NMHC-utslipp [mg/km] 

204 Hele kjøresyklusen – CO-utslipp [mg/km] 

205 Hele kjøresyklusen – NOX-utslipp [mg/km] 

206 Hele kjøresyklusen – PN-utslipp [#/km] 

…(1) …(1) …(1) 

(1) Flere parametrer kan tilføyes. 
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Tabell 9 

Rapporteringsfilens hoveddel nr. 3 – Detaljerte resultater av dataevalueringsmetoden i samsvar med tillegg 6; 

radene og kolonnene i denne tabellen skal innarbeides i datarapporteringsfilens hoveddel 

Linje 498 499 500 501 

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassenummer(1) 

 —  

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassens nedre grense(1) 

 [kW]  

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassens øvre grense(1) 

 [kW]  

 Hele kjøresyklusen — Benyttet 

målmønster (fordeling)(1) 

 [%] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassefrekvens(1) 

 — (2) 

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassedekning > 5 tellinger(1) 

 — (1=ja, 0=nei)(2) 

 Hele kjøresyklusen — Effekt-

klassenormalitet(1) 

 — (1=ja, 0=nei)(2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige THC-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige CH4-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige NMHC-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige CO-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige CO2-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige NOX-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige NO-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige NO2-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [g/s] (2) 
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Linje 498 499 500 501 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige O2-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlige PN-utslipp i effektklas-

sen(1) 

 [#/s] (2) 

 Hele kjøresyklusen — Gjennom-

snittlig kjøretøyhastighet i 

effektklassen(1) 

Kilde (1=GPS, 

2=ECU, 3=føler) 

[km/t] (2) 

 Bykjøring — Effektklasse-

nummer(1) 

 —  

 Bykjøring — Effektklassens nedre 

grense(1) 

 [kW]  

 Bykjøring — Effektklassens øvre 

grense(1) 

 [kW]  

 Bykjøring — Benyttet målmønster 

(fordeling)(1) 

 [%] (2) 

 Bykjøring — Effektklasse-

frekvens(1) 

 — (2) 

 Bykjøring — Effektklassedekning  

> 5 tellinger(1) 

 — (1=ja, 0=nei)(2) 

 Bykjøring — Effektklasse-

normalitet(1) 

 — (1=ja, 0=nei)(2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

THC-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

CH4-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

NMHC-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige CO-

utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

CO2-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 
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Linje 498 499 500 501 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

NOX-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige NO-

utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

NO2-utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige O2-

utslipp i effektklassen(1) 

 [g/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige PN-

utslipp i effektklassen(1) 

 [#/s] (2) 

 Bykjøring — Gjennomsnittlige 

kjøretøyhastighet i effektklassen(1) 

Kilde (1=GPS, 

2=ECU, 3=føler) 

[km/t] (2) 

 …(4) …(4) …(4) (2)(4) 

(1) Resultatene rapporteres for hver effektklasse fra effektklasse nr. 1 og opp til effektklassen som omfatter 90 % av Prated. 

(2) Faktiske verdier skal føres inn fra linje 501 fram til slutten av datafilen. 

(3) Resultatene rapporteres for hver effektklasse fra effektklasse nr. 1 og opp til effektklasse nr. 5. 

(4) Flere parametrer kan tilføyes. 

4.3. Beskrivelse av kjøretøy og motor 

Produsenten skal gi en beskrivelse av kjøretøyet og motoren i samsvar med tillegg 4 til vedlegg I. 

 _____  
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Tillegg 9 

Produsentens samsvarssertifikat 

Produsentens sertifikat om samsvar med kravene til reelle utslipp under kjøring 

(Produsent): ......................................................................................................................................................................................  

(Produsentens adresse): ....................................................................................................................................................................  

bekrefter at 

kjøretøytypene som er oppført i sertifikatets vedlegg, oppfyller kravene i nr. 2.1 i vedlegg IIIA til forordning (EF) nr. 692/2008 

med hensyn til reelle utslipp under kjøring (RDE) ved alle mulige RDE-prøvinger som er i samsvar med kravene i dette 

vedlegg. 

Utferdiget i [ ........................................................................................................................................................................... (sted)] 

den [ ...................................................................................................................................................................................... (dato)] 

 ······················································································  

(Stempel og underskrift fra produsentens representant) 

Vedlegg: 

— Liste over kjøretøytyper som omfattes av dette sertifikatet. 

 __________  



Nr. 87/184 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1718 

av 20. september 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer når 

det gjelder bestemmelsene om prøving ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling 

(PEMS) og framgangsmåten for prøving av forurensningsreduserende reserveinnretningers 

holdbarhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving av direktiv 

80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4 og artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Samsvarsprøving i bruk er en av byggeklossene i framgangsmåten for typegodkjenning og gjør det mulig å kontrollere 

ytelsen til utslippskontrollsystemer i løpet av kjøretøyets levetid. I henhold til kommisjonsforordning (EU)  

nr. 582/2011(2) skal prøvingene foretas ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS), som analyserer 

utslipp ved normal bruk. PEMS-metoden brukes også til å kontrollere utslipp utenom syklusene under typegodkjenning. 

2) I forordning (EU) nr. 582/2011 er det fastsatt at eventuelle tilleggskrav til metoden for utslippsprøving under bruk 

utenom syklusene bør innføres etter vurderingen av prøvingsmetoden som er angitt i nevnte forordning. 

3) Kommisjonen har derfor foretatt en grundig analyse av prøvingsmetoden. Analysen har avdekket en rekke mangler som 

undergraver effektiviteten til det europeiske typegodkjenningsregelverket, og som må utbedres for å sikre tilstrekkelig 

miljøvern. 

4) For øyeblikket blir kjøretøyers utslipp under oppvarming ikke vurdert i forbindelse med demonstrasjonsprøving ved 

typegodkjenning eller i forbindelse med prøving av samsvar i bruk. For å bøte på denne mangelen på kunnskap og 

utarbeide en ny prøvingsmetode for kaldstart bør det innføres en overvåkingsfase der data fra typegodkjennings-

prøvinger og prøvinger av samsvar i bruk samles inn. 

5) I henhold til forordning (EU) nr. 582/2011 skal forurensningsreduserende reserveinnretninger typegodkjennes i samsvar 

med Euro VI-utslippskravene når de særlige kravene til holdbarhetsprøving er innført i nevnte forordning.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 27.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2016 av 2. desember 2016  

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 23. 

(1)  EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(2)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 

2018/EØS/87/21 
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6) Det er derfor nødvendig å fastsette en framgangsmåte for korrekt å kunne vurdere holdbarheten til de reservedelene som 

innføres på unionsmarkedet, og for å sikre at de oppfyller miljøkrav som er forenlige med dem som er fastsatt for 

lignende systemer som produseres som originaldeler. 

7) En prøvingsmetode basert på framskyndet aldring av forurensningsreduserende reserveinnretninger gjennom varme og 

smøremiddelforbruk, oppfyller målet om å vurdere forurensningsreduserende reserveinnretningers holdbarhet på en 

nøyaktig og objektiv måte, og er ikke urimelig belastende for industrien. 

8) Forordning (EU) nr. 582/2011 fastsetter krav til de tiltakene som må innføres av kjøretøyprodusentene for å hindre 

ulovlige inngrep i utslippskontrollsystemene. Disse kravene bør effektivt motvirke de vanligste ulovlige inngreps-

metodene, uten å pålegge industrien en urimelig stor byrde. 

9) Henvisningene til internasjonale standarder i forordning (EU) nr. 582/2011 bør ajourføres. 

10) For å sikre kjøretøyprodusentene tilstrekkelig tid til å endre sine produkter i samsvar med det nye kravet til effekt-

grensen bør dette kravet gjelde fra 1. september 2018 for nye typer, og fra 1. september 2019 for alle nye kjøretøyer. 

11) De nye kravene til prøving i bruk bør ikke få tilbakevirkende kraft på motorer og kjøretøyer som ikke er godkjent i 

samsvar med disse kravene. De nye bestemmelsene fastsatt i vedlegg II, bør derfor få anvendelse bare på samsvars-

prøving i bruk av nye typer motorer og kjøretøyer som er godkjent i samsvar med den endrede utgaven av forordning 

(EU) nr. 582/2011. 

12) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 14 oppheves nr. 3. 

2) I artikkel 15 oppheves nr. 5. 

3) Ny artikkel 17a skal lyde: 

«Artikkel 17a 

Overgangsbestemmelser om visse typegodkjenninger og samsvarssertifikater 

1. Med virkning fra 1. september 2018 skal nasjonale myndigheter med begrunnelse i utslipp nekte å gi EF-typegod-

kjenning eller nasjonal typegodkjenning til nye typer kjøretøyer eller motorer som prøves ved hjelp av metoder som ikke 

oppfyller kravene i nr. 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2, 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 og 4.3.1.2.2 i tillegg 1 til vedlegg II. 

2. Med virkning fra 1. september 2019 skal nasjonale myndigheter når det gjelder nye kjøretøyer som ikke oppfyller 

kravene i nr. 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2, 4.3.1.2, 4.3.1.2.1 og 4.3.1.2.2 i tillegg 1 til vedlegg II, anse at samsvarssertifikater 

som er utstedt for disse kjøretøyene, ikke lenger er gyldige i henhold til artikkel 26 i direktiv 2007/46/EF, og skal med 

begrunnelse i utslipp forby registrering, salg og ibruktaking av slike kjøretøyer. 

Med virkning fra 1. september 2019 og med unntak for reservemotorer til kjøretøyer i bruk skal nasjonale myndigheter  

forby salg eller bruk av nye motorer som ikke oppfyller kravene i nr. 4.2.2.2, 4.2.2.2.1, 4.3.1.2 og 4.3.1.2.1 i tillegg 1 til 

vedlegg II.» 
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4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

6) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

7) Vedlegg XI endres i samsvar med vedlegg IV til denne forordning. 

8) Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegg V til denne forordning. 

9) Vedlegg XIV endres i samsvar med vedlegg VI til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Med unntak av nr. 8 bokstav c), som får anvendelse på alle kjøretøyer fra ikrafttredelsen av denne forordning, får vedlegg II 

anvendelse fra 1. januar 2017 på nye kjøretøytyper. 

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

samsvar med traktatene.  

Utferdiget i Brussel 20. september 2016.  

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 1.1.2 skal lyde: 

«1.1.2. Dersom produsenten tillater at motorfamilien drives med kommersielle drivstoffer som ikke oppfyller kravene i 

verken europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF(*), CEN-standarden EN 228:2012 (når det gjelder blyfri 

bensin) eller CEN-standarden EN 590:2013 (når det gjelder diesel), f.eks. bruk av B100 (EN 14214), skal 

produsenten i tillegg til kravene angitt i nr. 1.1.1, oppfylle følgende krav: 

a) Opplyse hvilke drivstoffer motorfamilien kan drives med, i nr. 3.2.2.2.1 i opplysningsdokumentet som fastsatt 

i del 1 i tillegg 4, enten med en henvisning til en offisiell standard eller en produktspesifikasjon for et 

merkespesifikt kommersielt drivstoff som ikke oppfyller noen offisiell standard, f.eks. standardene nevnt i  

nr. 1.1.2. Produsenten skal også erklære at funksjonaliteten til OBD-systemet ikke påvirkes av bruk av det 

angitte drivstoffet. 

b) Vise at den representative motoren oppfyller kravene angitt i vedlegg III og i tillegg 1 til vedlegg VI til denne 

forordning ved bruk av de angitte drivstoffene; godkjenningsmyndigheten kan be om at demonstrasjons-

kravene utvides til å omfatte kravene fastsatt i vedlegg VII og vedlegg X. 

c) Være forpliktet til å oppfylle kravene til samsvar i bruk angitt i vedlegg II med hensyn til de angitte driv-

stoffene, herunder eventuelle blandinger av de angitte drivstoffene og de kommersielle drivstoffene som 

omfattes av direktiv 98/70/EF og de relevante CEN-standardene. 

På anmodning fra produsenten får kravene fastsatt i dette nummer, anvendelse på drivstoffer som brukes til 

militære formål. 

Ved anvendelsen av bokstav a) i første ledd skal en drivstoffanalyserapport om prøvingsdrivstoffet vedlegges 

prøvingsrapporten dersom utslippsprøvingene utføres for å dokumentere samsvar med kravene i denne forordning, 

og rapporten skal omfatte minst de parametrene som er angitt i drivstoffprodusentens offisielle spesifikasjon. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring 

av rådsdirektiv 93/12/EØF (EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58).» 

2) Nr. 1.1.5 skal lyde: 

«1.1.5. For motorer drevet med naturgass/biometan skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff bestemmes på 

følgende måte: 

eller 

og 

  

r =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 1
 

ra =
utslippsresultat med referansedrivstoff 2

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
 

rb =  
utslippsresultat med referansedrivstoff 1

utslippsresultat med referansedrivstoff 3
» 
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3) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. En motortype som er godkjent som en separat teknisk enhet, eller en kjøretøytype som er godkjent med hensyn til 

utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal ha følgende merking: 

a) motorprodusentens varemerke eller handelsnavn, 

b) produsentens handelsbetegnelse for motoren.» 

4) Nytt nr. 3.2.1.1–3.2.1.6 skal lyde: 

«3.2.1.1. For motorer som drives med naturgass/biometan, ett av følgende merker som plasseres etter EF-typegod-

kjenningsmerket: 

a) H for motorer som er typegodkjent og kalibrert for H-gassområdet. 

b) L for motorer som er typegodkjent og kalibrert for L-gassområdet. 

c) HL for motorer som er typegodkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet. 

d) Ht for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i H-gassområdet og kan 

omstilles til en annen bestemt gass i H-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem. 

e) Lt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i L-gassområdet og kan 

omstilles til en annen bestemt gass i L-gassområdet ved å fininnstille motorens drivstoffsystem. 

f) HLt for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en bestemt gassammensetning i enten H- eller  

L-gassområdet og kan omstilles til en annen bestemt gass i enten H- eller L-gassområdet ved å fininnstille 

motorens drivstoffsystem. 

g) CNGfr i alle andre tilfeller der motoren drives med CNG/biometan og er konstruert for å kjøre på en 

begrenset sammensetning av gassformig drivstoff. 

h) LNGfr i tilfeller der motoren drives med LNG og er konstruert for å kjøre på en begrenset sammensetning av 

gassformig drivstoff. 

i) LPGfr i tilfeller der motoren drives med LPG og er konstruert for å kjøre på en begrenset sammensetning av 

gassformig drivstoff. 

j) LNG20 for motorer som er typegodkjent og kalibrert for en spesifikk LNG-sammensetning som gir en  

λ-forskyvningsfaktor som ikke avviker mer enn 3 prosent fra λ-forskyvningsfaktoren for G20-gassen som er 

angitt i vedlegg IX, og hvis etaninnhold ikke overstiger 1,5 prosent. 

k) LNG for motorer som er typegodkjent og kalibrert for andre LNG-sammensetninger. 

3.2.1.2. For dobbeltdrivstoffmotorer skal typegodkjenningsmerket inneholde en tallrekke etter det nasjonale symbolet 

som skal vise for hvilken type dobbeltdrivstoffmotor og hvilke gassområder godkjenningen er gitt. Tallrekken 

skal bestå av to sifre som identifiserer dobbeltdrivstoffmotoren i henhold til definisjonen i artikkel 2, etterfulgt 

av bokstaven(e) angitt i nr. 3.2.1.1, for den sammensetning av naturgass/biometan som motoren bruker. De to 

sifrene som identifiserer type dobbeltdrivstoffmotor i henhold til definisjonen i artikkel 2, er som følger: 

a) 1A for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1A. 

b) 1B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 1B. 

c) 2A for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2A. 
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d) 2B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 2B. 

e) 3B for dobbeltdrivstoffmotorer av type 3B. 

3.2.1.3. For dieseldrevne motorer med kompresjonstenning skal typegodkjenningsmerket inneholde bokstaven «D» etter 

det nasjonale symbolet. 

3.2.1.4. For etanoldrevne (ED95) motorer med kompresjonstenning skal typegodkjenningsmerket inneholde bokstavene 

«ED» etter det nasjonale symbolet. 

3.2.1.5. For etanoldrevne (E85) motorer med elektrisk tenning skal typegodkjenningsmerket inneholde angivelsen 

«E85» etter det nasjonale symbolet. 

3.2.1.6. For bensindrevne motorer med elektrisk tenning skal typegodkjenningsmerket inneholde bokstaven «P» etter det 

nasjonale symbolet.» 

5) I nr. 4.2 skal bokstav b) lyde: 

«b) Når det gjelder samsvar for systemet som sikrer at NOx-kontrolltiltakene fungerer som de skal, skal monteringen i 

samsvar med tillegg 4 til vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 49 oppfylle produsentens monteringskrav som angitt i 

del 1 i vedlegg 1 til nevnte reglement.» 

6) I tillegg 4 skal niende, tiende og ellevte ledd lyde: 

«Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av en motor eller en motorfamilie som separat teknisk enhet, skal den allmenne 

delen og del 1 og 3 fylles ut. 

Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med en godkjent motor med hensyn til utslipp og tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold, skal den allmenne delen og del 2 fylles ut. 

Dersom det søkes om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold, skal den allmenne delen og del 1, 2 og 3 fylles ut.» 

7) Tillegg 9 skal lyde: 

«Tillegg 9 

Nummereringssystem for EF-typegodkjenningsdokumenter 

Del 3 i EF-typegodkjenningsnummeret som er utstedt i samsvar med artikkel 6 nr. 1, artikkel 8 nr. 1 og artikkel 10 nr. 1, 

skal bestå av nummeret på gjennomføringsrettsakten eller den siste endringsrettsakten som får anvendelse på EF-

typegodkjenningen. Dette nummeret skal følges av en bokstav som angir kravene til OBD- og SCR-systemene i samsvar 

med tabell 1. 
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Tabell 1 

Bokstav 
OBD-grenseverdier for 

NOx(1) 

OBD-grenseverdier for 

PM(2) 

OBD-grenseverdier for 

CO(6) 

Ytelsesfaktor 

under drift(11) 
Reagenskvalitet 

Ytterligere 

OBD-

overvåkings-

enheter(12) 

Krav til 

effektgrense(14) 

Gjennom-

føringsdatoer: 

nye typer 

Gjennom-

føringsdatoer: 

alle kjøretøyer 

Siste 

registreringsdato 

A(9)(10) 

B(10) 

Raden «innfasings-

periode» i tabell 1  

eller 2 

Ytelsesovervåking(3) – Innfasing(7) Innfasing(4) – 20 % 31.12.2012 31.12.2013 31.8.2015(9) 

30.12.2016(10) 

B(11) Raden «innfasings-

periode» i tabell 1 og 2 

– Raden «innfasings-

periode» i tabell 2 

– Innfasing(4) – 20 % 1.9.2014 1.9.2015 30.12.2016 

C Raden «generelle krav» 

i tabell 1 eller 2 

Raden «generelle 

krav» i tabell 1 

Raden «generelle 

krav» i tabell 2 

Generelt(8) Generelt(5) Ja 20 % 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2018 

D Raden «generelle krav» 

i tabell 1 eller 2 

Raden «generelle 

krav» i tabell 1 

Raden «generelle 

krav» i tabell 2 

Generelt(8) Generelt(5) Ja 10 % 1.9.2018 1.9.2019  

Forklaringer: 

(1) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for NOx fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff, og i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med 

elektrisk tenning.  

(2) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for PM fastsatt i tabell 1 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff.  

(3) Krav til ytelsesovervåking fastsatt i nr. 2.1.1 i vedlegg X.  

(4) Innfasingskrav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1 i vedlegg XIII.  

(5) Generelle krav til reagenskvalitet fastsatt i nr. 7.1.1 i vedlegg XIII.  

(6) Krav til overvåking av OBD-grenseverdier for CO fastsatt i tabell 2 i vedlegg X for motorer og kjøretøyer med elektrisk tenning.  

(7) Innfasingskrav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X.  

(8) Generelle krav til ytelsesfaktor under drift fastsatt i avsnitt 6 i vedlegg X.  

(9) For motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer.  

(10) For motorer med kompresjonstenning og dobbeltdrivstoff og kjøretøyer utstyrt med slike motorer.  

(11) Gjelder bare motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer.  

(12) Tilleggsbestemmelser om krav til overvåking fastsatt i nr. 2.3.1.2 i vedlegg 9A til UN-ECE-reglement nr. 49.  

(13) Spesifikasjoner for ytelsesfaktor under drift er fastsatt i vedlegg X. Motorer med elektrisk tenning og kjøretøyer utstyrt med slike motorer omfattes ikke av ytelsesfaktor under drift.  

(14) Krav til samsvar i bruk fastsatt i tillegg 1 til vedlegg II.  

– Ikke relevant.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg II til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.1 skal lyde: 

«2.1. Samsvar for kjøretøyer eller motorer i bruk skal dokumenteres ved å prøve kjøretøyer på vei, med normale 

kjøremønstre og kjøreforhold og med normal nyttelast. Samsvarsprøvingen i bruk skal være representativ for 

kjøretøyer som kjøres på deres reelle kjørestrekninger, med normal nyttelast og med kjøretøyets vanlige yrkesfører. 

Dersom kjøretøyet kjøres av en annen fører enn den vanlige yrkesføreren av dette aktuelle kjøretøyet, skal den andre 

føreren være kvalifisert og opplært til å kjøre kjøretøyer i den gruppen som skal prøves.» 

2) Nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Produsenten skal dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det valgte kjøretøyet, de valgte kjøremønstrene 

og kjøreforholdene er representative for motorfamilien. Kravene som er angitt i nr. 4.5, skal brukes til å bestemme 

om kjøremønstrene kan brukes til samsvarsprøving i bruk.» 

3) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Kjøretøyets nyttelast 

Normal nyttelast er en nyttelast på mellom 10 og 100 % av største nyttelast. 

Største nyttelast er forskjellen mellom kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse og kjøretøyets masse i 

driftsferdig stand som angitt i samsvar med vedlegg I til direktiv 2007/46/EF. 

Med henblikk på samsvarsprøving i bruk kan nyttelasten reproduseres, og det kan brukes en kunstig last. 

Godkjenningsmyndighetene kan be om å prøve kjøretøyet med en nyttelast på mellom 10 og 100 % av kjøretøyets 

største nyttelast. Dersom massen til PEMS-utstyret som er nødvendig, er større enn 10 % av kjøretøyets største 

nyttelast, kan denne massen anses som minste nyttelast. 

Kjøretøyer i gruppe N3 skal eventuelt prøves med en semitrailer.» 

4) Nr. 4.4.1–4.5.5 skal lyde: 

«4.4.1. Smøremiddelet som brukes i prøvingen, skal være en kommersiell olje som oppfyller motorprodusentens spesifi-

kasjoner. 

Det skal tas oljeprøver. 

4.4.2. Drivstoff 

Prøvingsdrivstoffet skal være et kommersielt drivstoff som omfattes av direktiv 98/70/EF og de relevante CEN-

standardene, eller referansedrivstoffet angitt i vedlegg IX til denne forordning. Det skal tas drivstoffprøver. 

En produsent kan anmode om at drivstoffprøver ikke tas fra en gassmotor. 

4.4.2.1. Dersom produsenten i samsvar med avsnitt 1 i vedlegg I til denne forordning har erklært at kravene i denne 

forordning kan oppfylles med de kommersielle drivstoffene som er angitt i nr. 3.2.2.2.1 i opplysningsdokumentet 

som fastsatt i tillegg 4 til vedlegg I til denne forordning, skal det foretas minst én prøving med hvert av de angitte 

kommersielle drivstoffene. 

4.4.3. For systemer for etterbehandling av eksos som bruker en reagens for å redusere utslipp, skal reagensen være en 

kommersiell reagens som oppfyller motorprodusentens spesifikasjoner. Det skal tas en prøve av reagensen. 

Reagensen skal ikke være fryst.  
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4.5. Krav til kjørestrekning 

Fordelingen av de forskjellige typene kjøring skal uttrykkes som en prosentdel av varigheten av den samlede 

kjørestrekningen. 

Kjørestrekningen skal bestå av bykjøring etterfulgt av landeveis- og motorveikjøring etter fordelingen angitt i  

nr. 4.5.1–4.5.4. Dersom en annen prøvingsrekkefølge er begrunnet ut fra praktiske hensyn, kan en annen 

rekkefølge brukes etter avtale med godkjenningsmyndigheten, men prøvingen skal alltid starte med bykjøring. 

I dette avsnitt menes med «ca.» målverdien ± 5 %. 

Andelene av bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring kan fastsettes på grunnlag av enten 

— geografiske koordinater (ved hjelp av et kart) eller 

— metoden med første akselerasjon. 

Dersom kjørestrekningens sammensetning fastsettes på grunnlag av geografiske koordinater, bør kjøretøyet i en 

samlet periode på mer enn 5 % av den samlede varigheten av hver del av reisen, ikke overstige følgende hastighet: 

— 50 km/t under bykjøring. 

— 75 km/t under landeveiskjøring (90 km/t for kjøretøyer i gruppe M1 og N1). 

Dersom kjørestrekningens sammensetning fastsettes på grunnlag av metoden med første akselerasjon, skal første 

akselerasjon til over 55 km/t (70 km/t for kjøretøyer i gruppe M1 og N1) markere begynnelsen av landeveis-

kjøringen, og første akselerasjon til over 75 km/t (90 km/t for kjøretøyer i gruppe M1 og N1) skal markere 

begynnelsen av motorveikjøringen. 

Kriteriene for å skille mellom bykjøring, landeveiskjøring og motorveikjøring skal avtales med godkjennings-

myndigheten før prøvingen begynner. 

Gjennomsnittshastighet under bykjøring skal være mellom 15 og 30 km/t. 

Gjennomsnittshastighet under landeveiskjøring skal være mellom 45 og 70 km/t (60 og 90 km/t for kjøretøyer i 

gruppe M1 og N1). 

Gjennomsnittshastighet under motorveikjøring skal være over 70 km/t (90 km/t for kjøretøyer i gruppe M1 og N1). 

4.5.1. For kjøretøyer i gruppe M1 og N1 skal kjøringen bestå av ca. 34 % bykjøring, 33 % landeveiskjøring og 33 % 

motorveikjøring. 

4.5.2. For kjøretøyer i gruppe N2, M2 og M3 skal kjøringen bestå av ca. 45 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring og 30 % 

motorveikjøring. Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 i klasse I, II eller A, som definert i UN-ECE-reglement nr. 107, 

skal prøves med ca. 70 % bykjøring og 30 % landeveiskjøring. 

4.5.3. For kjøretøyer i gruppe N3 skal kjøringen bestå av ca. 20 % bykjøring, 25 % landeveiskjøring og 55 % 

motorveikjøring. 

4.5.4. Ved vurderingen av kjørestrekningens sammensetning skal delenes varighet beregnes fra det tidspunkt kjølevæske-

temperaturen når 343 K (70 °C) for første gang, eller etter at kjølevæsketemperaturen har stabilisert seg innenfor 

+/–2 K over et tidsrom på 5 minutter, alt etter hva som inntreffer først, men ikke senere enn 15 minutter etter 

motorstart. I samsvar med nr. 4.5 skal tiden som går for at kjølevæsketemperaturen skal nå 343 K (70 °C), brukes 

til bykjøring. 

Kunstig oppvarming av utslippskontrollsystemer før prøvingen er forbudt.  
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4.5.5. Følgende fordeling av de karakteristiske kjøringsverdiene fra WHDC-databasen kan fungere som ytterligere 

veiledning for vurdering av kjøringen: 

a) Akselerasjon: 26,9 % av tiden. 

b) Retardasjon: 22,6 % av tiden. 

c) Marsjfart: 38,1 % av tiden. 

d) Stans (kjøretøyhastighet = 0): 12,4 % av tiden.» 

5) Nr. 4.6.5 skal lyde: 

«4.6.5. Prøvingstiden skal være lang nok til å fullføre mellom fire og sju ganger det arbeidet som er utført under WHTC-

syklusen, eller produsere mellom fire og sju ganger referansemassen av CO2 i kg/syklus fra WHTC-syklusen, alt 

etter hva som er relevant.» 

6) Nr. 4.6.10 skal lyde: 

«4.6.10. Dersom systemet for etterbehandling av partikkelutslipp gjennomgår en ikke-kontinuerlig regenerering i løpet  

av kjøringen eller det oppstår en feil i OBD-klasse A eller B under prøvingen, kan produsenten anmode om at 

kjøringen erklæres ugyldig.» 

7) Nr. 5.1.2.2 skal lyde: 

«5.1.2.2. ECU-dreiemomentsignalets samsvar skal anses å være tilstrekkelig dersom det beregnede dreiemomentet ligger 

innenfor toleransen for dreiemoment ved full belastning angitt i nr. 5.2.5 i vedlegg I.» 

8) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. INNLEDNING 

Dette tillegg beskriver metoden for å bestemme gassutslipp fra målinger i kjøretøyer på vei ved hjelp av bærbare 

systemer for utslippsmåling (Portable Emissions Measurement System, heretter kalt «PEMS»). Utslippene av 

forurensende stoffer som skal måles i motorens eksos, omfatter følgende bestanddeler: karbonmonoksid, samlet 

mengde hydrokarboner og nitrogenoksider for motorer med kompresjonstenning og karbonmonoksid, ikke-metan-

holdige hydrokarboner, metan og nitrogenoksider for motorer med elektrisk tenning. I tillegg skal karbondioksid 

måles for å gjøre det mulig å utføre beregningsmetodene beskrevet i avsnitt 4 og 5. 

For motorer som bruker naturgass, kan produsenten, den tekniske instansen eller godkjenningsmyndigheten velge 

å måle bare samlet utslipp av hydrokarboner i stedet for å måle utslipp av metan og ikke-metanholdige 

hydrokarboner. I slike tilfeller er grenseverdien for samlet utslipp av hydrokarboner den samme som angitt i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009 for metanutslipp. Ved beregning av samsvarsfaktorene i samsvar med 

nr. 4.2.3 og 4.3.2 skal gjeldende grenseverdi i så fall være bare grenseverdien for metanutslipp. 

For motorer som bruker andre gasser enn naturgass, kan produsenten, den tekniske instansen eller godkjennings-

myndigheten velge å måle samlet utslipp av hydrokarboner i stedet for å måle utslipp av ikke-metanholdige 

hydrokarboner. I slike tilfeller er grenseverdien for samlet utslipp av hydrokarboner den samme som angitt i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 595/2009 for utslipp av ikke-metanholdige hydrokarboner. Ved beregning av 

samsvarsfaktorene i samsvar med nr. 4.2.3 og 4.3.2 skal gjeldende grenseverdi i så fall være grenseverdien for 

ikke-metanholdige utslipp.» 

b) I nr. 2.2 erstattes setningen «Parametrene det gis en oversikt over i tabell 1, skal måles og registreres:» med: 

«Parametrene som er angitt i tabell 1, skal måles og registreres med en konstant frekvens på 1,0 Hz eller høyere. 

Opprinnelige rådata skal oppbevares av produsenten og på anmodning gjøres tilgjengelig for godkjenningsmyndigheten 

og Kommisjonen.»  
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c)  Nytt nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. Datarapporteringsformat 

Utslippsverdier og andre relevante parametrer skal rapporteres og utveksles som en datafil i csv-format. 

Parameterverdier skal atskilles med et komma, ASCII-kode #h2C. Desimaltegnet i numeriske verdier skal være 

et punktum, ASCII-kode #h2E. Linjer skal avsluttes med linjeskift, ASCII-kode #h0D. Det skal ikke brukes 

skilletegn mellom tusentall.» 

d)  Nr. 2.6.1 og 2.6.2 skal lyde: 

«2.6.1. Prøvingsstart 

Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal begynne 

før motoren startes. Kjølevæskens temperatur skal ikke være over 303 K (30 °C) når prøvingen begynner. 

Dersom omgivelsestemperaturen er over 303 K (30 °C) når prøvingen begynner, skal kjølevæskens temperatur 

ikke overstige omgivelsestemperaturen med mer enn 2 °C. Evalueringen av data skal starte etter at kjøle-

væsketemperaturen har nådd 343 K (70 °C) for første gang, eller etter at kjølevæsketemperaturen har 

stabilisert seg innenfor +/–2 K over et tidsrom på 5 minutter, alt etter hva som inntreffer først, men ikke senere 

enn 15 minutter etter motorstart. 

2.6.2. Gjennomføring av prøving 

Prøvetaking av utslipp, måling av eksosparametrer og registrering av motor- og omgivelsesdata skal fortsette 

under motorens normale bruk. Motoren kan stoppes og startes, men prøvetakingen av utslipp skal fortsette 

gjennom hele prøvingen. 

Periodiske nullpunktskontroller av PEMS-utstyrets gassanalysatorer kan utføres hver annen time, og 

resultatene kan brukes til å utføre en korrigering av nullpunktsforskyvningen. De dataene som registreres 

under kontrollene, skal markeres og ikke brukes til utslippsberegninger. 

Dersom GPS-signalet avbrytes, kan GPS-dataene beregnes på grunnlag av den elektroniske styreenhetens 

måling av kjøretøyets hastighet og et kart i et sammenhengende tidsrom på mindre enn 60 sekunder. Dersom 

det samlede tapet av GPS-signal overstiger 3 % av varigheten av den samlede kjørestrekningen, skal kjøringen 

erklæres ugyldig.» 

e)  Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Analysatordata og EFM-data 

Det skal kontrolleres at dataene (eksosens massestrøm målt ved hjelp av EFM og gasskonsentrasjoner) er 

forenlige med en korrelasjon mellom den målte drivstoffstrømmen fra ECU og drivstoffstrømmen beregnet 

ved hjelp av formelen i nr. 8.4.1.7 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. Det skal benyttes en lineær 

regresjon for de målte og beregnede verdiene for drivstoffstrømmen. Minste kvadraters metode skal benyttes, 

med beste tilnærming representert ved en ligning med formen 

y = mx + b 

der 

— y er den beregnede drivstoffstrømmen [g/s], 

— m er regresjonslinjens helling, 

— x er den målte drivstoffstrømmen [g/s], 

— b er regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen. 
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Hellingen (m) og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje. Det anbefales at denne 

analysen foretas i området fra 15 % av høyeste verdi til den høyeste verdien, og med en frekvens som er 

høyere enn eller lik 1 Hz. For at prøvingen skal anses som gyldig, skal følgende to kriterier vurderes: 

Tabell 2 

Toleranser 

Regresjonslinjens helling, m 0,9–1,1 – anbefalt 

Bestemmelseskoeffisient, r2 minst 0,90 – obligatorisk» 

f) Nr. 4.1 skal lyde: 

«4.1. Prinsippet om vindu for gjennomsnittsberegning 

Utslippene skal integreres ved hjelp av en metode med et bevegelig vindu for gjennomsnittsberegning, basert på 

CO2-referansemassen eller referansearbeidet. Prinsippet for beregningen er slik: Masseutslippene beregnes ikke 

for hele datasettet, men for delsett av hele datasettet, og lengden av disse delsettene bestemmes slik at de passer 

til motorens CO2-masse eller arbeid målt over den ikke-stasjonære referanselaboratoriesyklusen. Beregningene 

av glidende gjennomsnitt utføres med en tidsøkning Δt som tilsvarer dataprøvetakingsperioden. Disse delsettene 

som brukes til å beregne gjennomsnitt for utslippsdata, kalles «vinduer for gjennomsnittsberegning» i de 

følgende numrene. 

Eventuelle numre med ugyldige data skal ikke tas i betraktning ved beregning av arbeid eller CO2-masse og 

utslippene i vinduet for gjennomsnittsberegning. 

Følgende data skal anses å være ugyldige data: 

a) Kontroll av instrumenter med tanke på nullpunktsforskyvning. 

b) Dataene som ligger utenfor de forholdene som er angitt i nr. 4.2 og 4.3 i vedlegg II. 

Masseutslippene (mg/vindu) skal bestemmes som beskrevet i nr. 8.4.2.3 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement  

nr. 49. 
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Figur 1 

Kjøretøyets hastighet i forhold til tid og kjøretøyets gjennomsnittlige utslipp i forhold til tid, med start fra 

det første vinduet for gjennomsnittsberegning 

» 

g) Nr. 4.2.2 skal lyde: 

«4.2.2. Valg av gyldige vinduer 

4.2.2.1. Nr. 4.2.2.1.1–4.2.2.1.4 får anvendelse før datoene nevnt i artikkel 17a. 

4.2.2.1.1. De gyldige vinduene er vinduer hvis gjennomsnittlige effekt overstiger effektgrensen på 20 % av høyeste 

motoreffekt. Prosentdelen av gyldige vinduer skal være lik eller større enn 50 %. 

4.2.2.1.2. Dersom prosentdelen av gyldige vinduer er mindre enn 50 %, skal vurderingen gjentas med lavere effekt-

grenser. Effektgrensen skal reduseres i trinn på 1 % til prosentdelen av gyldige vinduer er lik eller større 

enn 50 %. 

4.2.2.1.3. Den nederste grensen skal ikke under noen omstendighet være lavere enn 15 %. 

4.2.2.1.4. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 % ved en 

effektgrense på 15 %. 

4.2.2.2. Nr. 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 får anvendelse fra datoene nevnt i artikkel 17a. 

4.2.2.2.1. De gyldige vinduene er vinduer hvis gjennomsnittlige effekt overstiger effektgrensen på 10 % av høyeste 

motoreffekt. 

4.2.2.2.2. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 %, eller dersom 

det ikke er igjen gyldige vinduer med bare bykjøring etter at 90-prosentilregelen er brukt.» 

h) Nr. 4.3.1 skal lyde: 

«4.3.1. Valg av gyldige vinduer 

4.3.1.1. Nr. 4.3.1.1.1–4.3.1.1.4 får anvendelse før datoene nevnt i artikkel 17a. 
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4.3.1.1.1. De gyldige vinduene skal være vinduene hvis varighet ikke overstiger den høyeste varigheten beregnet ut 

fra: 

der 

— Dmaks er den høyeste varigheten for vinduer i s, 

— Pmaks er den største motoreffekten i kW. 

4.3.1.1.2. Dersom prosentdelen av gyldige vinduer er mindre enn 50 %, skal vurderingen gjentas med vinduer med 

lengre varighet. Dette oppnås ved å redusere verdien på 0,2 i formelen angitt i nr. 4.3.1 trinnvis med 0,01 

til prosentdelen av gyldige vinduer er minst 50 %. 

4.3.1.1.3. Den reduserte verdien i formelen over skal ikke under noen omstendighet være lavere enn 0,15. 

4.3.1.1.4. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 % ved en lengste 

vindusvarighet beregnet i samsvar med nr. 4.3.1.1, 4.3.1.1.2 og 4.3.1.1.3. 

4.3.1.2. Nr. 4.3.1.2.1 og 4.3.1.2.2 får anvendelse fra datoene nevnt i artikkel 17a. 

4.3.1.2.1. De gyldige vinduene skal være vinduene hvis varighet ikke overstiger den høyeste varigheten beregnet ut 

fra: 

der 

— Dmaks er den høyeste varigheten for vinduer i s, 

— Pmaks er den største motoreffekten i kW. 

4.3.1.2.2. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 %.» 

9) I tillegg 2 skal nr. 3.1 lyde: 

«3.1. Tilkopling av eksosstrømningsmåleren (EFM) til eksosrøret 

Monteringen av EFM skal ikke øke mottrykket med mer enn den verdien som er anbefalt av motorprodusenten, eller 

øke eksosrørets lengde med mer enn 2 m. Når det gjelder alle komponentene i PEMS-utstyret, skal monteringen av 

EFM være i samsvar med de lokalt gjeldende trafikksikkerhetsreglene og forsikringskravene.» 

 _____  

𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 = 3600 ∙  
𝑊𝑟𝑒𝑓

0,2 ∙  𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
 

𝐷𝑚𝑎𝑘𝑠 = 3600 ∙  
𝑊𝑟𝑒𝑓

0,1 ∙  𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
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VEDLEGG III 

I vedlegg VI til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 8 skal lyde: 

«8. DOKUMENTASJON 

Avsnitt 11 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås slik: 

Godkjenningsmyndigheten skal kreve at produsenten leverer en dokumentasjonspakke. Den skal beskrive alle kon-

struksjonselementer og utslippskontrollstrategier i motorsystemet samt metodene for å kontrollere utgangsvariablene, 

uansett om dette gjøres direkte eller indirekte. 

Opplysningene skal omfatte en fullstendig beskrivelse av utslippskontrollstrategien som er benyttet. Pakken skal i 

tillegg inneholde opplysninger om alle AES og BES, herunder en beskrivelse av de parametrene som blir endret av en 

eventuell AES, og grensevilkårene for når AES aktiveres, samt en angivelse av hvilke AES og BES som forventes å 

være aktive under de vilkårene som gjelder for prøvingsmetodene angitt i dette vedlegg. 

Denne dokumentasjonspakken skal leveres i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 8 i vedlegg I til denne forordning.» 

2) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a) Nytt nr. 2.3 skal lyde: 

«2.3. Produsentene skal sikre at kjøretøyer kan prøves av en uavhengig instans med PEMS på offentlig vei ved å 

skaffe til veie egnede adaptere til eksosrør, gi tilgang til ECU-signaler og treffe nødvendige administrative tiltak. 

Produsenten kan kreve et rimelig gebyr som fastsatt i artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 715/2007.» 

b) Nr. 3.1 skal lyde: 

«3.1. Kjøretøyets nyttelast 

Med henblikk på PEMS-demonstrasjonsprøving kan nyttelasten reproduseres, og det kan brukes en kunstig last. 

Kjøretøyets nyttelast skal være 50–60 % av kjøretøyets største nyttelast. Tilleggskravene fastsatt i vedlegg II, får 

anvendelse.» 

 _____  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/199 

 

 

VEDLEGG IV 

I vedlegg XI til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 4.3.2.4 skal lyde: 

«4.3.2.4. Utslippsytelsens holdbarhet 

Systemet for etterbehandling av eksos som er prøvd i samsvar med nr. 4.3.2.2, med den forurensnings-

reduserende reserveinnretningen, skal gjennomgå de framgangsmåtene for holdbarhetsprøving som er beskrevet 

i tillegg 3.» 

2) Nytt nr. 4.3.5 skal lyde: 

«4.3.5. Drivstoff 

I tilfellet beskrevet i nr. 1.1.2 i vedlegg I, skal prøvingsmetoden fastsatt i nr. 4.3.1–4.3.2.7 i dette vedlegg, 

gjennomføres med drivstoffene som er angitt av produsenten av det opprinnelige motorsystemet. Etter avtale med 

godkjenningsmyndigheten kan imidlertid framgangsmåten for holdbarhetsprøving fastsatt i tillegg 3 og nevnt i  

nr. 4.3.2.4, gjennomføres bare med drivstoffet som representerer verst tenkelig tilfelle med hensyn til aldring.» 

3) Nytt nr. 4.6–4.6.5 skal lyde: 

«4.6. Krav til forenlighet med NOx-kontrolltiltak (får anvendelse bare på forurensningsreduserende reserveinnretninger 

beregnet på montering i kjøretøyer utstyrt med følere som direkte måler NOx-konsentrasjonen i eksosen). 

4.6.1. Forenlighet med NOx-kontrolltiltak skal demonstreres bare dersom den forurensningsreduserende originalinn-

retningen ble overvåket i den opprinnelige konfigurasjonen. 

4.6.2. Den forurensningsreduserende reserveinnretningens forenlighet med NOx-kontrolltiltakene skal demonstreres ved å 

bruke framgangsmåtene beskrevet i vedlegg XIII til denne forordning, når det gjelder forurensningsreduserende 

reserveinnretninger beregnet på montering i motorer eller kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med forordning 

(EF) nr. 595/2009 og denne forordning. 

4.6.3. Bestemmelsene i UN-ECE-reglement nr. 49 som får anvendelse på andre komponenter enn forurensningsredu-

serende innretninger, får ikke anvendelse. 

4.6.4. Produsenten av forurensningsreduserende reserveinnretninger kan benytte samme framgangsmåte for forkondi-

sjonering og prøving som ved den opprinnelige typegodkjenningen. I så fall skal godkjenningsmyndighetene som 

gav den opprinnelige typegodkjenningen av en motor i et kjøretøy, på anmodning og uten noen form for forskjells-

behandling levere et opplysningsdokument som et tillegg til opplysningsdokumentet omhandlet i tillegg 4 til 

vedlegg I, som inneholder opplysninger om antall og type forkondisjoneringssykluser og type prøvingssyklus som 

den opprinnelige utstyrsprodusenten benyttet til prøving av den forurensningsreduserende innretningens NOx-

kontrolltiltak. 

4.6.5. Nr. 4.5.5 får anvendelse på NOx-kontrolltiltakene som overvåkes av OBD-systemet.» 

4) Tillegg 3 skal lyde: 

«Tillegg 3 

Framgangsmåte for holdbarhetsprøving for vurdering av en forurensningsreduserende reserveinnretnings 

utslippsytelse 

1. I dette tillegg fastsettes framgangsmåten for holdbarhetsprøving nevnt i nr. 4.3.2.4 i vedlegg XI, for å vurdere en 

forurensningsreduserende reserveinnretnings utslippsytelse.  
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2. BESKRIVELSE AV FRAMGANGSMÅTEN FOR HOLDBARHETSPRØVING 

2.1. Framgangsmåten for holdbarhetsprøving skal bestå av en datainnsamlingsfase og en plan for driftstids-

akkumulering. 

2.2. Datainnsamlingsfase 

2.2.1. Den valgte motoren, utstyrt med et fullstendig system for etterbehandling av eksos med den forurensningsredu-

serende reserveinnretningen, skal være avkjølt til omgivelsestemperatur og gjennomgå én WHTC-prøvingssyklus 

med kaldstart i samsvar med nr. 7.6.1 og 7.6.2 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

2.2.2. Umiddelbart etter WHTC-prøvingssyklusen med kaldstart skal motoren gjennomgå ni påfølgende WHTC-

prøvingssykluser med varmstart i samsvar med nr. 7.6.4 i vedlegg 4 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

2.2.3. Prøvingssekvensen fastsatt i nr. 2.2.1 og 2.2.2, skal utføres i samsvar med instruksene fastsatt i nr. 7.6.5 i vedlegg 

4 til UN-ECE-reglement nr. 49. 

2.2.4. Alternativt kan de relevante dataene samles inn ved å kjøre et fullt lastet kjøretøy utstyrt med det utvalgte 

systemet for etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinnretningen. Prøvingen kan 

utføres enten på vei i samsvar med kravene til kjørestrekning i nr. 4.5–4.5.5 i vedlegg II til denne forordning med 

omfattende registrering av kjøredata, eller på et egnet rulledynamometer. Dersom prøving på vei velges, skal 

kjøretøyet kjøre en prøvingssyklus med kaldstart som fastsatt i tillegg 5 til dette vedlegg, etterfulgt av ni 

prøvingssykluser med varmstart som er identiske med den med kaldstart, på en slik måte at arbeidet som motoren 

utfører, er det samme som oppnås i nr. 2.2.1 og 2.2.2. Dersom et rulledynamometer velges, skal veiens simulerte 

hellingsgrad i prøvingssyklusen i tillegg 5 tilpasses for å gjenspeile det arbeidet som motoren utførte under 

WHTC-prøvingssyklusen. 

2.2.5. Typegodkjenningsmyndigheten skal avvise temperaturdata innhentet i henhold til nr. 2.2.4, dersom den anser at 

disse dataene er urealistiske, og skal anmode om at prøvingen enten gjentas eller at en prøving gjennomføres i 

samsvar med nr. 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3. 

2.2.6. Temperaturene i den forurensningsreduserende reserveinnretningen skal under hele prøvingssekvensen registreres 

på stedet med høyest temperatur. 

2.2.7. I tilfeller der stedet med høyest temperatur varierer over tid, eller dersom stedet er vanskelig å definere, bør det 

registreres flere temperaturer i katalysatorsengen på egnede steder. 

2.2.8. Antall temperaturmålinger og hvor de finner sted, skal velges av produsenten etter avtale med godkjennings-

myndigheten og ut fra en best mulig teknisk vurdering. 

2.2.9. Med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten kan én enkelt temperatur i katalysatorsengen eller temperaturen 

ved katalysatorinntaket brukes dersom måling av flere temperaturer i katalysatorsengen beviselig er umulig eller 

for vanskelig. 

Figur 1 

Eksempel på plassering av temperaturfølere i en generisk etterbehandlingsinnretning 

 
 

Inntak 

Tverrsnitt av inntak 
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Figur 2 

Eksempel på plassering av temperaturfølere i dieselpartikkelfilter 

 

2.2.10. Temperaturen skal måles og registreres minst én gang i sekundet (frekvens på 1 Hz) under prøvingssekvensen. 

2.2.11. Temperaturmålingene skal registreres i et histogram med temperaturintervaller på høyst 10 °C. I tilfellet nevnt i 

nr. 2.2.7, skal den høyeste temperaturen i hvert sekund være den som registreres i histogrammet. Hver søyle i 

histogrammet skal representere den samlede frekvensen i sekunder av de målte temperaturene som hører inn 

under det spesifikke intervallet. 

2.2.12. Tiden i timer som tilsvarer hvert temperaturintervall, skal bestemmes og deretter ekstrapoleres til den forurens-

ningsreduserende reserveinnretningens levetid i samsvar med verdiene angitt i tabell 1. Ekstrapoleringen skal 

bygge på en forutsetning om at én WHTC-syklus tilsvarer 20 km kjøring. 

Tabell 1 

Levetid for den forurensningsreduserende reserveinnretningen for hver kjøretøygruppe, og tilsvarende 

antall WHTC-prøvingssykluser og driftstimer 

Kjøretøygruppe Kjørelengde (km) 

Tilsvarende antall 

WHTC-prøvings-

sykluser 

Tilsvarende antall timer 

Motorsystemer montert i kjøretøyer i gruppe 

M1, N1 og N2 

114 286 5 714 2 857 

Motorsystemer montert i kjøretøyer i gruppe 

N2, N3 med største teknisk tillatte masse på 

høyst 16 tonn og M3 klasse I, klasse II og 

klasse A samt klasse B med største teknisk 

tillatte masse på over 7,5 tonn 

214 286 10 714 5 357 

Motorsystemer montert i kjøretøyer i gruppe 

N3 med største teknisk tillatte masse på over  

16 tonn og M3 klasse III og klasse B med 

største teknisk tillatte masse på over 7,5 tonn 

500 000 25 000 12 500 

2.2.13. Det er tillatt å gjennomføre datainnsamlingsfasen for forskjellige innretninger samtidig. 

2.2.14. Når det gjelder systemer som drives sammen med aktiv regenerering, skal antall regenereringer som inntreffer 

under prøvingssekvensen definert i nr. 2.2.1 og 2.2.2, registreres sammen med regenereringenes lengde og 

temperatur. Dersom aktiv regenerering ikke har funnet sted, skal sekvensen med varmstart definert i nr. 2.2.2, 

forlenges til å omfatte minst to aktive regenereringer. 

Utløp 

Tverrsnitt av 

utløp Inntak 
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2.2.15. Samlet forbruk av smøremiddel i g/t i datainnsamlingsperioden, skal registreres ved hjelp av en egnet metode, 

f.eks. metoden med avtapping og veiing beskrevet i tillegg 6. For dette formål skal motoren kjøres i 24 timer der 

den gjennomgår flere WHTC-prøvingssykluser etter hverandre. I tilfeller der det ikke kan foretas en nøyaktig 

måling av oljeforbruket, kan produsenten etter avtale med typegodkjenningsmyndigheten bruke følgende 

alternativer til å bestemme forbruket av smøremiddel: 

a) En standardverdi på 30 g/t. 

b) En verdi som produsenten foreslår basert på solide data og opplysninger, og som avtales med typegod-

kjenningsmyndigheten. 

2.3. Beregning av tilsvarende aldringstid som tilsvarer en referansetemperatur 

2.3.1. Temperaturene som registreres i samsvar med nr. 2.2–2.2.15, skal på produsentens anmodning etter avtale med 

typegodkjenningsmyndigheten reduseres til en referansetemperatur Tr innenfor det temperaturområdet som 

registreres i datainnsamlingsfasen. 

2.3.2. I tilfellet nevnt i nr. 2.2.13, kan verdien av Tr variere for hver av innretningene. 

2.3.3. Den tilsvarende aldringstiden som tilsvarer referansetemperaturen, skal for hvert intervall nevnt i nr. 2.2.11, 

beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 1: 

der 

R = den forurensningsreduserende reserveinnretningens termiske reaktivitet. 

Følgende verdier skal brukes: 

— Dieseloksidasjonskatalysator (DOC): 18 050. 

— Katalysert dieselpartikkelfilter: 18 050. 

— SCR eller ammoniakkoksidasjonskatalysator (AMOX) basert på jernzeolitt (Fe-Z): 5 175. 

— SCR kobberzeolitt (Cu-Z): 11 550. 

— SCR vanadium (V): 5 175. 

— LNT (mager NOx-felle): 18 050. 

𝑇𝑟 = referansetemperatur i K. 

𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  = middeltemperatur i K for temperaturintervallet i som den forurensningsreduserende reserveinnretningen 

eksponeres for under datainnsamlingsfasen, registrert i temperaturhistogrammet. 

𝑡𝑏𝑖𝑛
𝑖  = tid i timer som tilsvarer temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛

𝑖 , korrigert til kjøretøyets fulle levetid, dvs. at alle tidsverdier i 

histogrammet skal multipliseres med 
4000

5
= 800 dersom histogrammet viser 5 timer og levetiden er 4 000 timer i 

henhold til tabell 1. 

𝑡𝑒
𝑖  = tilsvarende aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinnretningen for 

temperaturen 𝑇𝑟, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere den forurens-

ningsreduserende reserveinnretningen for temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  i tidsrommet 𝑡𝑏𝑖𝑛

𝑖 . 

i = intervallnummer, der 1 er verdien for intervallet med den laveste temperaturen og n er verdien for intervallet 

med den høyeste temperaturen.  

𝑡𝑒
𝑖 = 𝑡𝑏𝑖𝑛

𝑖 × 𝑒
((

𝑅
𝑇𝑟

)−(
𝑅

𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖 ))
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2.3.4. Samlet tilsvarende aldringstid skal beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 2: 

der 

AT = samlet tilsvarende aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinn-

retningen for temperaturen 𝑇𝑟, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere 

den forurensningsreduserende reserveinnretningen i løpet av dens levetid for temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  i tidsrommet 𝑡𝑏𝑖𝑛

𝑖  

for hvert enkelt intervall i som er registrert i histogrammet. 

𝑡𝑖
𝑒 = tilsvarende aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinnretningen for 

temperaturen 𝑇𝑟, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere den forurens-

ningsreduserende reserveinnretningen for temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  i tidsrommet 𝑡𝑏𝑖𝑛

𝑖 . 

i = intervallnummer, der 1 er verdien for intervallet med den laveste temperaturen og n er verdien for intervallet 

med den høyeste temperaturen.  

n = samlet antall temperaturintervaller. 

2.3.5. I tilfellet nevnt i nr. 2.2.13, skal AT beregnes for hver innretning. 

2.4. Plan for driftstidsakkumulering 

2.4.1. Generelle krav 

2.4.1.1. Planen for driftstidsakkumulering skal gjøre det mulig å påskynde aldringen av den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen ved hjelp av opplysningene som er hentet inn i datainnsamlingsfasen fastsatt i nr. 2.2. 

2.4.1.2. Planen for driftstidsakkumulering skal bestå av en plan for termisk akkumulering og en plan for akkumulering av 

smøremiddelforbruk i samsvar med nr. 2.4.4.6. Etter avtale med typegodkjenningsmyndigheten behøver ikke 

produsenten gjennomføre en plan for akkumulering av smøremiddelforbruk dersom de forurensningsreduserende 

reserveinnretningene er montert nedstrøms for et etterbehandlingsfilter (f.eks. et dieselpartikkelfilter). Både 

planen for termisk akkumulering og planen for akkumulering av smøremiddelforbruk skal bestå av en gjentakelse 

av henholdsvis en rekke termiske sekvenser og en rekke sekvenser med smøremiddelforbruk. 

2.4.1.3. Når det gjelder forurensningsreduserende reserveinnretninger som drives sammen med aktiv regenerering, skal 

den termiske sekvensen suppleres med en modus for aktiv regenerering. 

2.4.1.4. Når det gjelder planer for driftstidsakkumulering som består av både planer for termisk akkumulering og planer 

for akkumulering av smøremiddelforbruk, skal det veksles mellom sekvensene slik at hver termiske sekvens som 

skal gjennomføres, etterfølges av en sekvens for smøremiddelforbruk. 

2.4.1.5. Det er tillatt å gjennomføre planen for driftstidsakkumulering samtidig for forskjellige innretninger. I så fall skal 

en enkelt plan for driftstidsakkumulering fastsettes for alle innretningene. 

2.4.2. Plan for termisk akkumulering 

2.4.2.1. Planen for termisk akkumulering skal simulere virkningen av termisk aldring på ytelsen til en forurensnings-

reduserende reserveinnretning fram til slutten av innretningens levetid. 

2.4.2.2. Motoren som brukes til å gjennomføre planen for driftstidsakkumulering, skal være utstyrt med systemet for 

etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinnretningen og skal gjennomgå minst tre 

termiske sekvenser etter hverandre, som angitt i tillegg 4.  

𝐴𝑇 = ∑ 𝑡𝑒
𝑖

𝑛

𝑖=1
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2.4.2.3. Temperaturen skal registreres i minst to termiske sekvenser. Den første sekvensen er til oppvarming og skal ikke 

tas hensyn til i forbindelse med temperaturregistrering. 

2.4.2.4. Temperaturen skal registreres minst én gang i sekundet (frekvens på 1 Hz) på egnede steder som er valgt i 

samsvar med nr. 2.2.6–2.2.9. 

2.4.2.5. Den effektive aldringstiden som tilsvarer de termiske sekvensene nevnt i nr. 2.4.2.3, skal beregnes ved hjelp av 

følgende ligning: 

Ligning 3: 

Ligning 4: 

der 

𝑡𝑖
𝑒 = effektiv aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinnretningen for 

temperaturen Tr, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere den foruren-

sningsreduserende reserveinnretningen for temperaturen Ti i sekundet i.  

Ti = temperatur i K målt i sekundet i i hver enkelt termisk sekvens.  

R = den forurensningsreduserende reserveinnretningens termiske reaktivitet. Produsenten skal avtale med 

typegodkjenningsmyndigheten hvilken R-verdi som skal brukes. Som et alternativ vil det også være mulig å bruke 

følgende standardverdier:  

— Dieseloksidasjonskatalysator (DOC): 18 050.  

— Katalysert dieselpartikkelfilter: 18 050.  

— SCR eller ammoniakkoksidasjonskatalysator (AMOX) basert på jernzeolitt (Fe-Z): 5 175.  

— SCR kobberzeolitt (Cu-Z): 11 550. 

— SCR vanadium (V): 5 175. 

— LNT (mager NOx-felle): 18 050.  

Tr = referansetemperatur i K, som har samme verdi som i ligning 1.  

AE = effektiv aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinnretningen for 

temperaturen Tr, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere den forurens-

ningsreduserende reserveinnretningen for hele varigheten av den termiske sekvensen.  

AT = samlet tilsvarende aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinn-

retningen for temperaturen Tr, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere 

den forurensningsreduserende reserveinnretningen i løpet av dens levetid for temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  i tidsrommet 𝑇𝑏𝑖𝑛

𝑖  

for hvert enkelt intervall i som er registrert i histogrammet.  

i = temperaturmålingens nummer.  

p = samlet antall temperaturmålinger.  

nc = den termiske sekvensens nummer av de som gjennomføres for å registrere temperaturer i samsvar med  

nr. 2.4.2.3.  

C = samlet antall termiske sekvenser som gjennomføres for å registrere temperaturer.  

te
i =

∑ e
((

R
Τr

)−(
R
Ti

))
C
nc=1

C
 

𝐴𝐸 = ∑ 𝑡𝑒
𝑖

𝑝

𝑖=1
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2.4.2.6. Samlet antall termiske sekvenser som skal inngå i planen for driftstidsakkumulering, skal bestemmes ved hjelp av 

følgende ligning: 

Ligning 5: 

NTS = AT/AE 

der 

NTS = samlet antall termiske sekvenser som skal gjennomføres under planen for driftstidsakkumulering.  

AT = samlet tilsvarende aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinn-

retningen for temperaturen Tr, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere 

den forurensningsreduserende reserveinnretningen i løpet av dens levetid for temperaturen 𝑇𝑏𝑖𝑛
𝑖  i tidsrommet 𝑇𝑏𝑖𝑛

𝑖  

for hvert enkelt intervall i som er registrert i histogrammet.  

AE = effektiv aldringstid i timer som ved å eksponere den forurensningsreduserende reserveinnretningen for 

temperaturen Tr, er nødvendig for å oppnå samme aldring som den som ville følge av å eksponere den forurens-

ningsreduserende reserveinnretningen for hele varigheten av den termiske sekvensen. 

2.4.2.7. Det er tillatt å redusere NTS og dermed forkorte planen for driftstidsakkumulering ved å øke temperaturene som 

hver innretning eksponeres for, i hver fase av aldringssyklusen ved å gjennomføre ett eller flere av følgende tiltak: 

a) Isolering av eksosrøret. 

b) Flytting av den forurensningsreduserende reserveinnretningen nærmere eksosmanifolden. 

c) Kunstig økning av eksostemperaturen. 

d) Optimering av motorens innstillinger uten å endre motorens utslippsegenskaper i vesentlig grad. 

2.4.2.8. Dersom tiltakene nevnt i nr. 2.4.4.6 og 2.4.4.7 gjennomføres, skal samlet aldringstid beregnet ut fra NTS ikke være 

mindre enn 10 % av levetiden oppført i tabell 1, f.eks. skal NTS for kjøretøygruppe N1 ikke være mindre enn  

286 termiske sekvenser, under forutsetning av at hver sekvens varer i én time. 

2.4.2.9. Det er tillatt å øke NTS og dermed forlenge varigheten av planen for driftstidsakkumulering ved å senke 

temperaturen i hver fase av aldringssyklusen ved å gjennomføre ett eller flere av følgende tiltak: 

a) Flytting av den forurensningsreduserende reserveinnretningen lenger unna eksosmanifolden. 

b) Kunstig senking av eksostemperaturen. 

c) Optimering av motorens innstillinger. 

2.4.2.10. I tilfellet nevnt i nr. 2.4.1.5, gjelder følgende: 

2.4.2.10.1. NTS skal være den samme for hver innretning, slik at det kan fastsettes en enkelt plan for driftstidsakkumulering. 

2.4.2.10.2. For å oppnå samme NTS for hver innretning skal en første NTS-verdi beregnes for hver innretning, med egne  

AT- og AE-verdier. 

2.4.2.10.3. Dersom de beregnede NTS-verdiene er ulike, kan ett eller flere av tiltakene angitt i nr. 2.4.2.7–2.4.2.10 gjennom-

føres i de termiske sekvensene nevnt i nr. 2.4.2.3 for innretningen(e) som har en NTS som må endres, for å påvirke 

målt Ti og dermed framskynde eller forsinke den kunstige aldringen av den eller de aktuelle innretningene. 

2.4.2.10.4. De nye NTS-verdiene som tilsvarer de nye temperaturene Ti som er oppnådd i nr. 2.4.2.10.3, skal beregnes.  
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2.4.2.10.5. Trinnene angitt i nr. 2.4.2.10.3 og 2.4.2.10.4, skal gjentas fram til NTS-verdiene som er oppnådd for hver 

innretning i systemet stemmer overens. 

2.4.2.10.6. Tr-verdiene som brukes for å oppnå de ulike NTS-verdiene i nr. 2.4.2.10.4 og 2.4.2.10.5, skal være de samme som 

dem som brukes i nr. 2.3.2 og 2.3.5 for å beregne AT for hver innretning. 

2.4.2.11. Når det gjelder en enhet av forurensningsreduserende reserveinnretninger som utgjør et system i henhold til 

artikkel 3 nr. 25 i direktiv 2007/46/EF, kan ett av følgende to alternativer vurderes i forbindelse med termisk 

aldring av innretningene: 

2.4.2.11.1. Innretningene i enheten kan aldres i samsvar med nr. 2.4.2.10 enten hver for seg eller sammen. 

2.4.2.11.2. Dersom enheten er konstruert på en slik måte at det ikke er mulig å kople innretningene fra hverandre (f.eks. 

DOC og SCR i samme beholder), skal termisk aldring av enheten utføres med den høyeste NTS-verdien. 

2.4.3. Endret plan for termisk akkumulering for innretninger som drives sammen med aktiv regenerering 

2.4.3.1. Den endrede planen for termisk akkumulering for innretninger som drives sammen med aktiv regenerering, skal 

simulere virkningen av aldring som følge av både termisk belastning og aktiv regenerering på en forurensnings-

reduserende reserveinnretning på slutten av innretningens levetid. 

2.4.3.2. Motoren som brukes til å gjennomføre planen for driftstidsakkumulering, skal være utstyrt med systemet for 

etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinnretningen og skal gjennomgå minst tre 

endrede termiske sekvenser, der hver sekvens består av en termisk sekvens som beskrevet i tillegg 4, etterfulgt av 

en fullstendig aktiv regenerering der den høyeste temperaturen som nås i etterbehandlingssystemet, ikke bør være 

lavere enn den høyeste temperaturen som er registrert i datainnsamlingsfasen. 

2.4.3.3. Temperaturen skal registreres i minst to endrede termiske sekvenser. Den første sekvensen er til oppvarming og 

skal ikke tas hensyn til i forbindelse med temperaturregistrering. 

2.4.3.4. For å redusere tiden som går mellom den termiske sekvensen som beskrevet i tillegg 4 og den etterfølgende aktive 

regenereringen, kan produsenten kunstig utløse den aktive regenereringen ved at motoren etter hver termiske 

sekvens som beskrevet i tillegg 4, kjøres i en stasjonær tilstand som gjør at motoren produserer store mengder sot. 

I så fall skal den stasjonære tilstanden også anses som en del av den endrede termiske sekvensen fastsatt i  

nr. 2.4.3.2. 

2.4.3.5. Den effektive aldringstiden som tilsvarer hver enkelt endrede termiske sekvens, skal beregnes ved hjelp av ligning 

3 og 4. 

2.4.3.6. Samlet antall endrede termiske sekvenser som skal gjennomføres under planen for driftstidsakkumulering, skal 

beregnes ved hjelp av ligning 5. 

2.4.3.7. Det er tillatt å redusere NTS og dermed forkorte varigheten av planen for driftstidsakkumulering ved å øke 

temperaturene i hver fase av den endrede termiske sekvensen ved å gjennomføre ett eller flere av tiltakene angitt i 

nr. 2.4.2.7. 

2.4.3.8. I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 2.4.3.7, kan NTS også reduseres ved å øke den høyeste temperaturen under den 

aktive regenereringen i den endrede termiske sekvensen, uten at temperaturen i katalysatorsengen under noen 

omstendighet overstiger 800 °C. 

2.4.3.9. NTS skal aldri være mindre enn 50 % av antallet aktive regenereringer som den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen gjennomgår i løpet av innretningens levetid, beregnet ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 5: 

  

N𝐴𝑅 =
𝑡𝑊𝐻𝑇𝐶

𝑡𝐴𝑅 + 𝑡𝐵𝐴𝑅
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der 

NAR = antall sekvenser med aktiv regenerering i løpet av den forurensningsreduserende reserveinnretningens 

levetid.  

tWHTC = tilsvarende antall timer angitt i tabell 1 avhengig av hvilken kjøretøygruppe den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen er beregnet på.  

tAR = varighet i timer av en aktiv regenerering. 

tBAR = tid i timer mellom to aktive regenereringer som følger etter hverandre. 

2.4.3.10. Dersom resultatet når AE × NTS beregnes ved hjelp av ligning 4, som følge av anvendelsen av det minste antallet 

endrede termiske sekvenser angitt i nr. 2.4.3.9, er større enn AT-verdien som beregnes ved hjelp av ligning 2, kan 

tiden for hver fase av den termiske sekvensen fastsatt i tillegg 4 som inngår i den endrede termiske sekvensen 

angitt i nr. 2.4.3.2, reduseres i samme forhold slik at AE × NTS = AT. 

2.4.3.11. Det er tillatt å øke NTS og dermed forlenge varigheten av planen for driftstidsakkumulering ved å senke 

temperaturen i hver fase av den termiske sekvensen og aktive regenereringen ved å gjennomføre ett eller flere av 

tiltakene angitt i nr. 2.4.2.9. 

2.4.3.12. I tilfellet nevnt i nr. 2.4.1.5, får nr. 2.4.2.10 og 2.4.2.11 anvendelse. 

2.4.4. Plan for akkumulering av smøremiddelforbruk 

2.4.4.1. Planen for akkumulering av smøremiddelforbruk skal simulere virkningen av aldring som skyldes kjemisk 

forurensning eller avleiring som følge av forbruk av smøremiddel, på ytelsen til en forurensningsreduserende 

reserveinnretning ved slutten av innretningens levetid. 

2.4.4.2. Forbruket av smøremiddel i g/t skal bestemmes ut fra minst 24 termiske sekvenser eller et tilsvarende antall 

endrede termiske sekvenser ved hjelp av egnet metode, f.eks. metoden med avtapping og veiing beskrevet i tillegg 

6. Smøremiddelet som skal brukes, skal være nytt. 

2.4.4.3. Motoren skal ha en bunnpanne med konstant volum for å unngå behov for påfyll, ettersom oljenivået påvirker 

oljeforbruket. Enhver egnet metode kan brukes, f.eks. metoden beskrevet i ASTM-standarden D7156-09. 

2.4.4.4. Den teoretiske tiden i timer som planen for termisk akkumulering eller den endrede planen for termisk 

akkumulering må gjennomføres for å oppnå et smøremiddelforbruk som tilsvarer den forurensningsreduserende 

reserveinnretningens levetid, skal beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 6: 

der 

tTAS = teoretisk varighet i timer av planen for driftstidsakkumulering som kreves for å oppnå et smøremid-

delforbruk som tilsvarer den forurensningsreduserende reserveinnretningens levetid, forutsatt at planen for 

driftstidsakkumulering utelukkende består av en rekke termiske sekvenser eller modifiserte termiske sekvenser 

som følger etter hverandre.  

LCRWHTC = smøremiddelforbruk i g/t bestemt som angitt i nr. 2.2.15.  

tWHTC = tilsvarende antall timer angitt i tabell 1 avhengig av hvilken kjøretøygruppe den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen er beregnet på.  

LCRTAS = smøremiddelforbruk i g/t bestemt som angitt i nr. 2.4.4.2.  

t𝑇𝐴𝑆 =
𝐿𝐶𝑅𝑊𝐻𝑇𝐶 × 𝑡𝑊𝐻𝑇𝐶

𝐿𝐶𝑅𝑇𝐴𝑆
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2.4.4.5. Antallet termiske sekvenser eller modifiserte termiske sekvenser som tilsvarer tTAS, skal beregnes ved å bruke 

følgende forhold: 

Ligning 7: 

der 

N = antall termiske sekvenser eller modifiserte termiske sekvenser som tilsvarer tTAS.  

tTAS = teoretisk varighet i timer av planen for driftstidsakkumulering som kreves for å oppnå et smøremid-

delforbruk som tilsvarer den forurensningsreduserende reserveinnretningens levetid, forutsatt at planen for 

driftstidsakkumulering utelukkende bestod av en rekke termiske sekvenser eller modifiserte termiske sekvenser 

som følger etter hverandre.  

tTS = varigheten i timer av en enkelt termisk sekvens eller endret termisk sekvens. 

2.4.4.6. Verdien av N skal sammenlignes med verdien av NTS beregnet i samsvar med nr. 2.4.2.6 eller, for innretninger 

som drives sammen med aktiv regenerering, i samsvar med nr. 2.4.3.5. Dersom N ≤ NTS, er det ikke nødvendig å 

tilføye en plan for akkumulering av smøremiddelforbruk til planen for termisk akkumulering. Dersom N > NTS, 

skal en plan for akkumulering av smøremiddelforbruk tilføyes planen for termisk akkumulering. 

2.4.4.7. Det er ikke nødvendig å tilføye en plan for akkumulering av smøremiddelforbruk dersom, ved å øke smøremid-

delforbruket som beskrevet i nr. 2.4.4.8.4, det nødvendige smøremiddelforbruket allerede er oppnådd ved 

gjennomføringen av den tilsvarende planen for termisk akkumulering som består av utførelsen av NTS termiske 

eller endrede termiske sekvenser. 

2.4.4.8. Utarbeiding av planen for akkumulering av smøremiddelforbruk 

2.4.4.8.1. Planen for akkumulering av smøremiddelforbruk skal bestå av en rekke smøremiddelforbrukssekvenser som 

gjentas flere ganger, der det veksles mellom hver smøremiddelforbrukssekvens og hver termiske sekvens eller 

endrede termiske sekvens. 

2.4.4.8.2. Hver smøremiddelforbrukssekvens skal omfatte en stasjonær tilstand med konstant belastning og hastighet, der 

det velges en belastning og hastighet der smøremiddelforbruket er høyest mulig og den effektive termiske 

aldringen er minst mulig. Tilstanden skal bestemmes av produsenten etter avtale med typegodkjennings-

myndigheten og ut fra en best mulig teknisk vurdering. 

2.4.4.8.3. Varigheten av hver smøremiddelforbrukssekvens skal bestemmes på følgende måte: 

2.4.4.8.3.1. Motoren skal kjøres i et passende tidsrom med den belastningen og hastigheten som er bestemt av produsenten i 

samsvar med nr. 2.4.4.8.2, og smøremiddelforbruket i g/t skal bestemmes ved hjelp av en egnet metode, f.eks. 

metoden med avtapping og veiing beskrevet i tillegg 6. Smøremiddelet skal skiftes ved de anbefalte intervallene. 

2.4.4.8.3.2. Varigheten av hver smøremiddelforbrukssekvens skal beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Ligning 8: 

  

N =
𝑡𝑇𝐴𝑆

𝑇𝑇𝑆
 

t𝐿𝑆 =
𝐿𝐶𝑅𝑊𝐻𝑇𝐶 × 𝑡𝑊𝐻𝑇𝐶 − 𝐿𝐶𝑅𝑇𝐴𝑆 × 𝑁𝑇𝑆 × 𝑡𝑇𝑆

𝐿𝐶𝑅𝐿𝐴𝑆 × 𝑁𝑇𝑆
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der 

tLS = varigheten i timer av en enkelt smøremiddelforbrukssekvens.  

LCRWHTC = smøremiddelforbruk i g/t bestemt som angitt i nr. 2.2.15.  

tWHTC = tilsvarende antall timer angitt i tabell 1 avhengig av hvilken kjøretøygruppe den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen er beregnet på.  

LCRTAS = smøremiddelforbruk i g/t bestemt som angitt i nr. 2.4.4.2.  

LCRLAS = smøremiddelforbruk i g/t bestemt som angitt i nr. 2.4.4.8.3.1.  

tTS = varigheten i timer av en enkelt termisk sekvens som fastsatt i tillegg 4, eller av en endret termisk sekvens 

som fastsatt i nr. 2.4.3.2.  

NTS = samlet antall termiske sekvenser eller endrede termiske sekvenser som skal gjennomføres under planen for 

driftstidsakkumulering. 

2.4.4.8.4. Smøremiddelforbruket skal alltid være mindre enn 0,5 % av motorens drivstofforbruk for å unngå uforholds-

messig stor oppsamling av aske på forsiden av den forurensningsreduserende reserveinnretningen. 

2.4.4.8.5. Den termiske aldringen som skyldes gjennomføringen av smøremiddelforbrukssekvensen, kan legges til AE-

verdien som er beregnet ved hjelp av ligning 4. 

2.4.5. Utarbeiding av den fullstendige planen for driftstidsakkumulering 

2.4.5.1. Planen for driftstidsakkumulering skal bygges opp slik at det veksles mellom en termisk eller endret termisk 

sekvens og eventuelt en smøremiddelforbrukssekvens. Dette mønsteret skal gjentas NTS ganger, der NTS er verdien 

som er beregnet i samsvar med nr. 2.4.2 eller 2.4.3, etter hva som er relevant. Et eksempel på en fullstendig plan 

for driftstidsakkumulering finnes i tillegg 7. Et flytskjema som beskriver utarbeidingen av en fullstendig plan for 

driftstidsakkumulering, finnes i tillegg 8. 

2.4.6. Gjennomføring av planen for driftstidsakkumulering 

2.4.6.1. Motoren, utstyrt med systemet for etterbehandling av eksos med den forurensningsreduserende reserveinn-

retningen, skal kjøres i henhold til planen for driftstidsakkumulering angitt i nr. 2.4.5.1. 

2.4.6.2. Motoren som brukes ved gjennomføringen av planen for driftstidsakkumulering, kan være en annen enn motoren 

som brukes i datainnsamlingsfasen, men sistnevnte skal alltid være motoren som den forurensningsreduserende 

reserveinnretningen som skal typegodkjennes, er konstruert for, og som skal gjennomgå utslippsprøving i henhold 

til nr. 2.4.3.2. 

2.4.6.3. Dersom motoren som brukes ved gjennomføringen av planen for driftstidsakkumulering, har et slagvolum som er 

minst 20 % større enn motoren som brukes i datainnsamlingsfasen, skal førstnevntes eksosanlegg være utstyrt 

med en forbikopling slik at den i størst mulig grad etterligner sistnevntes eksosstrøm under de aldringsforholdene 

som er valgt. 

2.4.6.4. I tilfellet nevnt i nr. 2.4.6.2, skal motoren som brukes ved gjennomføringen av planen for driftstidsakkumulering, 

være typegodkjent i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009. Dersom innretningen(e) som prøves, er beregnet på 

montering i et motorsystem med resirkulering av eksos (EGR), skal motorsystemet som brukes ved gjennom-

føringen av planen for driftstidsakkumulering, også være utstyrt med et EGR-system. Dersom innretningen(e) 

som prøves, ikke er beregnet på montering i en motorsystem med resirkulering av eksos (EGR), skal motorsys-

temet som brukes ved gjennomføringen av planen for driftstidsakkumulering, heller ikke være utstyrt med et 

EGR-system. 

2.4.6.5. Smøremiddelet og drivstoffet som brukes ved gjennomføringen av planen for driftstidsakkumulering, skal i størst 

mulig grad ligne på det som er brukt i datainnsamlingsfasen fastsatt i nr. 2.2. Smøremiddelet skal være i samsvar 

med anbefalingen fra produsenten av motoren som den forurensningsreduserende innretningen er konstruert for. 

Drivstoffene som brukes, skal være kommersielle drivstoffer som oppfyller de tilsvarende kravene i direktiv 

98/70/EF. På anmodning fra produsenten er det også tillatt å bruke referansedrivstoffer i samsvar med denne 

forordning. 



Nr. 87/210 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

2.4.6.6. For vedlikeholdsformål skal smøremiddelet skiftes ved intervallene som er planlagt av produsenten av motoren 

som brukes i datainnsamlingsfasen. 

2.4.6.7. Dersom det er snakk om SCR, skal innsprøytingen av urea utføres i samsvar med strategien definert av produ-

senten av den forurensningsreduserende reserveinnretningen.» 

5) Nye tillegg 4–8 skal lyde: 

«Tillegg 4 

Sekvens for termisk aldring 

Modus Turtall (% av forhøyet tomgang) 
Belastning (% for et bestemt 

turtall) 
Tid (s) 

1 2,92 0,58 626 

2 45,72 1,58 418 

3 38,87 3,37 300 

4 20,23 11,36 102 

5 11,37 14,90 62 

6 32,78 18,52 370 

7 53,12 20,19 410 

8 59,53 34,73 780 

9 78,24 54,38 132 

10 39,07 62,85 212 

11 47,82 62,94 188 

Modus for regenerering 
(dersom relevant) 

Skal fastsettes (se nr. 2.4.3.4) Skal fastsettes (se nr. 2.4.3.4) Skal fastsettes (se nr. 2.4.3.4) 

Modus for smøremiddel-
forbruk (dersom relevant) 

Skal fastsettes i samsvar med 
nr. 2.4.4.8.2 

Skal fastsettes i samsvar med 
nr. 2.4.4.8.2 

Skal fastsettes i samsvar med 
nr. 2.4.4.8.3 

Merk: Rekkefølgen av modus 1–11 er ordnet etter stigende belastning for å oppnå høyest mulig eksostemperatur i modusene 

med høy belastning. Etter avtale med typegodkjenningsmyndigheten kan denne rekkefølgen endres for å optimere 

eksostemperaturen dersom dette kan bidra til å redusere den faktiske aldringstiden. 

 _____   
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Tillegg 5 

Prøvingssyklus for datainnsamling med rulledynamometer eller på veien 

Tid 
Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 

s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t 

1 0 261 22,38 521 35,46 781 18,33 1 041 39,88 1 301 66,39 1 561 86,88 

2 0 262 24,75 522 36,81 782 18,31 1 042 41,25 1 302 66,74 1 562 86,7 

3 0 263 25,55 523 37,98 783 18,05 1 043 42,07 1 303 67,43 1 563 86,81 

4 0 264 25,18 524 38,84 784 17,39 1 044 43,03 1 304 68,44 1 564 86,81 

5 0 265 23,94 525 39,43 785 16,35 1 045 44,4 1 305 69,52 1 565 86,81 

6 0 266 22,35 526 39,73 786 14,71 1 046 45,14 1 306 70,53 1 566 86,81 

7 2,35 267 21,28 527 39,8 787 11,71 1 047 45,44 1 307 71,47 1 567 86,99 

8 5,57 268 20,86 528 39,69 788 7,81 1 048 46,13 1 308 72,32 1 568 87,03 

9 8,18 269 20,65 529 39,29 789 5,25 1 049 46,79 1 309 72,89 1 569 86,92 

10 9,37 270 20,18 530 38,59 790 4,62 1 050 47,45 1 310 73,07 1 570 87,1 

11 9,86 271 19,33 531 37,63 791 5,62 1 051 48,68 1 311 73,03 1 571 86,85 

12 10,18 272 18,23 532 36,22 792 8,24 1 052 50,13 1 312 72,94 1 572 87,14 

13 10,38 273 16,99 533 34,11 793 10,98 1 053 51,16 1 313 73,01 1 573 86,96 

14 10,57 274 15,56 534 31,16 794 13,15 1 054 51,37 1 314 73,44 1 574 86,85 

15 10,95 275 13,76 535 27,49 795 15,47 1 055 51,3 1 315 74,19 1 575 86,77 

16 11,56 276 11,5 536 23,63 796 18,19 1 056 51,15 1 316 74,81 1 576 86,81 

17 12,22 277 8,68 537 20,16 797 20,79 1 057 50,88 1 317 75,01 1 577 86,85 

18 12,97 278 5,2 538 17,27 798 22,5 1 058 50,63 1 318 74,99 1 578 86,74 

19 14,33 279 1,99 539 14,81 799 23,19 1 059 50,2 1 319 74,79 1 579 86,81 

20 16,38 280 0 540 12,59 800 23,54 1 060 49,12 1 320 74,41 1 580 86,7 

21 18,4 281 0 541 10,47 801 24,2 1 061 48,02 1 321 74,07 1 581 86,52 

22 19,86 282 0 542 8,85 802 25,17 1 062 47,7 1 322 73,77 1 582 86,7 

23 20,85 283 0,5 543 8,16 803 26,28 1 063 47,93 1 323 73,38 1 583 86,74 

24 21,52 284 0,57 544 8,95 804 27,69 1 064 48,57 1 324 72,79 1 584 86,81 

25 21,89 285 0,6 545 11,3 805 29,72 1 065 48,88 1 325 71,95 1 585 86,85 

26 21,98 286 0,58 546 14,11 806 32,17 1 066 49,03 1 326 71,06 1 586 86,92 
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Tid 
Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 

s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t 

27 21,91 287 0 547 15,91 807 34,22 1 067 48,94 1 327 70,45 1 587 86,88 

28 21,68 288 0 548 16,57 808 35,31 1 068 48,32 1 328 70,23 1 588 86,85 

29 21,21 289 0 549 16,73 809 35,74 1 069 47,97 1 329 70,24 1 589 87,1 

30 20,44 290 0 550 17,24 810 36,23 1 070 47,92 1 330 70,32 1 590 86,81 

31 19,24 291 0 551 18,45 811 37,34 1 071 47,54 1 331 70,3 1 591 86,99 

32 17,57 292 0 552 20,09 812 39,05 1 072 46,79 1 332 70,05 1 592 86,81 

33 15,53 293 0 553 21,63 813 40,76 1 073 46,13 1 333 69,66 1 593 87,14 

34 13,77 294 0 554 22,78 814 41,82 1 074 45,73 1 334 69,26 1 594 86,81 

35 12,95 295 0 555 23,59 815 42,12 1 075 45,17 1 335 68,73 1 595 86,85 

36 12,95 296 0 556 24,23 816 42,08 1 076 44,43 1 336 67,88 1 596 87,03 

37 13,35 297 0 557 24,9 817 42,27 1 077 43,59 1 337 66,68 1 597 86,92 

38 13,75 298 0 558 25,72 818 43,03 1 078 42,68 1 338 65,29 1 598 87,14 

39 13,82 299 0 559 26,77 819 44,14 1 079 41,89 1 339 63,95 1 599 86,92 

40 13,41 300 0 560 28,01 820 45,13 1 080 41,09 1 340 62,84 1 600 87,03 

41 12,26 301 0 561 29,23 821 45,84 1 081 40,38 1 341 62,21 1 601 86,99 

42 9,82 302 0 562 30,06 822 46,4 1 082 39,99 1 342 62,04 1 602 86,96 

43 5,96 303 0 563 30,31 823 46,89 1 083 39,84 1 343 62,26 1 603 87,03 

44 2,2 304 0 564 30,29 824 47,34 1 084 39,46 1 344 62,87 1 604 86,85 

45 0 305 0 565 30,05 825 47,66 1 085 39,15 1 345 63,55 1 605 87,1 

46 0 306 0 566 29,44 826 47,77 1 086 38,9 1 346 64,12 1 606 86,81 

47 0 307 0 567 28,6 827 47,78 1 087 38,67 1 347 64,73 1 607 87,03 

48 0 308 0 568 27,63 828 47,64 1 088 39,03 1 348 65,45 1 608 86,77 

49 0 309 0 569 26,66 829 47,23 1 089 40,37 1 349 66,18 1 609 86,99 

50 1,87 310 0 570 26,03 830 46,66 1 090 41,03 1 350 66,97 1 610 86,96 

51 4,97 311 0 571 25,85 831 46,08 1 091 40,76 1 351 67,85 1 611 86,96 

52 8,4 312 0 572 26,14 832 45,45 1 092 40,02 1 352 68,74 1 612 87,07 

53 9,9 313 0 573 27,08 833 44,69 1 093 39,6 1 353 69,45 1 613 86,96 

54 11,42 314 0 574 28,42 834 43,73 1 094 39,37 1 354 69,92 1 614 86,92 
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Tid 
Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 

s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t 

55 15,11 315 0 575 29,61 835 42,55 1 095 38,84 1 355 70,24 1 615 87,07 

56 18,46 316 0 576 30,46 836 41,14 1 096 37,93 1 356 70,49 1 616 86,92 

57 20,21 317 0 577 30,99 837 39,56 1 097 37,19 1 357 70,63 1 617 87,14 

58 22,13 318 0 578 31,33 838 37,93 1 098 36,21 1 358 70,68 1 618 86,96 

59 24,17 319 0 579 31,65 839 36,69 1 099 35,32 1 359 70,65 1 619 87,03 

60 25,56 320 0 580 32,02 840 36,27 1 100 35,56 1 360 70,49 1 620 86,85 

61 26,97 321 0 581 32,39 841 36,42 1 101 36,96 1 361 70,09 1 621 86,77 

62 28,83 322 0 582 32,68 842 37,14 1 102 38,12 1 362 69,35 1 622 87,1 

63 31,05 323 0 583 32,84 843 38,13 1 103 38,71 1 363 68,27 1 623 86,92 

64 33,72 324 3,01 584 32,93 844 38,55 1 104 39,26 1 364 67,09 1 624 87,07 

65 36 325 8,14 585 33,22 845 38,42 1 105 40,64 1 365 65,96 1 625 86,85 

66 37,91 326 13,88 586 33,89 846 37,89 1 106 43,09 1 366 64,87 1 626 86,81 

67 39,65 327 18,08 587 34,96 847 36,89 1 107 44,83 1 367 63,79 1 627 87,14 

68 41,23 328 20,01 588 36,28 848 35,53 1 108 45,33 1 368 62,82 1 628 86,77 

69 42,85 329 20,3 589 37,58 849 34,01 1 109 45,24 1 369 63,03 1 629 87,03 

70 44,1 330 19,53 590 38,58 850 32,88 1 110 45,14 1 370 63,62 1 630 86,96 

71 44,37 331 17,92 591 39,1 851 32,52 1 111 45,06 1 371 64,8 1 631 87,1 

72 44,3 332 16,17 592 39,22 852 32,7 1 112 44,82 1 372 65,5 1 632 86,99 

73 44,17 333 14,55 593 39,11 853 33,48 1 113 44,53 1 373 65,33 1 633 86,92 

74 44,13 334 12,92 594 38,8 854 34,97 1 114 44,77 1 374 63,83 1 634 87,1 

75 44,17 335 11,07 595 38,31 855 36,78 1 115 45,6 1 375 62,44 1 635 86,85 

76 44,51 336 8,54 596 37,73 856 38,64 1 116 46,28 1 376 61,2 1 636 86,92 

77 45,16 337 5,15 597 37,24 857 40,48 1 117 47,18 1 377 59,58 1 637 86,77 

78 45,64 338 1,96 598 37,06 858 42,34 1 118 48,49 1 378 57,68 1 638 86,88 

79 46,16 339 0 599 37,1 859 44,16 1 119 49,42 1 379 56,4 1 639 86,63 

80 46,99 340 0 600 37,42 860 45,9 1 120 49,56 1 380 54,82 1 640 86,85 

81 48,19 341 0 601 38,17 861 47,55 1 121 49,47 1 381 52,77 1 641 86,63 

82 49,32 342 0 602 39,19 862 49,09 1 122 49,28 1 382 52,22 1 642 86,77 
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Tid 
Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 
Tid 

Has-

tighet 

s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t s km/t 

83 49,7 343 0 603 40,31 863 50,42 1 123 48,58 1 383 52,48 1 643 86,77 

84 49,5 344 0 604 41,46 864 51,49 1 124 48,03 1 384 52,74 1 644 86,55 

85 48,98 345 0 605 42,44 865 52,23 1 125 48,2 1 385 53,14 1 645 86,59 

86 48,65 346 0 606 42,95 866 52,58 1 126 48,72 1 386 53,03 1 646 86,55 

87 48,65 347 0 607 42,9 867 52,63 1 127 48,91 1 387 52,55 1 647 86,7 

88 48,87 348 0 608 42,43 868 52,49 1 128 48,93 1 388 52,19 1 648 86,44 

89 48,97 349 0 609 41,74 869 52,19 1 129 49,05 1 389 51,09 1 649 86,7 

90 48,96 350 0 610 41,04 870 51,82 1 130 49,23 1 390 49,88 1 650 86,55 

91 49,15 351 0 611 40,49 871 51,43 1 131 49,28 1 391 49,37 1 651 86,33 

92 49,51 352 0 612 40,8 872 51,02 1 132 48,84 1 392 49,26 1 652 86,48 

93 49,74 353 0 613 41,66 873 50,61 1 133 48,12 1 393 49,37 1 653 86,19 

94 50,31 354 0,9 614 42,48 874 50,26 1 134 47,8 1 394 49,88 1 654 86,37 

95 50,78 355 2 615 42,78 875 50,06 1 135 47,42 1 395 50,25 1 655 86,59 

96 50,75 356 4,08 616 42,39 876 49,97 1 136 45,98 1 396 50,17 1 656 86,55 

97 50,78 357 7,07 617 40,78 877 49,67 1 137 42,96 1 397 50,5 1 657 86,7 

98 51,21 358 10,25 618 37,72 878 48,86 1 138 39,38 1 398 50,83 1 658 86,63 

99 51,6 359 12,77 619 33,29 879 47,53 1 139 35,82 1 399 51,23 1 659 86,55 

100 51,89 360 14,44 620 27,66 880 45,82 1 140 31,85 1 400 51,67 1 660 86,59 

101 52,04 361 15,73 621 21,43 881 43,66 1 141 26,87 1 401 51,53 1 661 86,55 

102 51,99 362 17,23 622 15,62 882 40,91 1 142 21,41 1 402 50,17 1 662 86,7 

103 51,99 363 19,04 623 11,51 883 37,78 1 143 16,41 1 403 49,99 1 663 86,55 

104 52,36 364 20,96 624 9,69 884 34,89 1 144 12,56 1 404 50,32 1 664 86,7 

105 52,58 365 22,94 625 9,46 885 32,69 1 145 10,41 1 405 51,05 1 665 86,52 

106 52,47 366 25,05 626 10,21 886 30,99 1 146 9,07 1 406 51,45 1 666 86,85 

107 52,03 367 27,31 627 11,78 887 29,31 1 147 7,69 1 407 52 1 667 86,55 

108 51,46 368 29,54 628 13,6 888 27,29 1 148 6,28 1 408 52,3 1 668 86,81 

109 51,31 369 31,52 629 15,33 889 24,79 1 149 5,08 1 409 52,22 1 669 86,74 

110 51,45 370 33,19 630 17,12 890 21,78 1 150 4,32 1 410 52,66 1 670 86,63 
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111 51,48 371 34,67 631 18,98 891 18,51 1 151 3,32 1 411 53,18 1 671 86,77 

112 51,29 372 36,13 632 20,73 892 15,1 1 152 1,92 1 412 53,8 1 672 87,03 

113 51,12 373 37,63 633 22,17 893 11,06 1 153 1,07 1 413 54,53 1 673 87,07 

114 50,96 374 39,07 634 23,29 894 6,28 1 154 0,66 1 414 55,37 1 674 86,92 

115 50,81 375 40,08 635 24,19 895 2,24 1 155 0 1 415 56,29 1 675 87,07 

116 50,86 376 40,44 636 24,97 896 0 1 156 0 1 416 57,31 1 676 87,18 

117 51,34 377 40,26 637 25,6 897 0 1 157 0 1 417 57,94 1 677 87,32 

118 51,68 378 39,29 638 25,96 898 0 1 158 0 1 418 57,86 1 678 87,36 

119 51,58 379 37,23 639 25,86 899 0 1 159 0 1 419 57,75 1 679 87,29 

120 51,36 380 34,14 640 24,69 900 0 1 160 0 1 420 58,67 1 680 87,58 

121 51,39 381 30,18 641 21,85 901 0 1 161 0 1 421 59,4 1 681 87,61 

122 50,98 382 25,71 642 17,45 902 2,56 1 162 0 1 422 59,69 1 682 87,76 

123 48,63 383 21,58 643 12,34 903 4,81 1 163 0 1 423 60,02 1 683 87,65 

124 44,83 384 18,5 644 7,59 904 6,38 1 164 0 1 424 60,21 1 684 87,61 

125 40,3 385 16,56 645 4 905 8,62 1 165 0 1 425 60,83 1 685 87,65 

126 35,65 386 15,39 646 1,76 906 10,37 1 166 0 1 426 61,16 1 686 87,65 

127 30,23 387 14,77 647 0 907 11,17 1 167 0 1 427 61,6 1 687 87,76 

128 24,08 388 14,58 648 0 908 13,32 1 168 0 1 428 62,15 1 688 87,76 

129 18,96 389 14,72 649 0 909 15,94 1 169 0 1 429 62,7 1 689 87,8 

130 14,19 390 15,44 650 0 910 16,89 1 170 0 1 430 63,65 1 690 87,72 

131 8,72 391 16,92 651 0 911 17,13 1 171 0 1 431 64,27 1 691 87,69 

132 3,41 392 18,69 652 0 912 18,04 1 172 0 1 432 64,31 1 692 87,54 

133 0,64 393 20,26 653 0 913 19,96 1 173 0 1 433 64,13 1 693 87,76 

134 0 394 21,63 654 0 914 22,05 1 174 0 1 434 64,27 1 694 87,5 

135 0 395 22,91 655 0 915 23,65 1 175 0 1 435 65,22 1 695 87,43 

136 0 396 24,13 656 0 916 25,72 1 176 0 1 436 66,25 1 696 87,47 

137 0 397 25,18 657 0 917 28,62 1 177 0 1 437 67,09 1 697 87,5 

138 0 398 26,16 658 2,96 918 31,99 1 178 0 1 438 68,37 1 698 87,5 
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139 0 399 27,41 659 7,9 919 35,07 1 179 0 1 439 69,36 1 699 87,18 

140 0 400 29,18 660 13,49 920 37,42 1 180 0 1 440 70,57 1 700 87,36 

141 0 401 31,36 661 18,36 921 39,65 1 181 0 1 441 71,89 1 701 87,29 

142 0,63 402 33,51 662 22,59 922 41,78 1 182 0 1 442 73,35 1 702 87,18 

143 1,56 403 35,33 663 26,26 923 43,04 1 183 0 1 443 74,64 1 703 86,92 

144 2,99 404 36,94 664 29,4 924 43,55 1 184 0 1 444 75,81 1 704 87,36 

145 4,5 405 38,6 665 32,23 925 42,97 1 185 0 1 445 77,24 1 705 87,03 

146 5,39 406 40,44 666 34,91 926 41,08 1 186 0 1 446 78,63 1 706 87,07 

147 5,59 407 42,29 667 37,39 927 40,38 1 187 0 1 447 79,32 1 707 87,29 

148 5,45 408 43,73 668 39,61 928 40,43 1 188 0 1 448 80,2 1 708 86,99 

149 5,2 409 44,47 669 41,61 929 40,4 1 189 0 1 449 81,67 1 709 87,25 

150 4,98 410 44,62 670 43,51 930 40,25 1 190 0 1 450 82,11 1 710 87,14 

151 4,61 411 44,41 671 45,36 931 40,32 1 191 0 1 451 82,91 1 711 86,96 

152 3,89 412 43,96 672 47,17 932 40,8 1 192 0 1 452 83,43 1 712 87,14 

153 3,21 413 43,41 673 48,95 933 41,71 1 193 0 1 453 83,79 1 713 87,07 

154 2,98 414 42,83 674 50,73 934 43,16 1 194 0 1 454 83,5 1 714 86,92 

155 3,31 415 42,15 675 52,36 935 44,84 1 195 0 1 455 84,01 1 715 86,88 

156 4,18 416 41,28 676 53,74 936 46,42 1 196 1,54 1 456 83,43 1 716 86,85 

157 5,07 417 40,17 677 55,02 937 47,91 1 197 4,85 1 457 82,99 1 717 86,92 

158 5,52 418 38,9 678 56,24 938 49,08 1 198 9,06 1 458 82,77 1 718 86,81 

159 5,73 419 37,59 679 57,29 939 49,66 1 199 11,8 1 459 82,33 1 719 86,88 

160 6,06 420 36,39 680 58,18 940 50,15 1 200 12,42 1 460 81,78 1 720 86,66 

161 6,76 421 35,33 681 58,95 941 50,94 1 201 12,07 1 461 81,81 1 721 86,92 

162 7,7 422 34,3 682 59,49 942 51,69 1 202 11,64 1 462 81,05 1 722 86,48 

163 8,34 423 33,07 683 59,86 943 53,5 1 203 11,69 1 463 80,72 1 723 86,66 

164 8,51 424 31,41 684 60,3 944 55,9 1 204 12,91 1 464 80,61 1 724 86,74 

165 8,22 425 29,18 685 61,01 945 57,11 1 205 15,58 1 465 80,46 1 725 86,37 

166 7,22 426 26,41 686 61,96 946 57,88 1 206 18,69 1 466 80,42 1 726 86,48 
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167 5,82 427 23,4 687 63,05 947 58,63 1 207 21,04 1 467 80,42 1 727 86,33 

168 4,75 428 20,9 688 64,16 948 58,75 1 208 22,62 1 468 80,24 1 728 86,3 

169 4,24 429 19,59 689 65,14 949 58,26 1 209 24,34 1 469 80,13 1 729 86,44 

170 4,05 430 19,36 690 65,85 950 58,03 1 210 26,74 1 470 80,39 1 730 86,33 

171 3,98 431 19,79 691 66,22 951 58,28 1 211 29,62 1 471 80,72 1 731 86 

172 3,91 432 20,43 692 66,12 952 58,67 1 212 32,65 1 472 81,01 1 732 86,33 

173 3,86 433 20,71 693 65,01 953 58,76 1 213 35,57 1 473 81,52 1 733 86,22 

174 4,17 434 20,56 694 62,22 954 58,82 1 214 38,07 1 474 82,4 1 734 86,08 

175 5,32 435 19,96 695 57,44 955 59,09 1 215 39,71 1 475 83,21 1 735 86,22 

176 7,53 436 20,22 696 51,47 956 59,38 1 216 40,36 1 476 84,05 1 736 86,33 

177 10,89 437 21,48 697 45,98 957 59,72 1 217 40,6 1 477 84,85 1 737 86,33 

178 14,81 438 23,67 698 41,72 958 60,04 1 218 41,15 1 478 85,42 1 738 86,26 

179 17,56 439 26,09 699 38,22 959 60,13 1 219 42,23 1 479 86,18 1 739 86,48 

180 18,38 440 28,16 700 34,65 960 59,33 1 220 43,61 1 480 86,45 1 740 86,48 

181 17,49 441 29,75 701 30,65 961 58,52 1 221 45,08 1 481 86,64 1 741 86,55 

182 15,18 442 30,97 702 26,46 962 57,82 1 222 46,58 1 482 86,57 1 742 86,66 

183 13,08 443 31,99 703 22,32 963 56,68 1 223 48,13 1 483 86,43 1 743 86,66 

184 12,23 444 32,84 704 18,15 964 55,36 1 224 49,7 1 484 86,58 1 744 86,59 

185 12,03 445 33,33 705 13,79 965 54,63 1 225 51,27 1 485 86,8 1 745 86,55 

186 11,72 446 33,45 706 9,29 966 54,04 1 226 52,8 1 486 86,65 1 746 86,74 

187 10,69 447 33,27 707 4,98 967 53,15 1 227 54,3 1 487 86,14 1 747 86,21 

188 8,68 448 32,66 708 1,71 968 52,02 1 228 55,8 1 488 86,36 1 748 85,96 

189 6,2 449 31,73 709 0 969 51,37 1 229 57,29 1 489 86,32 1 749 85,5 

190 4,07 450 30,58 710 0 970 51,41 1 230 58,73 1 490 86,25 1 750 84,77 

191 2,65 451 29,2 711 0 971 52,2 1 231 60,12 1 491 85,92 1 751 84,65 

192 1,92 452 27,56 712 0 972 53,52 1 232 61,5 1 492 86,14 1 752 84,1 

193 1,69 453 25,71 713 0 973 54,34 1 233 62,94 1 493 86,36 1 753 83,46 

194 1,68 454 23,76 714 0 974 54,59 1 234 64,39 1 494 86,25 1 754 82,77 
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195 1,66 455 21,87 715 0 975 54,92 1 235 65,52 1 495 86,5 1 755 81,78 

196 1,53 456 20,15 716 0 976 55,69 1 236 66,07 1 496 86,14 1 756 81,16 

197 1,3 457 18,38 717 0 977 56,51 1 237 66,19 1 497 86,29 1 757 80,42 

198 1 458 15,93 718 0 978 56,73 1 238 66,19 1 498 86,4 1 758 79,21 

199 0,77 459 12,33 719 0 979 56,33 1 239 66,43 1 499 86,36 1 759 78,48 

200 0,63 460 7,99 720 0 980 55,38 1 240 67,07 1 500 85,63 1 760 77,49 

201 0,59 461 4,19 721 0 981 54,99 1 241 68,04 1 501 86,03 1 761 76,69 

202 0,59 462 1,77 722 0 982 54,75 1 242 69,12 1 502 85,92 1 762 75,92 

203 0,57 463 0,69 723 0 983 54,11 1 243 70,08 1 503 86,14 1 763 75,08 

204 0,53 464 1,13 724 0 984 53,32 1 244 70,91 1 504 86,32 1 764 73,87 

205 0,5 465 2,2 725 0 985 52,41 1 245 71,73 1 505 85,92 1 765 72,15 

206 0 466 3,59 726 0 986 51,45 1 246 72,66 1 506 86,11 1 766 69,69 

207 0 467 4,88 727 0 987 50,86 1 247 73,67 1 507 85,91 1 767 67,17 

208 0 468 5,85 728 0 988 50,48 1 248 74,55 1 508 85,83 1 768 64,75 

209 0 469 6,72 729 0 989 49,6 1 249 75,18 1 509 85,86 1 769 62,55 

210 0 470 8,02 730 0 990 48,55 1 250 75,59 1 510 85,5 1 770 60,32 

211 0 471 10,02 731 0 991 47,87 1 251 75,82 1 511 84,97 1 771 58,45 

212 0 472 12,59 732 0 992 47,42 1 252 75,9 1 512 84,8 1 772 56,43 

213 0 473 15,43 733 0 993 46,86 1 253 75,92 1 513 84,2 1 773 54,35 

214 0 474 18,32 734 0 994 46,08 1 254 75,87 1 514 83,26 1 774 52,22 

215 0 475 21,19 735 0 995 45,07 1 255 75,68 1 515 82,77 1 775 50,25 

216 0 476 24 736 0 996 43,58 1 256 75,37 1 516 81,78 1 776 48,23 

217 0 477 26,75 737 0 997 41,04 1 257 75,01 1 517 81,16 1 777 46,51 

218 0 478 29,53 738 0 998 38,39 1 258 74,55 1 518 80,42 1 778 44,35 

219 0 479 32,31 739 0 999 35,69 1 259 73,8 1 519 79,21 1 779 41,97 

220 0 480 34,8 740 0 1 000 32,68 1 260 72,71 1 520 78,83 1 780 39,33 

221 0 481 36,73 741 0 1 001 29,82 1 261 71,39 1 521 78,52 1 781 36,48 

222 0 482 38,08 742 0 1 002 26,97 1 262 70,02 1 522 78,52 1 782 33,8 
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223 0 483 39,11 743 0 1 003 24,03 1 263 68,71 1 523 78,81 1 783 31,09 

224 0 484 40,16 744 0 1 004 21,67 1 264 67,52 1 524 79,26 1 784 28,24 

225 0 485 41,18 745 0 1 005 20,34 1 265 66,44 1 525 79,61 1 785 26,81 

226 0,73 486 41,75 746 0 1 006 18,9 1 266 65,45 1 526 80,15 1 786 23,33 

227 0,73 487 41,87 747 0 1 007 16,21 1 267 64,49 1 527 80,39 1 787 19,01 

228 0 488 41,43 748 0 1 008 13,84 1 268 63,54 1 528 80,72 1 788 15,05 

229 0 489 39,99 749 0 1 009 12,25 1 269 62,6 1 529 81,01 1 789 12,09 

230 0 490 37,71 750 0 1 010 10,4 1 270 61,67 1 530 81,52 1 790 9,49 

231 0 491 34,93 751 0 1 011 7,94 1 271 60,69 1 531 82,4 1 791 6,81 

232 0 492 31,79 752 0 1 012 6,05 1 272 59,64 1 532 83,21 1 792 4,28 

233 0 493 28,65 753 0 1 013 5,67 1 273 58,6 1 533 84,05 1 793 2,09 

234 0 494 25,92 754 0 1 014 6,03 1 274 57,64 1 534 85,15 1 794 0,88 

235 0 495 23,91 755 0 1 015 7,68 1 275 56,79 1 535 85,92 1 795 0,88 

236 0 496 22,81 756 0 1 016 10,97 1 276 55,95 1 536 86,98 1 796 0 

237 0 497 22,53 757 0 1 017 14,72 1 277 55,09 1 537 87,45 1 797 0 

238 0 498 22,62 758 0 1 018 17,32 1 278 54,2 1 538 87,54 1 798 0 

239 0 499 22,95 759 0 1 019 18,59 1 279 53,33 1 539 87,25 1 799 0 

240 0 500 23,51 760 0 1 020 19,35 1 280 52,52 1 540 87,04 1 800 0 

241 0 501 24,04 761 0 1 021 20,54 1 281 51,75 1 541 86,98   

242 0 502 24,45 762 0 1 022 21,33 1 282 50,92 1 542 87,05   

243 0 503 24,81 763 0 1 023 22,06 1 283 49,9 1 543 87,1   

244 0 504 25,29 764 0 1 024 23,39 1 284 48,68 1 544 87,25   

245 0 505 25,99 765 0 1 025 25,52 1 285 47,41 1 545 87,25   

246 0 506 26,83 766 0 1 026 28,28 1 286 46,5 1 546 87,07   

247 0 507 27,6 767 0 1 027 30,38 1 287 46,22 1 547 87,29   

248 0 508 28,17 768 0 1 028 31,22 1 288 46,44 1 548 87,14   

249 0 509 28,63 769 0 1 029 32,22 1 289 47,35 1 549 87,03   

250 0 510 29,04 770 0 1 030 33,78 1 290 49,01 1 550 87,25   
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251 0 511 29,43 771 0 1 031 35,08 1 291 50,93 1 551 87,03   

252 0 512 29,78 772 1,6 1 032 35,91 1 292 52,79 1 552 87,03   

253 1,51 513 30,13 773 5,03 1 033 36,06 1 293 54,66 1 553 87,07   

254 4,12 514 30,57 774 9,49 1 034 35,5 1 294 56,6 1 554 86,81   

255 7,02 515 31,1 775 13 1 035 34,76 1 295 58,55 1 555 86,92   

256 9,45 516 31,65 776 14,65 1 036 34,7 1 296 60,47 1 556 86,66   

257 11,86 517 32,14 777 15,15 1 037 35,41 1 297 62,28 1 557 86,92   

258 14,52 518 32,62 778 15,67 1 038 36,65 1 298 63,9 1 558 86,59   

259 17,01 519 33,25 779 16,76 1 039 37,57 1 299 65,2 1 559 86,92   

260 19,48 520 34,2 780 17,88 1 040 38,51 1 300 66,02 1 560 86,59   

Tillegg 6 

Metode med avtapping og veiing 

1. Motoren skal fylles med ny olje. Dersom det brukes en bunnpanne med konstant volum (som beskrevet i ASTM-

standarden D7156-09), skal oljepumpen være på når motoren fylles. Det skal tilføres nok olje til å fylle både motoren og 

den eksterne bunnpannen. 

2. Motoren skal startes og gjennomgå den ønskede prøvingssyklusen (se nr. 2.2.15 og 2.4.4.8.3.1) i minst én time. 

3. Når syklusen er avsluttet, skal oljetemperaturen få mulighet til å stabilisere seg i stasjonær driftstilstand før motoren slås 

av. 

4. En ren og tom oppsamlingsbeholder skal veies. 

5. Alt rent utstyr som skal brukes under oljetappingen (f.eks. filler), skal veies. 

6. Oljen skal tappes i 10 minutter med den eksterne oljepumpen slått på (dersom en slik finnes), deretter i ytterligere  

10 minutter med pumpen slått av. Dersom det ikke brukes en bunnpanne med konstant volum, skal oljen tappes fra 

motoren i til sammen 20 minutter. 

7. Oljen som er tappet av, skal veies. 

8. Vekten fastsatt i samsvar med trinn 7, skal trekkes fra vekten fastsatt i samsvar med trinn 4. Differansen tilsvarer den 

samlede vekten av oljen som er tappet fra motoren til oppsamlingsbeholderen. 

9. Oljen fylles forsiktig tilbake på motoren. 

10. Den tomme oppsamlingsbeholderen skal veies. 

11. Vekten fastsatt i samsvar med trinn 10, skal trekkes fra vekten fastsatt i samsvar med trinn 4. Resultatet tilsvarer vekten av 

restoljen i oppsamlingsbeholderen som ikke er fylt tilbake på motoren.  
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12. Eventuelt tilsølt utstyr som tidligere er veid i henhold til trinn 5, skal veies. 

13. Vekten fastsatt i samsvar med trinn 12, skal trekkes fra vekten fastsatt i samsvar med trinn 5. Resultatet tilsvarer vekten av 

restoljen på det tilsølte utstyret som ikke er fylt tilbake på motoren. 

14. Vekten av restoljen som er beregnet i samsvar med trinn 11 og 13, skal trekkes fra den samlede vekten av oljen som er 

tappet av, og som er beregnet i samsvar med trinn 8. Differansen tilsvarer den samlede vekten av oljen som er fylt tilbake 

på motoren. 

15. Motoren skal gjennomgå den eller de ønskede prøvingssyklusene (se nr. 2.2.15 og 2.4.4.8.3.1). 

16. Trinn 3–8 skal gjentas. 

17. Vekten av oljen som er tappet av i henhold til trinn 16, skal trekkes fra vekten som er fastsatt i samsvar med trinn 14. 

Differansen tilsvarer den samlede vekten av oljen som er forbrukt. 

18. Den samlede vekten av oljen som er forbrukt, beregnet i henhold til trinn 14, skal divideres med varigheten i timer av 

prøvingssyklusene som er utført i samsvar med trinn 15. Resultatet er smøremiddelforbruket. 

 _____  

Tillegg 7 

Eksempel på plan for driftstidsakkumulering med termiske sekvenser, sekvenser med smøremiddelforbruk og 

sekvenser med regenerering 
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Tillegg 8 

Flytskjema for gjennomføring av planen for driftstidsakkumulering 

 

 _____  

Oppbygging av en aldringssekvens (termisk aldring + aldring med 

smøremiddelforbruk) 

Endret termisk sekvens  

(tillegg 4 + aktiv regenerering) 
Aktiv regenerering 

Start 

Sekvens med 

smøremiddelforbruk er 

nødvendig 

ja 

ja 

nei 

nei 

Beregning av varigheten av  
hver sekvens med 

smøremiddelforbruk 

Termisk sekvens (tillegg 4) 

Beregning av NTS 

Oppbygging av planen for driftstidsakkumulering med NTS 

termiske eller endrede termiske sekvenser 

Beregning av NTS 

Oppbygging av planen for driftstidsakkumulering med NTS 
termiske eller endrede termiske sekvenser + NTS sekvenser 

med smøremiddelforbruk» 

Smøremiddelforbruk 
i løpet av levetiden 

oppnås med NTS 

sekvenser 

Sekvens med smøre-

middelforbruk er ikke 
nødvendig 
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VEDLEGG V 

I vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.1.2.2.1 og 2.1.2.2.2 skal lyde: 

«2.1.2.2.1. Bestemmelsene om overvåking av reagenskvalitet fastsatt i nr. 7–7.1.3 i dette vedlegg, får anvendelse i stedet 

for nr. 4.1 og 4.2 i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008. 

2.1.2.2.2. Bestemmelsene om overvåking av reagenskvalitet og reagensdosering fastsatt i nr. 8, 8.1 og 8.1.1 i dette 

vedlegg, får anvendelse i stedet for nr. 5–5.5 i vedlegg XVI til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

2) Nr. 8 og 8.1 skal lyde: 

«8. FORBRUK OG DOSERING AV REAGENS 

8.1. Tiltakene med hensyn til overvåking av reagenskvalitet og reagensdosering er angitt i nr. 8 i vedlegg 11 til UN-ECE-

reglement nr. 49.» 

 _____  
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VEDLEGG VI 

I vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. For motorer med elektrisk tenning som bruker bensin eller E85, skal avsnitt 5.2.3.1 i UN-ECE-reglement nr. 85 

forstås slik: 

«Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være 

det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011.»» 

2) Nr. 2.2.4 skal lyde: 

«2.2.4. For motorer med kompresjonstenning skal avsnitt 5.2.3.4 i UN-ECE-reglement nr. 85 forstås slik: 

«Drivstoffet som brukes, skal være drivstoff som er tilgjengelig på markedet. I tilfelle tvist skal drivstoffet være 

det egnede referansedrivstoffet som er angitt i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 582/2011.»» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1933 

av 27. oktober 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskudd, tørkede urter og tørket krydder(*) 

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 framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) ble det fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler. 

2)  I henhold til nevnte forordning må grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) være så sikre og så 

lave som det med rimelighet er mulig å oppnå (ALARA) på grunnlag av god framstillings-, tørkings- og 

landbruks/fiskeripraksis. 

3)  Kakaofiber er et særskilt kakaoprodukt som framstilles av kakaobønnens skall og inneholder høyere nivåer av PAH enn 

kakaoprodukter framstilt av kakaonibs. Kakaofiber og avledede produkter er mellomprodukter i næringsmiddelkjeden 

og brukes som ingrediens ved framstilling av næringsmidler med lavt kaloriinnhold og høyt fiberinnhold. Det bør 

fastsettes særskilte grenseverdier for PAH i kakaofiber og avledede produkter. Ettersom disse produktene har et lavt 

fettinnhold, bør grenseverdiene fastsettes på grunnlag av våtvekt. 

4)  Bananchips brukes i frokostkorn og konfekt og spises også som snacks. Det er nylig funnet høye PAH-nivåer i 

bananchips. Disse funnene er knyttet til steking av bananchips i kokosolje. Det bør derfor fastsettes grenseverdier for 

PAH i bananchips. I mangel av tilstrekkelige forekomstdata svarer disse grenseverdiene i første omgang til grenseverdi-

ene for kokosolje beregnet på direkte konsum eller på bruk som ingrediens i næringsmidler. Grenseverdiene bør 

gjennomgås på nytt innen to år, idet det tas hensyn til tilgjengelige forekomstdata. 

5)  Det er funnet høye PAH-nivåer i visse kosttilskudd som inneholder eller er avledet av vegetabilske ingredienser. De 

høye nivåene i disse kosttilskuddene har blitt knyttet til dårlig tørkepraksis i forbindelse med disse vegetabilske 

ingrediensene. Disse høye nivåene kan unngås ved bruk av god praksis. Det bør derfor fastsettes grenseverdier for PAH 

i disse produktene som kan oppnås ved bruk av god tørkepraksis, og som sikrer et høyt nivå for vern av menneskers 

helse. 

6)  Det er også i visse tilfeller blitt påvist høye PAH-nivåer i kosttilskudd som inneholder eller er avledet av propolis, 

dronninggelé og spirulina, noe som har blitt knyttet til bruk av dårlig praksis. Ettersom lavere nivåer kan oppnås ved 

bruk av god praksis, bør det fastsettes grenseverdier for PAH i disse produktene. 

7)  Det er også påvist høye PAH-nivåer i tørkede urter og tørket krydder som også er knyttet til bruk av dårlig tørkepraksis. 

Det bør derfor fastsettes grenseverdier for PAH i tørkede urter og tørket krydder. Tradisjonelle metoder for røyking og 

bearbeiding som brukes på røykt paprika og kardemomme fører til høye PAH-nivåer. Ettersom forbruket av disse 

krydderne er lavt, og for at disse røykte produktene skal kunne på markedet, bør disse krydderne unntas fra 

grenseverdiene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 28.10.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 24. 

(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). 

2018/EØS/87/22 
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8)  Medlemsstatene og de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør gis en rimelig frist til å tilpasse seg de nye kravene 

i denne forordning. 

9)  Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

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 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Næringsmidler oppført i vedlegget til denne forordning, med unntak av dem som er nevnt i nr. 6.1.11, og som lovlig er brakt i 

omsetning før 1. april 2016, kan fortsatt markedsføres etter nevnte dato fram til datoen for minste holdbarhet eller siste 

forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. april 2016 med unntak av næringsmidlene som er nevnt i nr. 6.1.11, der grenseverdien får anvendelse 

fra datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I avsnitt 6: «Polysykliske aromatiske hydrokarboner» i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 6.1.2 skal lyde: 

«6.1.2 Kakaobønner og avledede produkter med unntak 

av produktene nevnt i nr. 6.1.11 

5,0 μg/kg fett fra 

1.4.2013 

35,0 μg/kg fett fra 1.4.2013 til 

31.3.2015 

30,0 μg/kg fett fra 1.4.2015» 

2)  Følgende nr. 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 og 6.1.15 tilføyes: 

«6.1.11 Kakaofiber og avledede produkter, beregnet på 

bruk som næringsmiddelingrediens 

3,0 15,0 

6.1.12 Bananchips 2,0 20,0 

6.1.13 Kosttilskudd som inneholder planteprodukter og 

preparater av disse (39) (*) (**) 

Kosttilskudd som inneholder propolis, dronning-

gelé, spirulina eller preparater av disse(39) 

10,0 50,0 

6.1.14 Tørkede urter 10,0 50,0 

6.1.15 Tørkede urter med unntak av kardemomme og 

røkt Capsicum spp. 

10,0 50,0» 

(*) Plantepreparater er preparater framstilt av planteprodukter (dvs. hele planter, plantedeler, fragmenterte eller avskårne planter) ved 

forskjellige prosesser (dvs. pressing, ekstraksjon, fraksjonering, destillasjon, konsentrering, tørking og gjæring). Denne definisjonen 

omfatter findelte eller pulveriserte planter, plantedeler, alger, sopp, lav, tinkturer, ekstrakter, eteriske oljer (bortsett fra de 

vegetabilske oljene nevnt i nr. 6.1.1), presset juice og bearbeidede eksudater. 

(**) Grenseverdien får ikke anvendelse på kosttilskudd som inneholder vegetabilske oljer. Vegetabilske oljer som brukes som ingrediens i 

kosttilskudd, bør overholde grenseverdien fastsatt i nr. 6.1.1. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1940 

av 28. oktober 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for meldrøyesklerotier i visse typer 

ubearbeidet korn og bestemmelsene om overvåking og rapportering(*) 

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 framgangsmåter 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 meldrøyealkaloider i næringsmidler og fôr(3). 

CONTAM-gruppen har fastsatt en gruppeverdi for akutt referansedose på 1 μg/kg kroppsvekt og et tolerabelt daglig 

inntak (TDI) for gruppen på 0,6 μg/kg kroppsvekt. 

3)  Forekomsten av meldrøyealkaloider i korn er til en viss grad knyttet til forekomsten av meldrøyesklerotier i korn. Dette 

forholdet er ikke absolutt ettersom meldrøyealkaloider også kan forekomme i støvet fra meldrøyesklerotier som er 

absorbert til kornet. Det er derfor viktig som et første skritt å fastsette grenseverdier for meldrøyesklerotier, mens det 

samles inn ytterligere forekomstdata om meldrøyealkaloider i korn og kornprodukter. Det er imidlertid anerkjent at 

overholdelse av grenseverdien for meldrøyesklerotier ikke nødvendigvis garanterer næringsmiddeltrygghet når det 

gjelder forekomsten av meldrøyealkaloider. Derfor kan vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 14 nr. 8 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) treffe passende tiltak for å legge restriksjoner på omsetning 

av næringsmidler eller kreve at de trekkes fra markedet når det er grunn til mistanke om at næringsmidlene, til tross for 

at grenseverdien er overholdt, ikke er trygge på grunn av nivået av meldrøyealkaloider. 

4)  Det er nødvendig å angi i hvilket markedsføringsledd grenseverdiene for meldrøyesklerotier bør anvendes, ettersom 

rensing og sortering kan redusere forekomsten av meldrøyesklerotier. Grenseverdiene for meldrøyesklerotier på korn 

bør anvendes i de samme markedsføringsleddene som for andre mykotoksiner. 

5)  Erfaringene med anvendelsen av forordning (EF) nr. 1881/2006 viser at det er hensiktsmessig å presisere termen «første 

bearbeiding», særlig for integrerte produksjons- og bearbeidingssystemer og når det gjelder tining. 

6)  Det er viktig å samle inn forekomstdata om meldrøyealkaloider i korn og kornprodukter for å fastslå en sammenheng 

mellom forekomsten av meldrøyealkaloider og forekomsten av meldrøyesklerotier. Undersøkelsesresultatene om 

meldrøyealkaloider bør rapporteres innen 30. september 2016 for å gjøre det mulig å fastsette passende og oppnåelige 

grenseverdier for meldrøyealkaloider, og dermed sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse. 

7)  Selv om det er viktig fortsatt å anvende forebyggende tiltak for å unngå og redusere forurensning med okratoksin A, er 

det ikke nødvendig å utarbeide en rapport hvert år om resultatene, undersøkelsesresultatene og framskrittene med 

hensyn til å anvende forebyggende tiltak. Bestemmelsene om overvåking og rapportering i artikkel 9 i forordning (EF) 

nr. 1881/2006 bør derfor oppdateres.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 29.10.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 24. 

(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) EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (Contam); Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 

2012;10(7):2798. [158 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

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

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

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

2018/EØS/87/23 
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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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Overvåking og rapportering 

1.  Medlemsstatene skal overvåke nitratinnholdet i grønnsaker der innholdet av dette stoffet kan være betydelig, særlig i 

grønne bladgrønnsaker, og regelmessig meddele resultatene til EFSA. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen et sammendrag av resultatene for aflatoksiner som er oppnådd i 

samsvar med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014(*), og de individuelle forekomstdataene skal 

rapporteres til EFSA av medlemsstatene. 

3.  Medlemsstatene og de berørte organisasjonene skal hvert år underrette Kommisjonen om resultatene fra under-

søkelsene som er gjort, og om framdriften med hensyn til anvendelsen av forebyggende tiltak for å unngå forurensning med 

deoksynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommisjonen skal gjøre resultatene 

tilgjengelige for medlemsstatene. De relevante forekomstdataene skal oversendes EFSA. 

4.  Medlemsstatene og de berørte organisasjoner oppfordres sterkt til å overvåke forekomsten av meldrøyealkaloider i 

korn og kornprodukter. 

Medlemsstatene og de berørte organisasjoner oppfordres sterkt til å rapportere sine resultater om meldrøyealkaloider til 

EFSA innen 30. september 2016. Disse resultatene skal omfatte forekomstdata og særlige opplysninger om forholdet 

mellom forekomsten av meldrøyesklerotier og nivået av individuelle meldrøyealkaloider. 

Kommisjonen skal gjøre resultatene tilgjengelige for medlemsstatene. 

5.  Forekomstdata for andre forurensende stoffer enn dem som er nevnt i nr. 1–4, og som er innsamlet av medlemsstatene 

og berørte organisasjoner, kan rapporteres til EFSA. 

6.  Data om forekomst av forurensende stoffer skal oversendes EFSA i EFSAs innsendingsformat i samsvar med kravene 

i EFSAs standardprøvebeskrivelse (Standard Sample Description (SSD)) for næringsmidler og fôr(**) og EFSAs 

supplerende rapporteringskrav for særskilte forurensende stoffer. Berørte organisasjoner kan, dersom det er relevant, 

framlegge forekomstdata for EFSA i et enklere format angitt av EFSA. 

 _____________  

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014 om særlige vilkår for import av visse 

produkter med opprinnelse i visse tredjestater som følge av risikoen for at produktene er forurenset av aflatoksiner og 

om opphevelse av forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 av 14.8.2014, s. 4). 

(**) http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm.» 

2)  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt 2 skal ny post 2.9 lyde: 

«2.9 Meldrøyesklerotier og meldrøyealkaloider  

2.9.1. Meldrøyesklerotier  

2.9.1.1. Ubearbeidede typer korn(18) med unntak av mais og ris 0,5 g/kg(*) 

2.9.2. Meldrøyealkaloider(**)  

2.9.2.1. Ubearbeidede typer korn(18) med unntak av mais og ris —(***) 

2.9.2.2. Malte kornprodukter unntatt malte mais- og risprodukter —(***) 

2.9.2.3. Brød (herunder små bakverk), kaker, kjeks, kornsnacks, frokostkorn og pasta —(***) 

2.9.2.4. Kornbaserte næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn —(***) 

(*) Prøvetakingen skal utføres i samsvar med del B i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 (EUT L 70 av 9.3.2006, 

s. 12). Analysen skal foretas med mikroskopisk undersøkelse. 

(**) Summen av 12 meldrøyealkaloider: ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin ergokryptin/ergokryptinin, ergometrin/ 

ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergokornin/ergokorninin. 

(***) Før 1. juli 2017 skal det for disse relevante næringsmiddelkategoriene vurderes passende og oppnåelige grenseverdier som sikrer et 

høyt nivå for vern av menneskers helse.» 

2)  Fotnote 18 skal lyde: 

«(18)  Grenseverdien gjelder for ubearbeidet korn som bringes i omsetning for første bearbeiding. 

Med «første bearbeiding» menes all fysisk behandling eller varmebehandling av eller på kornet, unntatt tørking. 

Rensemetoder, herunder tining, samt sorterings- og tørkemetoder anses ikke som «første bearbeiding», ettersom 

hele kjernen er intakt etter rensingen og sorteringen. 

Tining er rensing av korn ved kraftig børsting og/eller skrubbing. 

Dersom tining benyttes i forbindelse med forekomst av meldrøyesklerotier, må kornene gjennomgå et første 

rensetrinn før tining. Tiningen, som utføres i kombinasjon med støvsuging, etterfølges av en sortering etter farge før 

maling. 

Med integrerte produksjons- og bearbeidingssystemer menes systemer der alle innkommende partier av korn renses, 

sorteres og bearbeides i samme virksomhet. I slike integrerte produksjons- og bearbeidingssystemer gjelder 

grenseverdiene for ubearbeidet korn etter rensing og sortering, men før første bearbeiding. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre overholdelse gjennom deres HACCP-prosedyre, som sikrer at 

det fastsettes og gjennomføres en effektiv overvåkingsordning på dette kritiske kontrollpunkt.»  

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1244 

av 28. juli 2016 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til visse aromastoffer fra en gruppe med en alfa-beta-umettet struktur(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11  

nr. 3, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) er det vedtatt en liste over aromastoffer, og listen er 

innført i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan oppdateres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromaer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet («Myndigheten») ikke er ferdig med å vurdere eller har bedt om ytterligere vitenskapelige data om for å 

kunne fullføre vurderingen av innen de særlige fristene som er fastsatt i del A i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 1334/2008. 

5) Når det gjelder følgende fem stoffer som tilhører FGE 208 rev.1: p-menta-1,8-dien-7-ol (FL-nr. 02.060), myrtenol (FL-

nr. 02.091), myrtenal (FL-nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-yl-acetat (FL-nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL-nr. 09.302), 

ble fristen for framlegging av ytterligere vitenskapelige data satt til 31. desember 2012 i EU-listen. Slike data er 

framlagt av søkeren. 

6) Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117), som ble brukt som representativt 

stoff for gruppen, og som det ble framlagt toksisitetsdata for. 

7) Myndigheten har vurdert 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. 

Stoffet er allerede fjernet fra EU-listen ved kommisjonsforordning (EU) 2015/1760(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 29.7.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 26. 

(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.2012.2751 Tilgjengelig på Internett: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal. 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1760 av 1. oktober 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra EU-listen (EUT L 257 av 2.10.2015, s. 27). 
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8) I uttalelsen konkluderte Myndigheten også med at ettersom p-menta-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for 

gruppen, utgjør de andre stoffene i gruppen en potensiell helserisiko. 

9) For å ytterligere vurdere sikkerheten ved de fem stoffene ble de berørte parter anmodet om å framlegge supplerende 

toksisitetsstudier innen 30. april 2016, slik at EFSA kan ferdigstille sin vurdering. 

10) De berørte partene framla studiene før 30. april 2016. 

11) I påvente av Myndighetens vurdering, en eventuell full evaluering av disse stoffene i henhold til EFSAs CEF-gruppe og 

ferdigstillelse av den påfølgende regelverksprosessen bør vilkårene for bruk av de fem stoffene endres, slik at de bedre 

gjenspeiler nåværende bruk. 

12) På grunn av tekniske forhold bør det fastsettes overgangsperioder for næringsmidler som er tilsatt ett eller flere av de 

fem aromastoffene, og som er brakt i omsetning eller sendt fra tredjestater til Unionen før denne forordning trer i kraft. 

13) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Næringsmidler som er tilsatt ett eller flere av de fem aromastoffene: p-menta-1,8-dien-7-ol (FL-nr. 02.060), myrtenol (FL-

nr. 02.091), myrtenal (FL-nr. 05.106), p- menta-1,8-dien-7-yl-acetat (FL-nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL-nr. 09.302), og som 

ikke oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget til denne forordning, og som lovlig er brakt i omsetning før ikrafttredelsen av denne 

forordning, kan markedsføres fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

2.  Næringsmidler som importeres til Unionen, som er tilsatt ett av de fem aromastoffene i nr. 1, og som ikke oppfyller 

vilkårene fastsatt i vedlegget til denne forordning, 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. 

3.  Overgangsperiodene fastsatt i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på blandinger av aromaer. 

Artikkel 3 

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



Nr. 87/234 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

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

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i avsnitt 2 i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Posten for FL-nr. 02.060 skal lyde: 

«02.060 p-menta-1,8-dien-7-ol 536-59-4 974 2024  I kategori 1, 3, 4.2 og 5 (unntatt kategori 

5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 og 16 

1 EFSA» 

b) Posten for FL-nr. 02.091 skal lyde: 

«02.091 myrtenol 515-00-4 981 10285  I kategori 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 og 16 1 EFSA» 

c) Posten for FL-nr. 05.105 skal lyde: 

«05.106 myrtenal 564-94-3 980 10379  I kategori 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

14.1, 14.2, 15, og 16 

1 EFSA» 

d) Posten for FL-nr. 09.278 skal lyde: 

«09.278 p-menta-1,8-dien-7-yl-acetat 15111-96-3 975 10742  I kategori 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2, 14.2 og 

16 

1 EFSA» 

e) Posten for FL-nr. 09.302 skal lyde: 

«09.302 myrtenylacetat 1079-01-2 982 10887  I kategori 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 og 14.2 1 EFSA» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/854 

av 30. mai 2016 

om godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU)  

nr. 432/2012(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) nr. 432/2012(2), 

der det opprettes en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse. 

3) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Med henblikk på å oppmuntre til innovasjon skal de helsepåstandene som bygger på nyutviklede vitenskapelige beviser 

og/eller inneholder en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, gjennomgå en framskyndet 

framgangsmåte for godkjenning. 

6) Etter en søknad fra Roquette Frères inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Nutriose® som skal erstatte gjærbare karbohydrater i 

næringsmidler og drikke for å oppnå den påståtte virkningen, dvs. å opprettholde tannmineralisering ved å redusere 

tanndemineralisering (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-00040)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 

«Hyppig inntak av sukker bidrar til tanndemineralisering. Inntak av næringsmidler og drikke som inneholder Nutriose® i 

stedet for sukker, kan bidra til å opprettholde tannmineraliseringen ved å redusere tanndemineralisering.»  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 31.5.2016, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 28. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2013;11(7):3329. 
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7) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 26. juli 2013 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at den egenskapen som er mest relevant for den påståtte virkningen (dvs. at plakk-pH ikke senkes til under 5,7 

under og opptil 30 minutter etter inntak), ikke er enestående for det næringsmiddelet som påstanden gjelder(1), men også 

gjelder for andre ikke-gjærbare karbohydrater (f.eks. polyoler, D-tagatose, isomaltulose og polydekstrose). Myndigheten 

tilføyde at en påstand om sukkererstatningene xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erytritol, D-tagatose, 

isomaltulose, sukralose og polydekstrose og opprettholdelse av tannmineralisering ved å redusere tanndemineralisering 

allerede var blitt vurdert med et positivt resultat(2). Myndigheten konkluderte med at det var blitt påvist en 

årsakssammenheng mellom inntak av næringsmidler eller drikker som inneholder gjærbare karbohydrater, og økt 

tanndemineralisering ved eksponering minst fire ganger daglig, og at inntak av næringsmidler eller drikker som 

inneholder ikke-gjærbare karbohydrater i stedet for gjærbare karbohydrater, kan opprettholde tannmineraliseringen ved 

å redusere tanndemineralisering, forutsatt at slike næringsmidler eller drikker ikke fører til tannerosjon. En helsepåstand 

som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør 

oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved forordning (EU) nr. 432/2012. 

8) Etter en søknad fra Beneo-Orafti SA, Sensus BV og Cosucra-Groupe Warcoing SA inngitt i samsvar med artikkel 13 

nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 

fruktooligosakkarider (FOS) fra inulin og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2013-

00615)(3). Søkerens foreslåtte påstand hadde blant annet følgende ordlyd: «Inntak av næringsmidler eller drikker som 

inneholder oligofruktose fra sikori i stedet for sukker, fører til lavere blodsukkerøkning.» 

9) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 10. januar 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der det ble 

påpekt at den egenskapen som er mest relevant for den påståtte virkningen (dvs. redusert glykemisk respons etter 

måltider ved at sukker i næringsmidler og drikker erstattes), ikke er enestående for fruktooligosakkarider, men også 

gjelder for andre ufordøyelige karbohydrater (f.eks. andre polysakkarider enn stivelse, resistente oligosakkarider og 

resistent stivelse), ettersom ufordøyelige karbohydrater i likhet med fruktooligosakkarider er resistente mot hydrolyse og 

absorpsjon i tynntarmen og derfor ikke påvirker blodsukkernivået etter måltider. Myndigheten bemerket også at en 

påstand om sukkererstatninger og redusert glykemisk respons etter måltider allerede var blitt vurdert med et positivt 

resultat(4). Myndigheten konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene er påvist en 

årsakssammenheng mellom inntak av næringsmidler eller drikker som inneholder ufordøyelige karbohydrater i stedet 

for sukker, og redusert glykemisk respons etter måltider sammenlignet med sukkerholdige næringsmidler eller drikker. 

En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 og bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved forordning (EU) nr. 432/2012. 

10) Etter en søknad fra Olygose inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble Myndigheten 

bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om AlphaGOS® og redusert glykemisk respons etter måltider (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2014-00044)(5)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Inntak av næringsmidler eller drikker 

som inneholder AlphaGOS® i stedet for sukker, fører til lavere blodsukkerøkning etter inntaket sammenlignet med 

sukkerholdige næringsmidler eller drikker.» 

11) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. oktober 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der det ble 

påpekt at den egenskapen som er mest relevant for den påståtte virkningen (dvs. redusert glykemisk respons etter 

måltider ved at sukker i næringsmidler og drikker erstattes), ikke er enestående for α-galaktooligosakkarider (α-GOS), 

men også gjelder for andre ufordøyelige karbohydrater (f.eks. andre polysakkarider enn stivelse og resistent stivelse), 

ettersom ufordøyelige karbohydrater i likhet med α-GOS er resistente mot hydrolyse og absorpsjon i tynntarmen og 

derfor ikke påvirker blodsukkernivået etter måltider. I nevnte uttalelse bemerket Myndigheten også at en påstand om 

ufordøyelige karbohydrater og redusert glykemisk respons etter måltider allerede var blitt vurdert med et positivt 

resultat(6), og konkluderte med at det var påvist en årsakssammenheng mellom inntak av næringsmidler eller drikker 

  

(1) Det vil si 85 % resistent dekstrin med en gjennomsnittlig polymeriseringsgrad på 12–25 og mindre enn 0,5 % mono- og disakkarider, noe 

som er relevant for den påståtte virkningen (dvs. at plakk-pH ikke senkes til under 5,7 under og opptil 30 minutter etter inntak. 

(2) EFSA Journal 2011;9(4):2076. 

(3) EFSA Journal 2014;12(1):3513. 

(4) EFSA Journal 2011;9(4):2076. 

(5) EFSA Journal 2014;12(10):3838. 

(6) EFSA Journal 2014;12(1):3513. 
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som inneholder ufordøyelige karbohydrater, og redusert glykemisk respons etter måltider sammenlignet med 

sukkerholdige næringsmidler eller drikker. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 432/2012. 

12) Etter en søknad fra Roquette Italia SpA inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Nutriose®06 og redusert glykemisk respons etter måltider 

(spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00073)(1)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Inntak av næringsmidler 

eller drikker som inneholder Nutriose®06 i stedet for høyglykemiske karbohydrater, fører til lavere blodsukkerøkning 

etter inntaket sammenlignet med næringsmidler eller drikker som inneholder høyglykemiske karbohydrater.» 

13) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. oktober 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, der det ble 

påpekt at den egenskapen som er mest relevant for den påståtte virkningen (dvs. redusert glykemisk respons etter 

måltider ved at glykemiske karbohydrater i næringsmidler og drikker erstattes), er at det resistente dekstrinet i det 

næringsmiddelet påstanden gjelder, er ufordøyelig(2). Myndigheten påpekte også at denne egenskapen som er relevant 

for den påståtte virkningen, ikke er enestående for resistent dekstrin, men også gjelder for andre ufordøyelige 

karbohydrater (f.eks. andre polysakkarider enn stivelse og resistente oligosakkarider), ettersom ufordøyelige 

karbohydrater på samme måte som resistent dekstrin er resistente mot hydrolyse og absorpsjon i tynntarmen og derfor 

ikke påvirker blodsukkernivået etter måltider. I nevnte uttalelse bemerket Myndigheten at en påstand om ufordøyelige 

karbohydrater og redusert glykemisk respons etter måltider allerede var blitt vurdert med et positivt resultat(3), og 

konkluderte med at det var påvist en årsakssammenheng mellom inntak av næringsmidler eller drikker som inneholder 

ufordøyelige karbohydrater, og redusert glykemisk respons etter måltider sammenlignet med næringsmidler eller drikker 

som inneholder glykemiske karbohydrater. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt ved 

forordning (EU) nr. 432/2012. 

14) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom 

ordlyden i påstander som søkeren bruker, har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en godkjent 

helsepåstand, fordi de viser til samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets 

bestanddeler og helse, bør de derfor omfattes av samme bruksvilkår som de som er angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

15) Registeret over ernærings- og helsepåstander som inneholder alle tillatte helsepåstander, bør i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 oppdateres for å ta hensyn til denne forordning. 

16) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra en av søkerne i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

17) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

18) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstandene angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i  

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(1) EFSA Journal 2014;12(10):3839. 

(2) Det vil si 85 % resistent dekstrin med en gjennomsnittlig polymeriseringsgrad på 12–25 og mindre enn 0,5 % mono- og disakkarider. 

(3) EFSA Journal 2014;12(1):3513. 
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Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 30. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende poster i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår for og/eller 

begrensninger på bruk av 

næringsmiddelet og/eller 

en tilleggserklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

«Ikke-gjærbare 

karbohydrater 

Inntak av næringsmidler eller 

drikker som inneholder <navn på 

alle ikke-gjærbare karbohydrater 

som brukes> i stedet for 

gjærbare karbohydrater, bidrar til 

å opprettholde tannminera-

lisering. 

For at påstanden skal kunne brukes, bør gjærbare 

karbohydrater(1**) erstattes i næringsmidler eller drikker 

med ikke-gjærbare karbohydrater(2***) i slike mengder 

at inntak av disse næringsmidlene eller drikkene ikke 

senker plakk-pH til under 5,7 under eller opptil 

30 minutter etter inntak. 

(1**) Gjærbare karbohydrater defineres som 

karbohydrater eller karbohydratblandinger i 

næringsmidler eller drikker som senker plakk-

pH til under 5,7 ved bakteriell gjæring under 

og opptil 30 minutter etter inntak, som fastsatt 

in vivo eller in situ ved plakk-pH-telemetri. 

(2***) Ikke-gjærbare karbohydrater defineres som 

karbohydrater eller karbohydratblandinger i 

næringsmidler eller drikker som ikke senker 

plakk-pH til under en konservativ pH-verdi på 

5,7 ved bakteriell gjæring under og opptil 

30 minutter etter inntak, som fastsatt in vivo 

eller in situ ved plakk-pH-telemetri. 

 2013;11(7):3329»  

«Ufordøyelige 

karbohydrater 

Inntak av næringsmidler eller 

drikker som inneholder <navn på 

alle ufordøyelige karbohydrater 

som brukes> i stedet for sukker, 

fører til lavere blodsukkerøkning 

etter inntaket sammenlignet med 

sukkerholdige næringsmidler 

eller drikker. 

For at påstanden skal kunne brukes, bør sukker i 

næringsmidler eller drikker erstattes med ufordøyelige 

karbohydrater, som er karbohydrater som verken 

fordøyes eller absorberes i tynntarmen, slik at sukker-

innholdet i næringsmidlene eller drikkene reduseres med 

minst den mengden som angis i påstanden REDUSERT 

INNHOLD AV [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFF] i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 1924/2006. 

 2014;12(1):3513 

2014;12(10):3838 

2014;12(10):3839» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/862 

av 31. mai 2016 

om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på listen over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. I noen 

tilfeller kan ikke den vitenskapelige risikovurderingen alene gi alle de opplysningene som en beslutning om 

risikohåndtering bør bygge på, og derfor bør andre berettigede faktorer som er relevante for den aktuelle saken, også tas 

i betraktning. 

4) Etter en søknad fra Oy Karl Fazer AB inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold og redusert 

glykemisk respons etter måltider (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00012(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende 

ordlyd: «Inntak av surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold bidrar til redusert glykemisk respons ledsaget av redusert 

insulinrespons etter et måltid.» Etter anmodning fra Myndigheten spesifiserte søkeren at den påståtte virkningen av 

surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold bør sammenlignes med glukose. 

5) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 8. oktober 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som kon-

kluderte med at det på grunnlag av de framlagte opplysningene kunne påvises en årsakssammenheng mellom inntak av 

nesten alle næringsmidler og senket blodsukkernivå etter måltider sammenlignet med glukose. 

6) I henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal helsepåstander bygge på allment 

anerkjente vitenskapelige beviser. Godkjenning kan med rette tilbakeholdes dersom helsepåstandene ikke er i samsvar 

med andre allmenne eller særskilte krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i tilfeller der påstanden har fått en positiv 

vitenskapelig vurdering av Myndigheten. Myndigheten påpekte i sin vitenskapelige uttalelse at når sammenlignbare 

mengder tilgjengelige karbohydrater fra ulike næringsmidler som inneholder karbohydrater prøves, vil i prinsippet 

nesten alle næringsmidler som inneholder karbohydrater, gi redusert glykemisk respons etter måltider sammenlignet 

med den glykemiske responsen som inntak av glukose gir. Myndigheten påpekte dessuten at næringsmidler som 

inneholder små mengder karbohydrater, eller ingen tilgjengelige karbohydrater, også ville medføre lavere glykemisk 

respons etter måltider sammenlignet med glukose. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 28. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(10):3837. 

2018/EØS/87/26 
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7) I forordning (EF) nr. 1924/2006 defineres «påstand» som ethvert budskap eller enhver framstilling som angir, antyder 

eller gir inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper. En påstand om surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold 

og glykemisk respons etter måltider antyder at surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold har særlige egenskaper når det 

gjelder redusert glykemisk respons etter måltider sammenlignet med glukose, mens nesten alle næringsmidler i 

realiteten har denne virkningen. I henhold til artikkel 3 bokstav a) annet ledd i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal 

bruken av helsepåstander ikke være villedende. En påstand om at et bestemt næringsmiddel har visse gunstige egen-

skaper når nesten alle næringsmidler faktisk har de samme egenskapene, vil være villedende. 

8) På bakgrunn av ovennevnte oppfyller påstanden om inntak av surdeigsrugbrød med høyt fiberinnhold og redusert 

glykemisk respons etter måltider ikke kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør derfor ikke oppføres i listen over 

tillatte helsepåstander. 

9) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

10) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal ikke oppføres på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i forordning (EF)  

nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer 

for EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som bygger på 

nyutviklede vitenskapelige beviser og/eller innehol-

der en anmodning om sikring av data underlagt 

eiendomsrett 

Surdeigsrugbrød med høyt 

fiberinnhold 

Redusert glykemisk 

respons etter måltider 

sammenlignet med glu-

kose 

Q-2014-00012 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2015/2284 

av 25. november 2015 

om oppheving av rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av en maksimumsverdi for erukasyre i olje og fett og 

rådsforordning (EF) nr. 320/2006 om fastsettelse av en midlertidig ordning for omstrukturering av sukkerindustrien(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 42 første ledd, artikkel 43 nr. 2 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), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Økt gjennomsiktighet i EU-retten er et vesentlig ledd i strategien for bedre lovgivning som EU-institusjonene er i ferd 

med å gjennomføre. I den forbindelse er det hensiktsmessig å oppheve rettsakter som ikke lenger har direkte virkning. 

2) Følgende rettsakter om den felles landbrukspolitikk er foreldet, selv om de formelt fortsatt er i kraft: 

— Rådsdirektiv 76/621/EØF(3). Innholdet i dette direktiv er innarbeidet i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1881/2006(4). 

— Rådsforordning (EF) nr. 320/2006(5). Den midlertidige ordningen opprettet ved denne forordning fikk 

anvendelse bare til omsetningsåret 2009/2010. 

3) Av klarhetshensyn og av hensyn til rettssikkerheten bør nevnte rettsakter oppheves. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Direktiv 76/621/EØF og forordning (EF) nr. 320/2006 oppheves. 

Artikkel 2 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 11.12.2015, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 30. 

(1) Uttalelse avgitt 1. juli 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 27. oktober 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 16. november 2015 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

(3) Rådsdirektiv 76/621/EØF av 20. juli 1976 om fastsettelse av en maksimumsverdi for erukasyre i olje og fett beregnet på direkte konsum og 

i næringsmidler tilsatt olje eller fett ()(EFT L 202 av 28.7.1976, s. 35). 

(4) 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). 

(5) Rådsforordning (EF) nr. 320/2006 av 20. februar 2006 om fastsettelse av en midlertidig ordning for omstrukturering av sukkerindustrien i 

Fellesskapet og om endring av forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering av den felles landbrukspolitikk (EUT L 58 av 28.2.2006,  

s. 42). 

2018/EØS/87/27 
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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 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1379 

av 16. august 2016 

om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

3) Myndigheten skal avgi uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra E-piim production Ltd, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Lactobacillus plantarum TENSIA® i den halvfaste 

edamerlignende «hjerteosten» av merket Harmony™ og opprettholdelse av normalt blodtrykk (spørsmål nr. EFSA-Q-

2014-00097)(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Regelmessig daglig inntak (i minst åtte uker) av 

50 g Südamejuust («hjerteost») av merket Harmony™ som inneholder Lactobacillus plantarum TENSIA®, bidrar til å 

opprettholde hjerte- og karsystemet/hjertehelsen ved å senke blodtrykket/hjertesymbol». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 1. oktober 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av Lactobacillus plantarum TENSIA® i den halvfaste edamerlignende «hjerteosten» av merket Harmony™ og 

opprettholdelse av normalt blodtrykk. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 17.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 32. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2014;12(10):3842. 

2018/EØS/87/28 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/247 

 

 

7) Etter en søknad fra British Specialist Nutrition Association Ltd, inngitt i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om karbohydratløsninger og opprett-

holdelse av fysisk prestasjonsevne under utholdenhetstrening (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00058(1)). Søkerens 

foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Karbohydratløsninger bidrar til å opprettholde utholdenheten under langvarig 

utholdenhetstrening.» På anmodning fra Myndigheten presiserte søkeren at de næringsmidler som påstanden gjelder, er 

karbohydratløsninger som ikke inneholder elektrolytter, og at karbohydratløsninger bør sammenlignes med vann eller 

vann-elektrolyttløsninger når det gjelder den påståtte virkningen. 

8) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 1. oktober 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak 

av karbohydratløsninger og opprettholdelse av fysisk prestasjonsevne under utholdenhetstrening sammenlignet med 

vann eller vann-elektrolyttløsninger. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

9) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkerne i henhold til artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

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 

Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) EFSA Journal 2014;12(10):3836. 
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt ei-

endomsrett 

Lactobacillus 

plantarum TENSIA® 

i halvfast edamer-

lignende «hjerteost» 

av merket Harmo-

ny™ 

Regelmessig daglig inntak (i minst åtte 

uker) av 50 g Südamejuust («hjerteost») 

av merket Harmony™ som inneholder 

Lactobacillus plantarum TENSIA®, 

bidrar til å opprettholde hjerte- og karsys-

temet/hjertehelsen ved å senke blod-

trykket/hjertesymbol. 

Q-2014-00097 

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 

bygger på nyutviklede vitenskapelige 

bevis og/eller inneholder en anmod-

ning om sikring av data underlagt ei-

endomsrett 

Karbohydrat-

løsninger 

Karbohydratløsninger bidrar til å opprett-

holde utholdenheten under langvarig 

utholdenhetstrening. 

Q-2014-00058 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1381 

av 16. august 2016 

om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra Cross Vetpharm Group UK Ltd, inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om beta-galaktosidase fra Kluyveromyces 

lactis i Colief® og reduksjon av mage- og tarmplager (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00404(2)). Søkerens foreslåtte 

påstand hadde følgende ordlyd: «Colief®/laktaseenzym reduserer laktosebelastningen i spedbarns kosthold og lindrer 

besvær som skyldes nedsatt fordøyelse av laktose hos spedbarn med kolikk som ikke klarer å fordøye all laktose i 

kosten». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 17. juli 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det på grunnlag av de framlagte dataene ikke kunne påvises noen årsakssammenheng mellom inntak av beta-

galaktosidase fra Kluyveromyces lactis i Colief®og reduksjon av mage- og tarmplager. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i foqrordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 17.8.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 32. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2015;13(7):4187. 

2018/EØS/87/29 
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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. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – 

helsepåstand om barns utvikling 

og helse 

Colief® Colief®/laktaseenzym reduserer laktosebelast-

ningen i spedbarns kosthold og lindrer besvær 

som skyldes nedsatt fordøyelse av laktose hos 

spedbarn med kolikk som ikke klarer å 

fordøye all laktose i kosten. 

Q-2014-00404 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1389 

av 17. august 2016 

om godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra VAB-nutrition, inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om vitamin D og bidrag til immunsystemets normale 

funksjon (spørsmål nr. EFSA-Q-2014-00826(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Vitamin D bidrar 

til immunsystemets normale funksjon». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. mai 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som konkluderte 

med at det kunne fastslås en årsakssammenheng mellom inntak av vitamin D og bidrag til immunsystemets normale 

funksjon hos barn. En helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør følgelig anses å oppfylle kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, og den bør oppføres på EU-listen over tillatte påstander. 

7) I artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det fastsatt at en positiv uttalelse om godkjenning av en 

helsepåstand skal inneholde bestemte opplysninger. Disse opplysningene bør derfor angis i vedlegget til denne 

forordning for den påstanden som godkjennes, og bør, dersom det er relevant, omfatte påstandens reviderte ordlyd, 

særlige vilkår for bruk av påstanden, eventuelle vilkår eller restriksjoner for bruk av næringsmiddelet og/eller en 

tilleggsangivelse eller -advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 1924/2006 og Myndighetens 

uttalelse. 

8) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Påstander 

som i kraft av sin ordlyd har samme betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand fordi de viser til samme 

sammenheng mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en bestanddel av et næringsmiddel på den ene 

siden, og helse på den andre siden, bør derfor være underlagt de samme vilkårene for bruk som er angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

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 223 av 18.8.2016, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 34. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2015;13(5):4096. 

2018/EØS/87/30 2018/EØS/87/30 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning kan brukes om næringsmidler som bringes i omsetning i Den 

europeiske union, i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

2.  Helsepåstanden nevnt i nr. 1 skal føres opp på EU-listen over tillatte påstander nevnt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 17. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tillatte helsepåstander 

Søknad – relevante 

bestemmelser i 

forordning (EF)  

nr. 1924/2006 

Søker – adresse 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller 

begrensninger for bruk av 

næringsmiddelet og/eller 

en utfyllende erklæring 

eller advarsel 

Referansenummer 

for EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 

bokstav b) – helsepå-

stand om barns ut-

vikling og helse 

VAB-nutrition, 1 rue Claude 

Danziger, 63100 Clermont-

Ferrand, France. 

Vitamin D Vitamin D bidrar til im-

munsystemets normale 

funksjon hos barn. 

Påstanden kan brukes bare om næringsmid-

ler som minst er en kilde til vitamin D i 

henhold til påstanden KILDE TIL [NAVN 

PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ 

MINERAL] i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

 Q-2014-00826 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1390 

av 17. august 2016 

om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helse-

påstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre de er godkjent av 

Kommisjonen i samsvar med nevnte forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2) I forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten». 

3) Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen og avgi 

uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstander skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Etter en søknad fra Vifor Ltd, inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi uttalelse om en helsepåstand om Equazen eye q® og bedre leseferdigheter (spørsmål 

nr. EFSA-Q-2014-00462)(2)). Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Equazen eye q® (blanding av 

EPA:DHA:GLA i forholdet 9:3:1) gir bedre leseferdigheter og relaterte kognitive funksjoner hos barn». 

6) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 13. oktober 2015 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten, som 

konkluderte med at det ikke var påvist noen årsakssammenheng mellom inntak av Equazen Eye q®, en blanding av EPA, 

DHA og GLA (i vektforholdet 9:3:1) og bedre leseferdigheter hos barn. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Helsepåstanden oppført i vedlegget til denne forordning skal ikke tas med på EU-listen over tillatte påstander omhandlet i 

artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 18.8.2016, s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 233/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 34. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2015;13(10):4251. 

2018/EØS/87/31 
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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, 17. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Avslått helsepåstand 

Søknad – relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand 
Referansenummer for 

EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – 

helsepåstand om barns ut-

vikling og helse 

Equazen eye q® Equazen eye q® (blanding av 

EPA:DHA:GLA i forholdet 9:3:1) gir 

bedre leseferdigheter og relaterte kog-

nitive funksjoner hos barn. 

Q-2014-00462 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1174 

av 15. juli 2016 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av 

Spania i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

[meddelt under dokument K(2016) 4380](*) 

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 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Selskapet Will Kill S.A. («søkeren») innga 20. desember 2013 en fullstendig søknad til Frankrike («den berørte 

medlemsstaten») om gjensidig anerkjennelse av en godkjenning innvilget av Spania («den rapporterende medlems-

staten») med hensyn til et biocidprodukt som brukes som rottegift og inneholder det aktive stoffet difenakum i flytende 

utforming («det omstridte produktet»). 

2) Den rapporterende medlemsstaten godkjente det omstridte produktet for bruk mot mus og rottearten Rattus norvegicus 

(«rotter») innendørs og i og omkring bygninger av yrkesbrukere, og utendørs utelukkende av kvalifiserte yrkesbrukere. 

Det omstridte produktet leveres i engangsflasker med roll-on-beholder og en åtestasjon («innretningen») for å unngå 

primær- og sekundærforgiftning. Etter bruk skal hele innretningen disponeres for å unngå eksponering av brukeren. 

3) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 forela den berørte medlemsstaten en rekke innvendinger 

for samordningsgruppen, og oppga at det omstridte produktet ikke oppfylte vilkårene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav 

b) i), iii) og iv) i nevnte forordning. 

4) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret de andre medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige 

merknader til innvendingene. Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Det 

forente kongerike og søkeren framla sine merknader. Innvendingene ble drøftet av medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter for biocidprodukter på møter i samordningsgruppen 23. januar og 17. mars 2015. 

5) I samsvar med artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 oversendte den rapporterende medlemsstaten  

30. juni 2015 en detaljert redegjørelse til Kommisjonen om de punktene som medlemsstatene ikke hadde klart å komme 

til enighet om, og årsakene til deres uenighet. En kopi av denne erklæringen ble også sendt til de berørte 

medlemsstatene og til søkeren. 

6) De uløste innvendingene som ble oversendt Kommisjonen, gjaldt virkningen av det omstridte produktet på rotter og 

mus, som ikke var tilstrekkelig påvist i godt dokumenterte feltforsøk, virkningen i de medlemsstater som har fuktig 

klima, som kan bli redusert som følge av at målorganismene lettere har tilgang til vann, innretningens virkning som et 

risikoreduserende tiltak for å unngå lekkasje, og en uakseptabel risiko for brukernes helse ved rengjøring av 

åtestasjonene. 

7) I henhold til nr. 12 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012 anså den rapporterende medlemsstaten, på grunnlag av 

feltdata framskaffet ved bruk av en prototypinnretning og dens sakkyndiges vurderinger, at det omstridte produktet er 

tilstrekkelig effektivt. Denne konklusjonen var imidlertid betinget av framlegging av feltdata som underbygger disse 

funnene.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 19.7.2016, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 36. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2018/EØS/87/32 
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8) Den rapporterende medlemsstaten konkluderte med at resultatene av feltforsøkene som ble framlagt av søkeren, viste et 

akseptabelt effektivitetsnivå i samsvar med kriteriene fastsatt i EU-retningslinjene for effektivitetsvurdering av 

rottegift(1). 

9) Når det gjelder effektiviteten i fuktig klima, viser innendørs bruk i områder der gnagere har rikelig tilgang på næring, 

ingen vesentlig forskjell mellom medlemsstatene. Når det gjelder bruk i og omkring bygninger og utendørs, omfatter 

produktgodkjenningen allerede et vilkår om å begrense bruken av produktet til forhold der det er vanskelig å få tilgang 

til vann. Ettersom produktet har vist seg tilstrekkelig effektivt i feltforsøk i områder med full tilgang til vann, bør 

produktgodkjenninger ikke være underlagt noen restriksjoner på grunn av bestemte værforhold. 

10) Den rapporterende medlemsstaten anså innretningen for å være et egnet risikoreduserende tiltak for å hindre og unngå 

primær- og sekundærforgiftning sammenlignet med anvendelsen av det omstridte produktet i åpne beholdere. Denne 

konklusjonen ble bekreftet i feltforsøkene, der spill forekom bare to ganger på grunn av en ulykke med en 

landbruksmaskin eller skadeverk. For å begrense utilsiktet spill så mye som mulig bør produktgodkjenningen omfatte 

supplerende bruksanvisninger, for eksempel om festing av åtestasjonen til underlaget, og en anbefaling om at 

åtestasjonen, i tilfelle utilsiktet spill, skal disponeres som farlig avfall. 

11) Den rapporterende medlemsstaten vurderte helserisikoen for brukere av produktet ved bruk av en modell utviklet for åte 

i fast form og ved bruk av svært forsiktige parametrer ved et scenario basert på det verst tenkelige tilfelle. Ettersom det 

ble påvist en uakseptabel risiko for brukeren, ble det innført et risikoreduserende tiltak som gikk ut på at innretningen 

skulle disponeres etter bruk for å hindre potensiell eksponering under rengjøring av åtestasjonene. 

12) Det er foretatt en endring av produktgodkjenningen ut fra en avtale basert på en ny beregning av risikoen for 

menneskers helse som følge av eksponering for det omstridte produktet, på grunnlag av en produktspesifikk 

undersøkelse av opptak gjennom huden og nye parametrer framskaffet av søkeren, basert på den faktiske bruken av det 

omstridte produktet (for eksempel antall sprut som brukeren kan eksponeres for, samt dråpestørrelsen). 

13) Med tanke på risikoen for utilsiktet sprut bør godkjenningen omfatte ytterligere risikoreduserende tiltak. Disse tiltakene 

bør omfatte begrensning av bruken til kvalifiserte yrkesbrukere og en angivelse om at brukerne skal benytte 

vernehansker. Idet det tas hensyn til at kvalifiserte yrkesbrukere er forventet å følge bruksanvisningen nøye, forventes 

det omstridte produktet å være trygt for denne kategorien av brukere under de foreslåtte vilkårene. 

14) For å unngå unødvendig plastavfall bør godkjenningens nåværende vilkår om at produktet og roll-on-beholderen leveres 

sammen med åtestasjonen som én enkelt innretning og at hele innretningen, herunder åtestasjonen, disponeres etter 

bruk, fjernes fra godkjenningen. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende nummer, som fastsatt i registeret over biocidprodukter: ES-

0000196-0000. 

Artikkel 2 

1.  Produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

  

(1) Se Technical Notes for Guidance on Product Evaluation. Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal 

Biocidal Products, som er tilgjengelig på nettsiden http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/ 

bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf 
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2.  Vilkåret som begrenser bruken av produktet til forhold der det er vanskelig å få tilgang til vann, fjernes fra produkt-

godkjenningen. 

Artikkel 3 

1.  Produktet skal brukes bare av brukergruppen kvalifiserte yrkesbrukere. 

2.  Produktgodkjenningen skal omfatte følgende risikoreduserende tiltak: «Benytt kjemikaliebestandige hansker ved 

håndtering av produktet (innehaveren av produktgodkjenningen skal angi hanskematerialet i produktinformasjonen)». 

3.  Vilkåret om at produktet og roll-on-beholderen leveres sammen med åtestasjonen som én enkelt innretning og at 

åtestasjonen som del av hele innretningen disponeres etter bruk, fjernes fra produktgodkjenningen. 

4.  I henhold til vilkårene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 oppfyller produktet vilkårene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iii) i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 4 

1.  Følgende bruksanvisning skal inngå i produktgodkjenningen: 

— «Fest åtestasjonen til underlaget». 

— «Ved utilsiktet spill av væske skal åtestasjonen disponeres som farlig avfall». 

2.  I henhold til vilkårene fastsatt i nr. 1 oppfyller produktet vilkårene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iv) i forordning 

(EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1175 

av 15. juli 2016 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av  

Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) nr. 528/2012 

[meddelt under dokument K(2016) 4385](*) 

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 36 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Selskapet Scotts Celaflor GmbH («søkeren») innga 29. juni 2015 en fullstendig søknad til Tyskland («den berørte 

medlemsstaten») om gjensidig anerkjennelse av en godkjenning innvilget av Det forente kongerike («den rapporterende 

medlemsstaten») med hensyn til et biocidholdig insektmiddel som inneholder det aktive stoffet spinosad i form av et 

kornet pulver som anvendes som åte direkte eller fortynnes med vann og anvendes som sprøytevæske («det omstridte 

produktet»). 

2) Den rapporterende medlemsstaten godkjente det omstridte produktet 23. april 2015 for bruk av allmennheten mot maur 

utendørs ved direkte anvendelse på maurbol. Godkjenningen er deretter blitt gjensidig anerkjent av Irland. 

3) I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012 forela den berørte medlemsstaten 26. oktober 2015 en 

innvending for samordningsgruppen, og oppga at det omstridte produktet ikke oppfylte vilkårene fastsatt i forordningens 

artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iv). 

4) Den berørte medlemsstaten anser at det omstridte produktet ikke oppfyller kravene fastsatt i nr. 66 i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 528/2012, idet PEC/PNEC-forholdet for jordmiljøet er større enn 1, og det omstridte produktet som 

en følge av dette utgjør en uakseptabel risiko for miljøet, om enn i svært små områder og i svært korte perioder. 

5) Sekretariatet for samordningsgruppen oppfordret de andre medlemsstatene og søkeren til å framlegge skriftlige 

merknader til innvendingene. Belgia, Frankrike, Nederland og Det forente kongerike og søkeren framla sine merknader. 

Saken ble også drøftet av medlemsstatenes vedkommende myndigheter for biocidprodukter på møter i samordnings-

gruppen 17. november 2015 og 20. januar 2016. 

6) Ettersom det ikke ble oppnådd enighet i samordningsgruppen, oversendte den rapporterende medlemsstaten 5. februar 

2016 en detaljert redegjørelse til Kommisjonen om de punktene som medlemsstatene ikke hadde klart å komme til 

enighet om, og årsakene til deres uenighet, i henhold til artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. En kopi av 

denne erklæringen ble også sendt til de berørte medlemsstatene og til søkeren. 

7) Når det gjelder den uløste innvendingen som ble forelagt Kommisjonen, fastsetter nr. 66 i vedlegg VI til forordning 

(EU) nr. 528/2012 at i de tilfeller da PEC/PNEC-forholdet er større enn 1, skal vurderingsorganet i hvert enkelt tilfelle 

vurdere hvilke elementer eller risikoreduserende tiltak som skal tas i betraktning for å fastslå om biocidproduktet er i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iv). 

8) Ut fra drøftingene i samordningsgruppen virker det som det mangler omforente EU-retningslinjer til støtte for 

vurderingsorganet ved en slik vurdering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 19.7.2016, s. 113, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 36. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2018/EØS/87/33 
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9) Ut fra drøftingene framgår det også at den uakseptable risikoen som er påvist, er begrenset på grunn av anvendel-

sesmønsteret til produktet, som anvendes bare på små områder (for eksempel maurbol), og forventes å brytes ned i løpet 

av et kort tidsrom, slik at arter utenfor målgruppen kan rekolonisere det behandlede området etter bruk. 

10) I mangel av omforente EU-retningslinjer var den rapporterende medlemsstatens konklusjon basert på tilgjengelige opp-

lysninger og på sine sakkyndiges vurderinger, i henhold til nr. 12 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 528/2012. 

11) På bakgrunn av dette og inntil slike omforente retningslinjer er formelt vedtatt, skal den rapporterende medlemsstatens 

konklusjon om innvendingen anses som gyldig fram til produktgodkjenningen fornyes. 

12) Ut fra drøftingene i samordningsgruppen viser det seg også at de nåværende vilkårene i produkttillatelsen bedre bør 

beskrive det omstridte produktets bruksområde, og bør gi noen opplysninger om anvendelsen. Nevnte vilkår bør derfor 

endres. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på produkter med følgende nummer, som fastsatt i registeret over biocidprodukter: UK-

0008829-0000. 

Artikkel 2 

Produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iv) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 3 

1.  Bruksområdet i produktgodkjenningen skal lyde: «Utendørs bruk (bare for direkte anvendelse på maurbol i nærheten av 

boliger)». 

2.  Setningen «Anvendes bare direkte på bolet» angitt i produktgodkjenningen både som bruksanvisning og risikoreduserende 

tiltak erstattes med følgende: «Dette biocidproduktet anvendes bare direkte på maurbol. Ikke spre tørre korn eller hell væske på 

harde overflater eller bar mark som brukes som maurstier». 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1688 

av 20. september 2016 

om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til hudsensibilisering(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 2 

og artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes krav til registrering av stoffer som framstilles i eller importeres til Unionen 

alene, i stoffblandinger eller i produkter. For å oppfylle registreringskravene skal registrantene ved behov framlegge 

opplysningene som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

2) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å redusere forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Når egnede, validerte forsøksmetoder 

blir tilgjengelige, bør kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) og vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 

eventuelt endres for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. Det bør tas hensyn til prinsippene om erstatning, 

begrensing og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 er in vivo-undersøkelser nødvendige for å framskaffe opplysninger om 

hudsensibilisering i nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

4) I de senere årene er det gjort betydelige vitenskapelige framskritt i utviklingen av alternative forsøksmetoder for 

hudsensibilisering. Flere in chemico- eller in vitro-forsøksmetoder er validert av Den europeiske unions referanse-

laboratorium for alternativer til dyreforsøk (EURL ECVAM) og/eller internasjonalt anerkjent av Organisasjonen for 

økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Disse forsøksmetodene kan gjøre det mulig å framskaffe tilstrekkelige 

opplysninger til å vurdere om et stoff forårsaker hudsensibilisering uten at det er nødvendig å benytte in vivo-forsøk, når 

metodene brukes i en passende kombinasjon innenfor rammen av en integrert metode for forsøk og vurdering (IATA). 

5) For å redusere antall dyreforsøk bør nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres for å tillate bruken av 

disse alternative metodene, forutsatt at tilstrekkelige opplysninger kan framskaffes med denne metoden, og at de 

tilgjengelige forsøksmetodene kan anvendes på det stoffet som skal testes. 

6) De alternative forsøksmetodene som nå er tilgjengelige og anerkjent av OECD, bygger på AOP-oversikter (AOP – 

«adverse outcome pathway» – veier til negativt utfall) som beskriver mekanistisk kunnskap om utvikling av hud-

sensibilisering. Disse metodene er ikke beregnet på å bli brukt hver for seg, men i kombinasjon med andre metoder. For 

å kunne gi en omfattende vurdering av hudsensibilisering bør det normalt brukes metoder som undersøker de tre første 

nøkkelreaksjonene i AOP.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 21.9.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 38. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 

2018/EØS/87/34 
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7) Under visse forhold kan det imidlertid være mulig å utlede tilstrekkelige opplysninger uten direkte å undersøke alle de 

tre nøkkelreaksjonene med separate forsøksmetoder. Derfor bør det være mulig for registranter vitenskapelig å begrunne 

utelatelse av forsøk som undersøker visse nøkkelreaksjoner. 

8) Den forsøksmetoden som angis som førstevalg ved in vivo-forsøk, er lokalt lymfeknuteforsøk på dyr av musefamilien 

(LLNA), som gir opplysninger om hvor stor hudsensibiliserende evne et stoff har. Det er viktig å identifisere sterke 

hudallergener for å kunne foreta en korrekt klassifisering og risikovurdering av slike stoffer. Det bør derfor presiseres at 

kravet om opplysninger som gjør det mulig å vurdere om et stoff bør anses som sterkt sensibiliserende, får anvendelse 

på alle data, uansett om de er framskaffet in vivo eller in vitro. 

9) For å unngå dyreforsøk og gjentakelser av allerede gjennomførte forsøk bør eksisterende in vivo-undersøkelser av 

hudsensibilisering utført i samsvar med gyldige OECD-retningslinjer for forsøk eller EUs forsøksmetoder samt i 

samsvar med god laboratoriepraksis(1) anses som gyldige med hensyn til å oppfylle standardopplysningskravet for 

hudsensibilisering, selv om de framskaffede opplysningene ikke er tilstrekkelige til å kunne konkludere om et stoff kan 

anses for å være sterkt sensibiliserende. 

10) I tillegg bør standardopplysningskravene og tilpasningsreglene i nr. 8.3 i vedlegg VII revideres for å unngå overlapping 

med reglene fastsatt i vedlegg VI og vedlegg XI og i de innledende delene av vedlegg VII med hensyn til gjennomgåelse 

av tilgjengelige opplysninger, å avstå fra undersøkelser av toksikologisk endepunkt dersom tilgjengelige opplysninger 

tilsier at stoffet oppfyller klassifiseringskriteriene for dette toksikologiske endepunktet, eller for å presisere den 

tilsiktede betydningen når det gjelder å avstå fra undersøkelser av stoffer som er brannfarlige under visse forhold. Når 

det vises til klassifisering av stoffer, bør tilpasningsreglene ajourføres for å gjenspeile terminologien som brukes i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). 

11) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle 

retningslinjene for anvendelsen av forsøksmetoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i 

denne forordning for formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det 

arbeidet som utføres i OECD og i andre relevante forsknings- og ekspertgrupper. 

12) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres tilsvarende. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer (EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Nr. 8.3 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«8.3.  Hudsensibilisering 

Opplysninger som gjør det mulig å 

— konkludere om stoffet er hudsensibilise-

rende og om det kan anses for å ha evne 

til å forårsake betydelig sensibilisering 

hos mennesker (kategori 1A), og 

— foreta en risikovurdering dersom det er 

nødvendig. 

Undersøkelsen(e) i henhold til nr. 8.3.1 og 8.3.2 trenger ikke foretas dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende (kategori 1), eller 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5), eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 

romtemperatur. 

8.3.1.  Hudsensibilisering, in vitro / in 

chemico 

Opplysninger fra in vitro- eller in chemico-

forsøksmetoder som er anerkjent i samsvar 

med artikkel 13 nr. 3 for hver av følgende 

nøkkelreaksjoner for hudsensibilisering: 

a)  molekylær interaksjon med hudproteiner, 

b)  inflammatorisk reaksjon i keratinocytter, 

c)  aktivering av dendrittiske celler. 

Det er ikke nødvendig med forsøk dersom 

— det foreligger en in vivo-undersøkelse i samsvar med nr. 8.3.2, eller 

— de tilgjengelige in vitro- eller in chemico-forsøksmetodene ikke kan 

anvendes på stoffet eller ikke er tilstrekkelige med hensyn til klassifisering 

og risikovurdering i samsvar med nr. 8.3. 

Dersom opplysninger fra en eller flere forsøksmetoder som gjelder en eller to av 

nøkkelreaksjonene i kolonne 1, allerede muliggjør klassifisering og risikovur-

dering i samsvar med nr. 8.3, er det ikke nødvendig å foreta undersøkelser som 

gjelder andre nøkkelreaksjoner. 

8.3.2.  Hudsensibilisering, in vivo En in vivo-undersøkelse skal gjennomføres bare dersom in vitro- eller in 

chemico-forsøksmetodene beskrevet i nr. 8.3.1 ikke får anvendelse, eller dersom 

resultatene fra disse undersøkelsene ikke er tilstrekkelige med hensyn til 

klassifisering og risikovurdering i samsvar med nr. 8.3. 

Lokalt lymfeknuteforsøk på dyr av musefamilien (LLNA) er førstevalg av 

metode for in vivo-forsøk. Bare i unntakstilfeller skal en annen forsøksmetode 

benyttes. Bruk av en annen in vivo-metode skal begrunnes. 

In vivo-undersøkelser av hudsensibilisering som ble gjennomført eller iverksatt 

før 11. oktober 2016, og som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 3 første 

ledd og artikkel 13 nr. 4, skal anses som tilstrekkelige til å oppfylle 

standardopplysningskravet.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/548 

av 8. april 2016 

om godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 29. september 2014 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av diammoniumfosfat som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 6. oktober 2015(2). Kommisjonen framla 

sin sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr 11. desember 2015 og avsluttet dem til komiteens møte 8. mars 2016. 

3) Diammoniumfosfat er godkjent til bruk innen ønologi ved kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(4). 

4) Dokumentasjonen fra søkeren viser at diammoniumfosfat ikke hovedsakelig brukes til plantevernformål, men det er 

likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 9.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 39. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015: Technical report on the outcome of the consultation with Member States and 

EFSA on the basic substance application for diammonium phosphate for use in plant protection as a non-lethal food attractant for fruit 

flies. EFSA supporting publication 2015:EN-873. 34 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 
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5) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at diammoniumfosfat generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet 

i Kommisjonens sammenfattende rapport. Diammoniumfosfat bør derfor godkjennes som basisstoff. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den aktuelle vitenskapelige og tekniske kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for 

godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

7) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet diammoniumfosfat, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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 8. april 2016. 

 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 Særlige bestemmelser 

Diammoniumfosfat 

CAS-nr. 7783-28-0 

Diammoniumhydrogen-

fosfat 

Ønologisk kvalitet 29. april 2016 Diammoniumfosfat skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om diammoniumfosfat (SANTE/12351/2015), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Antall Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«11 Diammoniumfosfat 

CAS-nr. 7783-28-0 

Diammoniumhydrogen-
fosfat 

Ønologisk kvalitet 29. april 2016 Diammoniumfosfat skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den 
sammenfattende rapporten om diammoniumfosfat (SANTE/12351/ 
2015), særlig tillegg I og II.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/549 

av 8. april 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), 

metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og tifensulfuron-metyl(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperioden for de aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 

459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og tifensulfuron-metyl ble 

forlenget ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1885(3). Godkjenningen av disse stoffene utløper 

30. juni 2016. Søknader om fornyet oppføring av nevnte stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(4) ble inngitt i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5). 

3) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en 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. Når det gjelder tilfeller der Kommisjonen skal vedta en forordning om 

fornyelse av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, vil Kommisjonen, avhengig av omstendighetene, 

bestrebe seg på å fastsette tidligst mulig anvendelsesdato. 

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 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 9.4.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 39. 

(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) 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). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(5) 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). 

2018/EØS/87/36 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 8. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/269 

 

 

VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 11 om bentazon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

2)  I rad 15 om dikvat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

3)  I rad 17 om tiabendazol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

4)  I rad 19 om DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra  

«30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

5)  I rad 23 om pymetrozin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

6)  I rad 26 om tifensulfuron-metyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til  

«30. juni 2017». 

7)  I rad 31 om prosulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

8)  I rad 34 om cyhalofop-butyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til  

«30. juni 2017». 

9)  I rad 35 om famoksadon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

10)  I rad 37 om metalaksyl-M endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

11)  I rad 38 om pikolinafen endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

12)  I rad 39 om flumioksazin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», fra «30. juni 2016» til «30. juni 2017». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/560 

av 11. april 2016 

om godkjenning av basisstoffet myse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 20. april 2015 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av søt myse som basisstoff. De opplysningene 

som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. Søkeren fikk tillatelse til å gjøre søknaden 

fullstendig, noe som ble gjort i den nye versjonen av september 2015. I den anledning endret søkeren anvendelses-

området til myse. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport 28. oktober 2015(2). Kommisjonen framla sin 

sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 

11. desember 2015 og avsluttet dem til komiteens møte 8. mars 2016. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at myse oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor anses som et 

basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at myse generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i Kommisjonens 

sammenfattende rapport. Myse bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på 

bakgrunn av den aktuelle vitenskapelige og tekniske kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for 

godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) endres. 

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 95 av 12.4.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 39. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) European Food Safety Authority, 2015; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for 

sweet whey for use in plant protection as a fungicide on grape vine, tomatoes, cucumber and zucchini squash. EFSA supporting publication 

2015:EN-879. 34 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

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

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

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

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2018/EØS/87/37 2018/EØS/87/37 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet myse, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

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 11. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Myse 

CAS-nr. 92129-90-3 

Ikke tilgjengelig CODEX STAN 289-1995(2) 2. mai 2016 Myse skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om myse (SANTE/12354/2015), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

(2) Tilgjengelig på internett: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/» 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

«10 Myse 

CAS-nr. 92129-90-3 

Ikke tilgjengelig CODEX STAN 289-1995(*) 2. mai 2016 Myse skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den 

sammenfattende rapporten om myse (SANTE/12354/2015), 

særlig tillegg I og II. 

(*) Tilgjengelig på internett: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/864 

av 31. mai 2016 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron 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 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Triasulfuron ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2000/66/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2016. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av triasulfuron i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) 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. 

6) 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 14. oktober 2013. 

7) 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 41. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2000/66/EF av 23. oktober 2000 om oppføring av eit aktivt stoff (triasulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 276 av 28.10.2000, s. 35). 

(4) 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). 

(5) 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). 

2018/EØS/87/38 
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8) Myndigheten meddelte 8. januar 2015 Kommisjonen sin konklusjon(1) om hvorvidt triasulfuron kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at på grunn 

av en ufullstendig vurdering av genotoksisitet hos triasulfuron og dens produksjonsurenhet CGA 150829, har det ikke 

vært mulig å fastsette helsebaserte toksikologiske referanseverdier. Som følge av dette kunne vurderingen av risikoen 

for forbrukerne, brukere, arbeidstakere og andre personer i nærheten ikke gjennomføres. Myndigheten konkluderte 

videre med at det under bestemte geoklimatiske forhold er en høy risiko for at de representative bruksområdene som er 

vurdert, fører til eksponering av grunnvannet, enten ved innholdet av triasulfuron i seg selv eller ved dets jordmetabolitt 

CGA 150829, over parameterverdien på 0,1 μg/l for drikkevann. I tillegg ble det fastslått en høy risiko for vannplanter. 

9) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med artikkel 

17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

10) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å rydde betenkelighetene angitt i 

betraktning 8 av veien. 

11) Det er dermed ikke påvist at minst ett plantevernmiddel som inneholder triasulfuron, på ett eller flere representative 

bruksområder kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron bør derfor ikke fornyes. 

12) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triasulfuron. 

13) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder triasulfuron, bør utløpe senest 30. september 2017. 

14) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om triasulfuron i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder triasulfuron 

som aktivt stoff. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance triasulfuron». EFSA Journal 2015;13(1):3958, 78 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958. 
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Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. september 2017. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 9 om triasulfuron. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 31. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/871 

av 1. juni 2016 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet amitrol 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 plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Amitrol ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 2001/21/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet amitrol, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2016. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av amitrol i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med artikkel 4 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) 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. 

6) 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 2. april 2014.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 2.6.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 41. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2001/21/EF av 5. mars 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av amitrol, dikvat, pyridat og tiabendazol som aktive stoffer (EFT L 69 av 

10.3.2001, s. 17). 

(4) 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). 

(5) 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). 

2018/EØS/87/39 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/277 

 

 

7) 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. 

8) Myndigheten meddelte 19. juni 2014 Kommisjonen sin konklusjon(1) om hvorvidt amitrol kan forventes å oppfylle 

godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at det er en 

høy risiko for at de representative bruksområdene som er vurdert, fører til eksponering av grunnvannet av en relevant 

metabolitt av amitrol i situasjoner som tilsvarer alle relevante grunnvannsscenarioer, over parameterverdien for 

drikkevann på 0,1 μg/l. I tillegg ble det fastslått at bruk av amitrol utgjør en høy risiko for brukere, arbeidstakere og 

andre tilstedeværende. 

9) På grunnlag av disse påviste risikoene er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for 

minst ett plantevernmiddel at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. I 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor godkjenningen av amitrol ikke 

fornyes. 

10) Dessuten er amitrol klassifisert i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) som 

reproduksjonstoksisk i kategori 2, og det har giftvirkninger på endokrine organer. Derfor, og idet det tas hensyn til 

Myndighetens konklusjon, bør amitrol anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til overgangsbestemmelsene 

i vedlegg II nr. 3.6.5 fjerde ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009. Ettersom de påviste risikoene angitt i betraktning  

8 utelukker godkjenning av amitrol, var det imidlertid ikke hensiktsmessig å vurdere om eksponering for amitrol under 

realistiske foreslåtte bruksforhold er ubetydelig. Det kunne derfor ikke fastslås om amitrol oppfyller 

godkjenningskriteriene når det gjelder hormonforstyrrende egenskaper som beskrevet i vedlegg II nr. 3.6.5 første ledd til 

forordning (EF) nr. 1107/2009. 

11) Videre opplyses det i Myndighetens konklusjon at det under fagfellevurderingen ble foreslått at amitrol reklassifiseres 

som reproduksjonstoksisk i kategori 1B. 

12) Med tanke på betenkelighetene som er angitt i betraktning 8, får unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 ikke anvendelse. Anvendelsen av nevnte unntak er utelukket også med den begrunnelse at det ikke har 

vært påvist at noen av kriteriene angitt i vedlegg II nr. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 til forordning (EF) nr. 1107/2009 

ikke er oppfylt. 

13) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med artikkel 

17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

14) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved 

stoffet. 

15) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder amitrol. 

16) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder amitrol, bør utløpe senest 30. september 2017. 

17) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om amitrol i henhold til artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009. 

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

fôr — 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance amitrol. EFSA Journal 2014;12(7):3742, 84 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3742. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet amitrol fornyes ikke. 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder amitrol som 

aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. september 2017. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 14 om amitrol. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/872 

av 1. juni 2016 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon 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 plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1 og artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Isoproturon ble oppført som aktivt stoff i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) ved kommisjonsdirektiv 

2002/18/EF(3). 

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4). 

3) Godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon, som fastsatt i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011, utløper 30. juni 2016. 

4) Det ble inngitt en søknad om fornyet oppføring av isoproturon i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF i samsvar med 

artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(5) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

5) 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. 

6) 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 28. februar 2014. 

7) 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.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 2.6.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 41. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2002/18/EF av 22. februar 2002 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av isoproturon som aktivt stoff (EUT L 55 av 26.2.2002, s. 29). 

(4) 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). 

(5) 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). 

2018/EØS/87/40 
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8) Myndigheten meddelte 5. august 2015 Kommisjonen sin konklusjon(1) om hvorvidt isoproturon kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten konkluderte med at 

det er en høy risiko for at de representative bruksområdene som er vurdert, fører til eksponering av grunnvannet av 

relevante metabolitter av isoproturon i situasjoner som tilsvarer alle relevante grunnvannsscenarioer, over 

parameterverdien for drikkevann på 0,1 μg/l. I tillegg ble det fastslått at isoproturon utgjør en høy langtidsrisiko for 

fugler og ville pattedyr og en høy risiko for vannorganismer. 

9) På grunnlag av disse påviste risikoene er det ikke fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for 

minst ett plantevernmiddel at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. I 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør derfor godkjenningen av isoproturon ikke 

fornyes. 

10) Dessuten er isoproturon klassifisert som kreftframkallende i kategori 2 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), og i Myndighetens konklusjon opplyses det at det under fagfellevurderingen ble 

foreslått at isoproturon klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 2. 

11) Med tanke på betenkelighetene som er angitt i betraktning 8, får unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 ikke anvendelse. Anvendelsen av nevnte unntak er utelukket også med den begrunnelse at det ikke har 

vært påvist at noen av kriteriene angitt i vedlegg II nr. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 til forordning (EF) nr. 1107/2009 

ikke er oppfylt. 

12) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens konklusjon, og i samsvar med artikkel 

17 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1141/2010, til utkastet til sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som 

er blitt grundig gjennomgått. 

13) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene ved 

stoffet. 

14) Medlemsstatene bør få tid til å tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder isoproturon. 

15) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder isoproturon, bør utløpe senest 30. september 2017. 

16) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om isoproturon i henhold til artikkel 7 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009. 

17) 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 

Ikke-fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon fornyes ikke. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance isoproturon. EFSA Journal 2015;13(8):4206, 99 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4206. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal innen 30. september 2016 tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder isoproturon 

som aktivt stoff. 

Artikkel 3 

Avviklingsperioder 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 30. september 2017. 

Artikkel 4 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 utgår rad 28 om isoproturon. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/951 

av 15. juni 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Trichoderma atroviride stamme SC1 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 plante-

vernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med artikkel 

13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Frankrike 6. november 2012 en søknad fra BI-PA 

NV om godkjenning av det aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme SC1. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte 

forordning underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat Kommisjonen 5. februar 2013 om at søknaden kunne 

godkjennes. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 27. mai 2014 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 

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 oppdatert utkast til vurderingsrapport i februar 2015. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 21. april 2015 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme SC1 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 10. desember 2015 den sammenfattende rapporten om Trichoderma atroviride stamme SC1 for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av 

Trichoderma atroviride stamme SC1. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

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 den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Trichoderma atroviride stamme SC1 bør derfor godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 16.6.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 43. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015 13(4):4092. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2018/EØS/87/41 2018/EØS/87/41 
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8) Kommisjonen anså videre at Trichoderma atroviride stamme SC1 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Trichoderma atroviride stamme SC1 er ikke et stoff som skaper bekymring, 

og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Trichoderma atroviride stamme SC1 er 

en villtypestamme som isoleres fra råtnende hasselskog i Italia. Det er ikke sykdomsframkallende eller virulent for 

mennesker eller dyr. Den tilleggseksponeringen som mennesker, dyr og miljøet utsettes for via bruksområdene godkjent 

i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, forventes å være ubetydelig sammenlignet med forventet eksponering i 

realistiske naturlige situasjoner. 

9) Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne Trichoderma atroviride stamme SC1 som et stoff med lav risiko i en periode 

på 15 år. I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

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 et aktivt stoff med lav risiko 

Det aktive stoffet Trichoderma atroviride stamme SC1, 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, 15. juni 2016. 

 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 

Trichoderma atroviride stamme SC1 

Deponeringsnummer CBS 122089 i 

samlingen til Centraalbureau voor Schimmel-

cultures (CBS) i Utrecht, Nederland 

CIPAC-nr.: 988 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon 1 × 

1010 KDE/g 

6. juli 2016 6. juli 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Trichoderma atroviride stamme SC1, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, 

idet det tas hensyn til at mikroorganismer skal betraktes som 

potensielt sensibiliserende. Bruksvilkårene skal om nødvendig 

omfatte risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes nøye, og 

at det foretas kvalitetskontrollanalyse under framstillings-

prosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«7 Trichoderma atroviride stamme SC1 

Deponeringsnummer CBS 122089 i samlin-

gen til Centraalbureau voor Schimmel-

cultures (CBS) i Utrecht, Nederland 

CIPAC-nr.: 988 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon 1 × 

1010 KDE/g 

6. juli 2016 6. juli 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Trichoderma atro-

viride stamme SC1, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere, idet det tas hensyn til at mikroor-

ganismer skal betraktes som potensielt sensibilise-

rende. Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at det føres streng kontroll med 

miljøforhold og kvalitetskontrollanalyser under 

framstillingsprosessen.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/970 

av 27. mai 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av 

forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer som svarer til varene oppført i Den europeiske unions felles 

liste over militært utstyr, vedtatt av Rådet 19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok 9. februar 2015 en ajourført versjon av Den europeiske unions felles liste over militært utstyr(2). 

3) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i beret-

tigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler 

og de tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

4) Direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for overføring av forsvarsrelaterte varer i 

EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. september 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. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 28. september 2016. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 21.6.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 239/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 45. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 129 av 21.4.2015, s. 1. 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2018/EØS/87/42 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 163 av 21.6.2016, s. 3-34] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/235 

av 18. februar 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1), særlig artikkel 26, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 er det fastsatt at alkoholsterke drikker i kategori 32 «Likør» er framstilt ved 

aromatisering av landbruksetanol, et landbruksdestillat, en eller flere alkoholsterke drikker eller en blanding av nevnte 

produkter, søtet og eventuelt tilsatt landbruksprodukter som for eksempel fløte, melk eller andre melkeprodukter, frukt, 

vin eller aromatisert vin. Det er imidlertid ikke nødvendig med både aromatisering og tilsetning av landbruksprodukter 

eller næringsmidler for å oppnå de grunnleggende organoleptiske egenskapene som kjennetegner denne kategorien 

alkoholsterke drikker. Det er tilstrekkelig å bruke en av disse metodene for å oppnå et produkt med de egenskapene som 

forbrukerne generelt forventer av en likør. Det bør derfor være tillatt å markedsføre alkoholsterke drikker som er 

framstilt ved enten aromatisering av landbruksetanol, et landbruksdestillat, en eller flere alkoholsterke drikker eller en 

blanding av nevnte produkter, eller ved tilsetning av landbruksprodukter eller næringsmidler, under kategori 32 «Likør». 

2) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 44 av 19.2.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 46. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

2018/EØS/87/43 
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VEDLEGG 

I kategori 32 bokstav a) i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 skal punkt ii) lyde: 

«ii) er framstilt av landbruksetanol, et landbruksdestillat, en eller flere alkoholsterke drikker eller en blanding av nevnte 

produkter, søtet og tilsatt en eller flere aromaer, landbruksprodukter eller næringsmidler.» 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 17. september 2013 

om prinsippene for SOLVIT 

(2013/461/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 26 i TEUV definerer det indre marked som et 

område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri 

bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret. I 

henhold til artikkel 4 nr. 3 i TEU skal medlemsstatene 

treffe alle hensiktsmessige tiltak for å oppfylle sine 

forpliktelser fullt ut, i samsvar med unionsretten. 

2) Det indre marked gir mange muligheter for enkelt-

personer som vil bo og arbeide i en annen medlemsstat, 

og for foretak som ønsker å utvide sine markeder. Det 

indre marked fungerer generelt godt, men det oppstår av 

og til problemer når offentlige myndigheter ikke over-

holder unionsretten. 

3) SOLVIT ble opprettet i henhold til kommisjons-

rekommandasjon 2001/893/EF av 7. desember 2001 om 

prinsipper for bruk av «SOLVIT» – problemløs-

ningsnettet for det indre marked(1), som et nettverk av 

sentre etablert av medlemsstatene i deres egne nasjonale 

forvaltninger for at problemer som enkeltpersoner og 

foretak støter på når de utøver sine rettigheter i det indre 

marked, skal kunne løses på en rask og uformell måte. 

4) SOLVIT har en uformell og pragmatisk struktur, men 

bidrar til å sikre at løsningene som blir funnet, er i 

samsvar med unionsretten. SOLVIT er basert på en åpen 

problemløsningsprosess for to medlemsstater. Selv om 

Kommisjonen vanligvis ikke er involvert i arbeidet med 

å løse saker, har den nær kontakt med SOLVIT-

sentrene, tilbyr jevnlig juridisk opplæring og gir i 

enkelte kompliserte tilfeller uformelle råd. Den 

overvåker også behandlingen og utfallet av SOLVIT-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 19.9.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 48. 

(1) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79. 

saker via den nettbaserte databasen, og kan gripe inn 

dersom den mener at løsningene som foreslås av 

SOLVIT-sentrene, ikke er i samsvar med unionsretten. 

Den nevnte strukturen bidrar ikke bare til å sikre et 

lovformelig utfall i enkeltsaker – evaluering viser også 

at SOLVITs arbeid har ført til at nasjonale myndigheter 

er blitt generelt bedre til å overholde unionsretten. 

5) SOLVIT har undergått en betydelig utvikling siden det 

ble opprettet. Det behandler nå ti ganger så mange saker 

som for ti år siden. Det behandler også mange flere 

forskjellige saker enn opprinnelig antatt. De langt fleste 

saker blir løst i løpet av ni uker, i gjennomsnitt, til stor 

tilfredshet for enkeltpersoner og foretak som har 

benyttet SOLVIT. 

6) SOLVIT er en suksess, men det økte omfanget har skapt 

større utfordringer på en del områder. Det framgår av en 

grundig evaluering av nettverket som ble gjennomført i 

2010, at ikke alle SOLVIT-sentre har like gode ressurser 

eller forutsetninger. Saksbehandlingen og tjenestenivået 

varierer også i nettverket. I tillegg er det for få personer 

og foretak som finner fram til SOLVIT. 

7) På grunnlag av disse funnene må det treffes tiltak for å 

styrke og synliggjøre SOLVIT ytterligere både på og 

utenfor internett, slik det ble understreket i Kommisjo-

nens arbeidsdokument «Reinforcing effective problem-

solving in the Single Market», i meldingen om bedre 

styring av det indre marked(2) og i rapporten om 

unionsborgerskap(3). Som et ledd i dette arbeidet bør 

rekommandasjon 2001/893/EF erstattes av en ny 

rekommandasjon. Den nye rekommandasjonen tar sikte 

på å avklare SOLVITs mandat, basert på beste praksis. 

Den fastsetter mål og standarder for både medlems-

statene og Kommisjonen, for å sikre at foretak og 

borgere får effektiv hjelp i situasjoner der unionsretten 

ikke blir overholdt. Den skal også sikre at SOLVIT-

sentrene anvender samme regler og yter samme, 

enhetlige tjenester i hele nettverket.  

  

(2) KOM(2012) 259 endelig utgave. 

(3) KOM(2013) 269 endelig utgave. 

2018/EØS/87/44 
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8) For å sikre at mandatet fortolkes på en ensartet måte i 

hele nettverket, er det i denne rekommandasjon fastlagt 

hvilke typer saker som bør behandles av SOLVIT. I 

henhold til rekommandasjon 2001/893/EF skal SOLVIT 

behandle saker der reglene for det indre marked ikke 

anvendes riktig. Å definere virkeområdet på denne 

måten har ført til manglende konsekvens. For det første 

har det vært hevdet at uttrykket «ikke anvendes riktig» 

innebærer at SOLVIT-sentrene ikke kan behandle saker 

der nasjonale regler er i strid med unionsretten (såkalte 

«strukturelle saker»), og for det andre at SOLVIT kan 

handle utelukkende når det aktuelle EU-regelverket 

gjelder det indre marked. 

9) SOLVIT-saker defineres nå som alle tverrnasjonale 

problemer som skyldes at en offentlig myndighet kan ha 

overtrådt unionsretten om det indre marked, dersom og i 

den grad disse problemene ikke er gjenstand for 

rettergang på enten nasjonalt plan eller unionsplan. 

10) Uttrykket «overtredelse» brukes til å angi at SOLVIT-

sentrene påtar seg alle saker der offentlige myndigheter 

ikke overholder unionsretten om det indre marked, 

uansett hva som er årsaken til problemet. De langt fleste 

saker som behandles av SOLVIT, dreier seg om 

situasjoner der en offentlig myndighet ikke anvender 

unionsretten om det indre marked på riktig måte. Det 

har imidlertid også vist seg at SOLVIT-sentrene kan 

tilby effektiv hjelp når det oppstår strukturelle 

problemer. Selv om strukturelle saker bare utgjør en 

liten del av SOLVITs samlede saksmengde, er det viktig 

at SOLVIT påtar seg disse sakene for å sikre at slike 

problemer ikke går upåaktet hen. Dette gir den beste 

garantien for at strukturelle problemer håndteres 

effektivt på hensiktsmessig nivå. 

11) Denne rekommandasjon bekrefter at SOLVIT behandler 

saker som utgjør et tverrnasjonalt problem med en 

offentlig myndighet. Kriteriet om at problemet skal 

være tverrnasjonalt, sikrer at en SOLVIT-sak behandles 

av SOLVIT-sentre i to medlemsstater, noe som sikrer 

åpenhet og kvalitetsmessig gode resultater. Kriteriet om 

offentlig myndighet er knyttet til det faktum at SOLVIT 

er en del av den nasjonale forvaltningen og kun opptrer 

på uformell basis. 

12) Denne rekommandasjon søker også å avklare hvilket 

tjenestenivå enkeltpersoner og foretak kan forvente av 

SOLVIT. Den angir hvordan søkerne bør informeres, og 

hvilken hjelp de bør tilbys som et minimum. Den 

avklarer også hvilke ulike saksbehandlingstrinn og 

frister som skal overholdes ved behandling av en 

SOLVIT-sak, samt hvilken oppfølging som skal finne 

sted når en sak ikke lar seg løse. 

13) Videre fastsetter denne rekommandasjon minste-

standarder som SOLVIT-sentre bør oppfylle med 

hensyn til organisering, juridisk sakkunnskap og 

forholdet til andre nettverk. Den avklarer også Kommi-

sjonens rolle i SOLVIT-nettverket. 

14) Kommisjonen har nylig bygd om SOLVITs nettbaserte 

database som en frittstående modul i informasjons-

systemet for det indre marked. På bakgrunn av denne 

tekniske integreringen skal reglene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 

om forvaltningssamarbeid gjennom informasjons-

systemet for det indre marked og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen»)(1) 

om behandling av personopplysninger og fortrolige 

opplysninger få anvendelse også på SOLVIT-

prosedyrer. Videre spesifiserer denne rekommandasjon 

visse sider ved behandlingen av personopplysninger i 

SOLVIT, i samsvar med IMI-forordningen. 

15) Denne rekommandasjon har ikke som formål å angi 

hvordan Kommisjonen behandler klager som den mottar 

direkte, og berører ikke på noen måte Kommisjonens 

rolle som traktatenes vokter. Den har heller ikke som 

formål å definere hvilken rolle EUs pilotprosjekt og dets 

nasjonale koordinatorer skal ha. Disse forholdene 

behandles i særlige retningslinjer som oppdateres 

jevnlig. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

I. FORMÅL OG DEFINISJONER 

A. Formål 

I denne rekommandasjon fastsettes prinsippene for SOLVITs 

virkemåte. SOLVIT tar sikte på å gi raske, effektive og 

uformelle løsninger på problemer som enkeltpersoner og 

foretak støter på når deres EU-rettigheter i det indre marked 

ikke respekteres av offentlige myndigheter. Det bidrar til et mer 

velfungerende indre marked ved å stimulere til og fremme 

bedre samsvar med unionsretten. For å oppnå dette bør 

nasjonale SOLVIT-sentre samarbeide på grunnlag av 

prinsippene i denne rekommandasjon. 

B. Definisjoner 

I denne rekommandasjon menes med 

1. «søker» en fysisk eller juridisk person som støter på et 

tverrnasjonalt problem, og som legger det fram for 

SOLVIT, direkte eller via en mellommann, eller en 

organisasjon som legger fram et konkret problem på vegne 

av ett eller flere medlemmer, 

2. «tverrnasjonalt problem» et problem som en søker i en 

medlemsstat støter på, og som innebærer at en offentlig 

myndighet kan ha overtrådt unionsretten om det indre 

marked i en annen medlemsstat. Dette omfatter problemer 

som skyldes søkernes egne offentlige forvaltning, etter at 

de har utøvd sin rett til fri bevegelighet, eller når de 

forsøker å gjøre det,  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1 
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3. «unionsrett om det indre marked» alt regelverk og alle 

regler eller prinsipper i Unionen som gjelder det indre 

markeds virkemåte, som definert i artikkel 26 nr. 2 i 

TEUV. Dette omfatter regler som ikke har som formål å 

regulere det indre marked, men som har innvirkning på 

fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, personer 

eller kapital mellom medlemsstatene, 

4. «offentlig myndighet» enhver del av en medlemsstats 

offentlige forvaltning på nasjonalt, regionalt eller lokalt 

plan, eller ethvert organ som, uansett juridisk form, i 

henhold til et tiltak vedtatt av medlemsstaten har fått i 

oppdrag å yte en offentlig tjeneste under statlig tilsyn, og 

som for dette formål har særlig myndighet ut over den som 

følger av vanlige regler for forholdet mellom enkelt-

personer, 

5. «rettergang» en formell tvisteløsningsprosedyre ved en 

domstol eller en domstollignende instans. Dette omfatter 

ikke klage til overordnet forvaltningsmyndighet mot den 

samme myndighet som forårsaket problemet, 

6. «strukturelt problem» en overtredelse som skyldes en 

nasjonal regel som er i strid med unionsretten, 

7. «hjemmesenter» det SOLVIT-senter i medlemsstaten som 

har sterkest tilknytning til søkeren, for eksempel basert på 

nasjonalitet, bosted, etablering eller stedet der søkeren har 

ervervet de aktuelle rettighetene, 

8. «hovedsenter» SOLVIT-senteret i medlemsstaten der den 

angivelige overtredelsen av unionsretten om det indre 

marked har funnet sted, 

9. «SOLVITs database» en nettbasert applikasjon opprettet i 

informasjonssystemet for det indre marked (IMI) med 

sikte på å lette behandlingen av SOLVIT-saker. 

II. SOLVITS MANDAT 

SOLVIT-nettverket behandler tverrnasjonale problemer som 

skyldes at en offentlig myndighet kan ha overtrådt unionsretten 

om det indre marked, dersom og i den grad disse problemene 

ikke er gjenstand for rettergang på nasjonalt plan eller 

unionsplan. Det bidrar til et mer velfungerende indre marked 

ved å stimulere til og fremme bedre samsvar med unionsretten. 

III. SOLVITS TJENESTER 

Medlemsstatene bør sørge for at søkerne som et minimum har 

tilgang til følgende tjenester: 

1.  SOLVIT-sentrene bør være tilgjengelige på telefon eller  

e-post, og henvendelser bør besvares umiddelbart. 

2.  Søkerne bør få en første tilbakemelding på sitt problem i 

løpet av én uke, der det angis om SOLVIT kan påta seg 

saken, dersom en slik angivelse er mulig ut fra de 

innleverte opplysningene. Ved behov bør de samtidig 

oppfordres til å sende inn all dokumentasjon som er 

nødvendig for behandlingen av saken. Innen én måned 

etter denne første vurderingen, og forutsatt at all 

dokumentasjon foreligger, bør søkerne motta en 

bekreftelse på om saken er godtatt av hovedsenteret og 

derfor er åpnet som en SOLVIT-sak. 

3.  Når et problem ikke kan behandles som en SOLVIT-sak, 

bør søkeren motta en begrunnelse for avslaget og opplyses 

om andre muligheter for å få løst problemet, herunder 

veiledning eller om mulig henvisning til et annet relevant 

informasjons- eller problemløsingsnettverk eller til 

vedkommende nasjonale myndighet. 

4.  Innen ti uker fra saken ble åpnet bør søkeren motta en 

løsning på sitt problem, som kan være en avklaring av den 

unionsrett som får anvendelse. Unntaksvis, og framfor alt 

når en løsning er nært forestående eller det gjelder et 

strukturelt problem, kan behandlingsfristen forlenges med 

høyst ti uker, forutsatt at søkeren underrettes om dette. 

5.  Søkerne bør informeres om SOLVITs uformelle karakter, 

og om gjeldende prosedyrer og tidsrammer. Dette bør også 

omfatte informasjon om annen mulig klageadgang, en 

advarsel om at behandling av en sak i SOLVIT ikke fører 

til at nasjonale klagefrister forlenges, og at SOLVITs 

løsninger er uformelle og ikke kan påklages. Søkerne bør 

også informeres om at det er kostnadsfritt å bruke 

SOLVIT. Søkerne bør informeres jevnlig om sakens 

forløp. 

6.  SOLVITs prosedyrer er uformelle, men det er ikke til 

hinder for at en søker iverksetter formelle prosedyrer på 

nasjonalt plan, noe som vil føre til at SOLVIT-saken 

avsluttes. 

7.  Når det er funnet en god løsning, bør søkeren informeres 

om hva han eller hun bør gjøre for å kunne benytte seg av 

den foreslåtte løsningen. 

8.  Så snart det er klart at en sak ikke vil bli løst gjennom 

SOLVIT, bør den avsluttes, og søkeren bør informeres 

umiddelbart. I så fall bør SOLVIT også informere søkeren 

om annen mulig klageadgang på nasjonalt plan eller 

unionsplan. Når en klager rådes til å inngi klage til 

Kommisjonen, bør SOLVIT-sentrene oppfordre ved-

kommende til å vise til tidligere saker i SOLVIT (ved å 

oppgi et referansenummer og gi et kort sammendrag av 

disse sakene). Uløste saker bør rapporteres til Kommi-

sjonen på en systematisk måte via databasen.  
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9.  Når saken er avsluttet, bør søkerne oppfordres til å gi 

tilbakemelding om hvordan SOLVIT har behandlet saken. 

IV. ORGANISERINGEN AV SOLVIT-SENTRENE 

1.  Hver medlemsstat bør ha et SOLVIT-senter. 

2.  For å sikre at SOLVIT-sentrene kan ivareta de oppgaver 

som er beskrevet i denne rekommandasjon, bør medlems-

statene sikre at SOLVIT-sentrene 

a)  har tilstrekkelig og kvalifisert personell som 

behersker mer enn ett av Unionens språk, når det er 

nødvendig for å sikre rask og åpen kommunikasjon 

med andre SOLVIT-sentre, 

b)  har tilstrekkelig juridisk sakkunnskap eller relevant 

erfaring med unionsrettens anvendelse til å kunne 

foreta en uavhengig juridisk vurdering av en sak, 

c)  er plassert i en del av den nasjonale forvaltningen 

som har tilstrekkelig samordningsmyndighet til å 

sikre riktig gjennomføring av unionsretten i sin 

forvaltning, 

d)  er i stand til å opprette et nettverk innenfor den 

nasjonale forvaltningen for å få tilgang til den særlige 

juridiske sakkunnskap og støtte som er nødvendig for 

å kunne finne praktiske løsninger i en sak. 

V. SOLVIT-PROSEDYRE 

A. Prinsipper for behandling av SOLVIT-saker 

1.  Alle SOLVIT-saker bør behandles av to SOLVIT-sentre: 

hjemmesenteret og hovedsenteret. 

2.  Hjemmesenteret og hovedsenteret bør samarbeide på en 

åpen og oversiktlig måte for å finne raske og effektive 

løsninger for søkerne. 

3.  Hjemmesenteret og hovedsenteret bør bli enige om hvilket 

språk de skal benytte til å kommunisere med hverandre, 

når det tas hensyn til at målet er å løse problemene så raskt 

og effektivt som mulig gjennom uformelle kontakter, og å 

sikre åpenhet og rapportering. 

4.  Alle innmeldte problemer, vurderinger fra SOLVIT-

sentrene som er involvert i saken, tiltak som er truffet og 

foreslåtte løsninger bør registreres i SOLVITs database på 

en klar og uttømmende måte. Når saken dreier seg om 

strukturelle problemer, bør dette markeres i databasen, slik 

at Kommisjonen kan overvåke slike saker på en sys-

tematisk måte. 

5.  Alle foreslåtte løsninger skal alltid være i fullt samsvar 

med unionsretten. 

6.  SOLVIT-sentrene bør følge de detaljerte saksbehandlings-

reglene i SOLVITs saksbehandlingshåndbok, som 

Kommisjonen vil gjennomgå jevnlig i samarbeid med 

SOLVIT-sentrene. 

B. Hjemmesenteret 

1.  Hjemmesenteret bør registrere alle innmeldte juridiske 

problemer, enten de kan anses som en SOLVIT-sak eller 

ikke. 

2.  Når hjemmesenteret har godtatt å behandle en klage som 

en SOLVIT-sak, bør det opprette full sak og foreta en 

omfattende juridisk analyse av problemet før det legges 

fram for hovedsenteret. 

3.  Når det mottar et forslag til løsning fra hovedsenteret, 

herunder en avklaring av den unionsrett som får 

anvendelse, bør det kontrollere at løsningen er i samsvar 

med unionsretten. 

4.  Hjemmesenteret bør gi søkeren oppdatert og relevant 

informasjon på de ulike trinnene i prosessen. 

C. Hovedsenteret 

1.  Hovedsenteret bør bekrefte mottak av en sak innen én uke 

etter at den er innlevert av hjemmesenteret. 

2.  Hovedsenteret bør ta sikte på å finne løsninger for søkerne, 

som også innebærer avklaring av den unionsrett som får 

anvendelse, og bør jevnlig underrette hjemmesenteret om 

hvordan det går med saken. 

3.  Dersom søkeren har lagt fram et strukturelt problem, bør 

hovedsenteret snarest mulig vurdere om problemet kan 

løses ved hjelp av SOLVIT-prosedyren. Dersom det mener 

at dette ikke er mulig, bør det avslutte saken som uløst og 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter med 

ansvar for riktig gjennomføring av unionsretten i den 

aktuelle medlemsstaten, for å sikre at overtredelsen av 

unionsretten faktisk opphører. Kommisjonen bør også 

underrettes via databasen. 

VI. KOMMISJONENS ROLLE 

1.  Kommisjonen skal bistå og støtte SOLVIT ved å gjøre 

følgende: 

a)  Organisere jevnlig opplæring og nettverksarran-

gementer i samarbeid med nasjonale SOLVIT-sentre. 

b)  Utarbeide og ajourføre SOLVITs saksbehandlings-

håndbok i samarbeid med nasjonale SOLVIT-sentre. 

c)  Gi saksbehandlingsbistand på anmodning fra 

SOLVIT-sentre. I kompliserte saker kan dette omfatte 

uformell juridisk bistand. Kommisjonen bør besvare 

en anmodning om uformell juridisk bistand innen to 

uker. Slik bistand er utelukkende uformell og kan 

ikke anses som bindende for Kommisjonen.  
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d)  Forvalte og vedlikeholde SOLVITs database og et 

offentlig grensesnitt, og sørge for opplæring og 

materiell som letter SOLVIT-sentrenes bruk av basen. 

e)  Overvåke SOLVIT-sentrenes kvalitet og resultater, 

og sakene de behandler. Når saken utgjør et struk-

turelt problem, vil Kommisjonen overvåke den nøye 

og om nødvendig gi råd og bistand for å sikre at det 

strukturelle problemet opphører. Kommisjonen vil 

vurdere om uløste strukturelle problemer krever 

videre oppfølging. 

f)  Sikre hensiktsmessig kommunikasjon mellom 

SOLVIT, CHAP(1) og EUs pilotprosjekt(2) for å sikre 

tilfredsstillende oppfølging av uløste SOLVIT-saker, 

overvåke strukturelle saker og unngå dobbeltarbeid 

ved behandling av klager. 

g)  På anmodning fra SOLVIT-sentrene underrette dem 

om Kommisjonens oppfølging av en uløst sak når den 

har mottatt en klage. 

2.  Når det er hensiktsmessig, kan Kommisjonen henvise 

mottatte klager til SOLVIT for å finne en rask og uformell 

løsning, forutsatt at klageren har gitt sitt samtykke. 

VII. KVALITETSKONTROLL OG RAPPORTERING 

1.  SOLVIT-sentrene bør jevnlig gjennomføre en kvalitets-

kontroll av saker de behandler i egenskap av hjemmesenter 

og hovedsenter, slik det er oppgitt i saksbehandlings-

håndboken. 

2.  Kommisjonen bør jevnlig gjennomføre en overordnet 

kontroll av alle saker og melde mulige problemer til de 

berørte SOLVIT-sentrene, som bør treffe egnede tiltak for 

å rette opp de påviste manglene. 

3.  Kommisjonen vil jevnlig rapportere om SOLVITs kvalitet 

og resultater. Den vil også rapportere om hva slags 

problemer som er innmeldt til SOLVIT, og om hvilke 

saker SOLVIT behandler, med sikte på å fastslå tendenser 

og kartlegge hvilke problemer som gjenstår i det indre 

marked. I denne forbindelse vil Kommisjonen legge fram 

en egen rapport om strukturelle saker. 

VIII. NETTVERKETS SYNLIGHET 

1.  Kommisjonen vil fremme kunnskapen om og bruken av 

SOLVIT blant berørte europeiske organisasjoner og 

Unionens institusjoner, og vil bedre SOLVITs tilgjen-

gelighet og tilstedeværelse på internett. 

  

(1) Complaint handling/Accueil des plaignants – Kommisjonens 

ordning for registrering av klager. 

(2) KOM(2007) 502 endelig utgave. 

2.  Medlemsstatene bør sørge for brukervennlig informasjon 

og lett tilgang til SOLVITs tjenester, framfor alt på alle 

relevante nettsteder tilhørende den offentlige forvalt-

ningen. 

3.  Medlemsstatene bør også iverksette tiltak for å øke 

kunnskapen om SOLVIT blant berørte parter. Kommi-

sjonen vil gi bistand til denne virksomheten. 

IX. SAMARBEID MED ANDRE NETTVERK OG 

KONTAKTPUNKTER 

1.  For å sikre at søkerne faktisk får hjelp, bør SOLVIT-

sentrene samarbeide med andre europeiske og nasjonale 

informasjons- og hjelpenettverk, for eksempel Ditt Europa, 

Europe Direct, Ditt Europa – rådgivning, Enterprise 

Europe Network, Det europeiske nettverk av forbruker-

sentre, EURES, Fin-net og European Network of 

Ombudsmen. SOLVIT-sentrene bør også etablere et godt 

arbeidsforhold til de nasjonale medlemmene av Den 

administrative kommisjon for koordinering av trygde-

ordninger, med sikte på effektiv behandling av trygde-

saker. 

2.  SOLVIT-sentrene bør ha jevnlig kontakt med og 

samarbeide tett med sine nasjonale kontaktpunkter for EUs 

pilotprosjekt for å sikre utveksling av informasjon om 

mottatte saker og klager. 

3.  Kommisjonen vil legge til rette for et slikt samarbeid, 

blant annet ved å organisere felles nettverksarrangementer 

og sørge for tekniske muligheter for tilslutning til nettver-

kene og kontaktpunktene angitt i nr. 1(3). 

X. VERN AV PERSONOPPLYSNINGER OG FORTROLIG 

BEHANDLING 

Behandling av personopplysninger i henhold til denne 

rekommandasjon, herunder kravene om innsyn og den 

registrertes rettigheter, reguleres av IMI-forordningen. I tråd 

med nevnte forordning bør følgende gjelde: 

1.  Søkerne bør kunne sende sine klager til SOLVIT via et 

offentlig grensesnitt knyttet til informasjonssystemet for 

det indre marked, som Kommisjonen stiller til rådighet for 

dem. Søkerne har ikke tilgang til SOLVITs database. 

2.  Hjemmesenteret og hovedsenteret bør ha tilgang til 

SOLVITs database og kunne behandle saker de er 

involvert i, via denne databasen. Dette omfatter innsyn i 

søkernes personopplysninger.  

  

(3) På det tidspunkt denne rekommandasjon vedtas, er de tekniske 

mulighetene i forbindelse med Ditt Europa – rådgivning på plass, 

og under utvikling i forbindelse med Europe Direct. 
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3.  Andre SOLVIT-sentre som ikke er involvert i en bestemt 

sak, og Kommisjonen, bør kun ha lesetilgang til 

anonymiserte opplysninger om saken. 

4.  Hjemmesenteret bør normalt opplyse hovedsenteret om 

søkerens identitet for å gjøre det lettere å løse problemet. 

Søkeren bør informeres når prosessen begynner, og gis 

mulighet til å motsette seg dette, og i så fall bør søkerens 

identitet ikke utleveres. 

5.  Hovedsenteret og de offentlige myndigheter som berøres 

av klagen, bør ikke bruke opplysningene fra søkeren til 

annet enn å forsøke å løse saken. Tjenestemenn som 

behandler saken, skal behandle personopplysningene 

utelukkende til det formål som lå til grunn for at de ble 

oversendt. Det bør også treffes hensiktsmessige tiltak for å 

verne om følsom forretningsinformasjon som ikke 

inneholder personopplysninger. 

6.  En sak kan overføres til et annet problemløsningsnettverk 

eller en annen problemløsningsorganisasjon, men bare 

med søkerens samtykke. 

7.  Kommisjonens ansatte bør ha innsyn i søkeres person-

opplysninger, men bare når dette er nødvendig for å 

a)  unngå samtidig behandling av samme problem 

oversendt til Kommisjonen eller en annen av 

Unionens institusjoner gjennom en annen prosedyre, 

b)  tilby uformell juridisk bistand i samsvar med  

avsnitt VI, 

c)  treffe beslutning om eventuell oppfølging av saker 

som allerede er behandlet av SOLVIT, 

d)  løse tekniske spørsmål som berører SOLVITs 

database. 

8.  Personopplysninger knyttet til SOLVIT-saker bør 

blokkeres i informasjonssystemet for det indre marked 18 

måneder etter at en SOLVIT-sak er avsluttet. Anony-

miserte beskrivelser av SOLVIT-saker bør fortsatt stå 

oppført i SOLVITs database til bruk i statistikk, til 

rapportering og til utvikling av politikk. 

XI. ANDRE BESTEMMELSER 

Denne rekommandasjon erstatter rekommanda-

sjon 2001/893/EF. Alle henvisninger til rekommandasjon 

2001/893/EF bør forstås som henvisninger til denne 

rekommandasjon. 

XII. ANVENDELSESDATO OG ADRESSATER 

Denne rekommandasjon får anvendelse fra 1. oktober 2013. 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/297 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/687 

av 28. april 2016 

om harmonisering av frekvensbåndet 694–790 MHz for jordbaserte systemer som kan levere 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, og for fleksibel nasjonal bruk i 

Unionen 

[meddelt under nummer K(2016) 2268](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I det flerårige programmet for radiospektrumpolitikk vedtatt ved beslutning nr. 243/2012/EU(2) fastsatte 

Europaparlamentet og Rådet et politisk mål om å identifisere minst 1 200 MHz egnet spektrum for å møte den økende 

etterspørselen etter trådløs datatrafikk i Unionen innen 2015(3). I programmet gis Kommisjonen og medlemsstatene 

også myndighet til i fellesskap å sikre at spektrum er tilgjengelig til programproduksjon og særlige arrangementer 

(PMSE – programme making and special events)(4), utvikling av sikkerhetstjenester og fri omsetning av tilknyttet utstyr 

og utvikling av nyskapende samvirkende løsninger for sivil beredskap og katastrofehjelp (PPDR – Public Protection and 

Disaster Relief)(5) og «tingenes internett»(6). Gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG) har vedtatt en rapport om 

strategiske sektorspesifikke spektrumbehov som omhandler blant annet behovet for spektrum til PPDR, PMSE og 

tingenes internett(7). 

2) Spektrum i frekvensbåndet 694–790 MHz (heretter kalt «700 MHz-frekvensbåndet») er en verdifull ressurs med tanke 

på utbygging av kostnadseffektive jordbaserte trådløse nett med høy kapasitet og dekning overalt innendørs og utendørs. 

Den internasjonale teleunions radioreglement omfatter en tildeling av 700 MHz-frekvensbåndet til kringkastings-

tjenester og mobiltjenester (unntatt mobiltjenester for luftfart) på delt primært grunnlag og bestemmelse av dette båndet 

for internasjonal mobiltelekommunikasjon. Dette frekvensbåndet brukes for tiden i hele Unionen til digitalt jordbasert 

fjernsyn (DTT – digital terrestrial television) og trådløst lydutstyr for PMSE. 

3) I Kommisjonens strategi for det digitale indre marked(8) framheves betydningen av 700 MHz-frekvensbåndet for å sikre 

levering av bredbåndstjenester i landdistrikter og understrekes behovet for en samordnet frigivelse av dette 

frekvensbåndet, samtidig som det tas hensyn til de særlige behovene knyttet til distribusjon av audiovisuelle medier, for 

å oppmuntre til investering i bredbåndsnett med høy hastighet og legge til rette for distribusjon av avanserte digitale 

tjenester.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 4.5.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 242/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 50. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(3) Artikkel 3 bokstav b) i programmet for radiospektrumpolitikk. 

(4) Artikkel 8 nr. 5 i programmet for radiospektrumpolitikk. 

(5) Artikkel 8 nr. 3 i programmet for radiospektrumpolitikk. 

(6) Artikkel 8 nr. 6 i programmet for radiospektrumpolitikk. 

(7) Dokument RSPG13-540rev2. 

(8) Se http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm 

2018/EØS/87/45 
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4) I sin uttalelse om en langsiktig strategi for frekvensbåndet 470–790 MHz(1) anbefaler gruppen for radiospektrumpolitikk 

en samordnet strategi for å endre 700 MHz-frekvensbåndets bruksområde til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon, herunder å stille dette frekvensbåndet til rådighet på harmoniserte tekniske vilkår i hele Unionen. 

5) Den 11. mars 2013 ga Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for 700 MHz-frekvensbåndet i Unionen for 

levering av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og andre bruksområder til støtte for Unionens 

politiske prioriteringer på området radiospektrum. 

6) Den 28. november 2014 og 1. mars 2016 avga CEPT, på bakgrunn av dette mandatet, rapport 53(2) og 60(3). De danner 

grunnlaget for teknisk harmonisering av 700 MHz-frekvensbåndet for jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon, som legger til rette for stordriftsfordeler når det gjelder utstyr, i tråd med den internasjonale 

utviklingen i dette frekvensbåndet. 

7) CEPT-rapport 53 og 60 omhandler også muligheter for å bruke deler av 700 MHz-frekvensbåndet (det såkalte 

dupleksgapet og/eller beskyttelsesbåndene), som kan avgjøres av en medlemsstat (heretter kalt «nasjonale alternativer»). 

Et av de nasjonale alternativene er supplerende nedforbindelse (SDL), som innebærer basestasjonsoverføring med bare 

nedforbindelse (dvs. enveis) for levering av jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, noe 

som løser problemet med asymmetri i datatrafikken ved å øke nedforbindelseskapasiteten for slike tjenester. Andre 

nasjonale alternativer er kommunikasjon for PPDR, PMSE og maskin-til-maskin-kommunikasjon, basert på jordbaserte 

systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester. 

8) Harmoniserte tekniske vilkår vil sikre at 700 MHz-frekvensbåndet tas i bruk til jordbaserte trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon og andre bruksområder i tråd med politiske prioriteringer på området radiospektrum på 

unionsplan, vil fremme det indre marked, vil redusere skadelig interferens og vil legge til rette for samordning av 

frekvenser. 

9) 700 MHz-frekvensbåndet bør derfor brukes til levering av jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon basert på en harmonisert kanalfordeling (heretter kalt «kjernefordeling») og tilhørende felles og minst 

mulig restriktive tekniske vilkår når medlemsstatene avsetter frekvensbåndet til annen bruk enn som kringkastingsnett 

med høy effekt. Dersom det er hensiktsmessig ut fra nasjonale forhold, kan medlemsstatene unntaksvis og midlertidig 

bruke deler av 700 MHz-frekvensbåndet utenfor kjernefordelingen til DTT-tjenester, for å legge til rette for en rask 

overgang fra jordbasert fjernsynssending i frekvensbåndet, dersom dette er relevant ut fra nasjonale omstendigheter når 

det gjelder for eksempel endring av brukerrettigheter med hensyn til spektrum for DTT-tjenester, eller 

samsendingsordninger i samsvar med avtaler mellom nabomedlemsstater om håndtere risikoen for interferens over 

landegrensene. 

10) Medlemsstatene bør også ha mulighet til å bruke deler av 700 MHz-frekvensbåndet for å imøtekomme spesifikke 

nasjonale behov. Foruten jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon kan dette også omfatte 

bruk i tråd med Unionens sektorspesifikke politiske prioriteringer på området radiospektrum, særlig når det gjelder 

PMSE, PPDR og tingenes internett og med henblikk på å sikre effektiv bruk av spektrum. I denne forbindelse kan 

frekvensbåndet 790–791 MHz også brukes uten at det berører kommisjonsbeslutning 2010/267/EU(4). En fleksibel 

harmonisering av tilgjengelige frekvenser i 700 MHz-frekvensbåndet for å imøtekomme disse nasjonale behovene 

basert på et begrenset antall nasjonale alternativer vil bidra til å oppnå stordriftsfordeler når det gjelder utstyr samt 

samordning over landegrensene, og bør begrenses til tilgjengelige frekvensområder og eventuelt en tilhørende 

dupleksmetode og en kanalfordeling. Medlemsstatene bør treffe avgjørelse om gjennomføringen av nasjonale 

alternativer og om en passende kombinasjon av nasjonale alternativer, og tilrettelegge for deres sameksistens. Bruk av 

spektrum til nasjonale alternativer bør også sikre sameksistens med jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon som er i samsvar med kjernefordelingen. 

11) Jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og nasjonale alternativer i 700 MHz-

frekvensbåndet bør sikre egnet vern av eksisterende jordbaserte fjernsynssendingstjenester og bruk for trådløst PMSE-

lydutstyr under 694 MHz i tråd med deres rettslige status. Det kan være nødvendig å treffe ytterligere tiltak på nasjonalt 

plan for å håndtere gjensidig interferens mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og DTT-

  

(1) Dokument RSPG 15-595 final. Link: http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG15-595_final-RSPG_opinion_UHF.pdf 

(2) Lenke til CEPT-rapport 53: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP053.PDF 

(3) Lenke til CEPT-rapport 60: http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/CEPTREP060.PDF 

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/267/EU av 6. mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790-862 MHz-frekvensbåndet for 

jordbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den europeiske union (EUT L 117 av 11.5.2010, s. 95). 
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tjenester, f.eks. interferens fra basestasjonssendere for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon til 

DTT-mottakere eller interferens fra kringkastingssendere for DTT til basestasjonsmottakere for trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, der mobiloperatørene kan benytte egnede interferensreduserende 

teknikker for det enkelte tilfelle. 

12) Tiltak innenfor rammen av radiospektrumvedtaket berører ikke medlemsstatenes rett til å forvalte og bruke spektrum for 

formål som gjelder den offentlige orden og sikkerhet (dvs. PPDR)(1), men slik bruk vil kunne dra fordel av et felles 

frekvensområde for å sikre fri omsetning av utstyr og samvirkende tjenester i tråd med det politiske målet om adgang til 

frekvenser fastsatt i programmet for radiospektrumpolitikk. Harmoniserte tekniske vilkår for jordbaserte trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon vil også gjøre det mulig, der det er nødvendig og hensiktsmessig 

innenfor rammen av kjernefordelingen, å innføre PPDR-bredbåndtjenester som kan utnytte disse tekniske vilkårene 

basert på forutsetningen om at PPDR-nettet har samme sameksistensegenskaper som jordbaserte trådløse bredbåndsnett 

for elektronisk kommunikasjon. Når medlemsstatene tildeler elektroniske kommunikasjonstjenester spektrum uten 

enerett, kan de også innføre PPDR-tjenester når det er nødvendig. I denne forbindelse erkjennes det i rapporten om 

strategiske sektorspesifikke spektrumbehov fra gruppen for radiospektrumpolitikk at behovet for spektrum til PPDR-

bredbåndstjenester varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og at nasjonale løsninger avhenger av politiske 

beslutninger, herunder av metoden for gjennomføring av oppdrag for å trygge den offentlige sikkerhet og nasjonale 

myndigheters eller offentlige operatørers rolle i denne forbindelse. 

13) CEPT-rapport 53 og 60 viser til behovet for en framgangsmåte for konfigurering av PMSE-lydutstyr for å sikre den 

nødvendige kvalitet på tjenestene gjennom interferensfri drift. For å bedre sameksistensen mellom trådløst PMSE-

lydutstyr til innendørs bruk og mobile elektroniske kommunikasjonsnett som bruker tilstøtende frekvensbånd, bør 

medlemsstatene, dersom det er mulig og nødvendig, fremme bruk av interferensreduserende løsninger, f.eks. de som er 

nevnt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/641/EU(2). 

14) Medlemsstatene bør inngå relevante bilaterale tverrnasjonale avtaler med andre medlemsstater og tredjestater. Slike 

avtaler mellom medlemsstater og tredjestater kan bli nødvendige i bestemte deler av medlemsstatenes territorium for å 

sikre gjennomføring av harmoniserte parametrer, unngå skadelig interferens og gjøre bruken av spektrum mer effektiv. I 

rapporten fra gruppen for radiospektrumpolitikk om tilgangen til samordning av spektrum for kringkasting i tilfelle av 

en omfordeling av 700 MHz-båndet(3) fastsettes tekniske vilkår og prinsipper for samordning over landegrensene 

mellom jordbaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og jordbasert fjernsynssending, herunder 

med tredjestater. 

15) Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning og bruken av 700 MHz-

frekvensbåndet, særlig med sikte på å tilpasse det til den framtidige utviklingen av trådløse systemer (f.eks. i forbindelse 

med 5G eller tingenes internett) som kan påvirke bruken av frekvensbåndet for jordbaserte trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon og nasjonale alternativer. Dette vil gjøre det lettere å vurdere beslutningens virkning på 

EU-plan og foreta en rett-tidig ny vurdering dersom det er nødvendig. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Ved denne beslutning harmoniseres de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 694–790 MHz 

(«700 MHz-frekvensbåndet») i Unionen for jordbaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon. Den tar også sikte på å legge til rette for fleksibel nasjonal bruk for å imøtekomme spesifikke nasjonale behov 

i samsvar med de politiske prioriteringene i programmet for radiospektrumpolitikk. De harmoniserte vilkårene for 

frekvensbåndet 790–791 MHz i henhold til denne beslutning får anvendelse uten at det berører bestemmelsene i beslutning 

2010/267/EU.  

  

(1) Artikkel 1 nr. 4 i radiospektrumvedtaket. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/641/EU av 1. september 2014 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum 

til trådløst PMSE-lydutstyr i Unionen (EUT L 263 av 3.9.2014, s. 29). 

(3) Dokument RSPG13-524 rev1. Link: https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/614d3daf-76a0-402d-8133-77d2d3dd2518/ 

RSPG13-524%20rev1%20Report_700MHz_reallocation_REV.pdf 
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Artikkel 2 

I denne beslutning menes med: 

1. «trådløst PMSE-lydutstyr» radioutstyr som brukes til overføring av analoge eller digitale lydsignaler mellom et begrenset 

antall sendere og mottakere, f.eks. radiomikrofoner, øresnegler eller lydforbindelser, og som hovedsakelig brukes til 

produksjon av kringkastingsprogrammer eller ved private eller offentlige sosiale eller kulturelle arrangementer, 

2. «radiokommunikasjon for sivil beredskap og katastrofehjelp (PPDR)» bruksmåter for radio som benyttes av nasjonale 

myndigheter og relevante operatører i forbindelse med den offentlige orden, den offentlige sikkerhet og forsvar for å 

imøtekomme relevante nasjonale behov når det gjelder den offentlige sikkerhet, herunder i nødssituasjoner, 

3. «maskin-til-maskin-radiokommunikasjon (M2M)» radiosamband for formidling av informasjon mellom fysiske eller 

virtuelle enheter som danner et sammensatt økosystem, herunder tingenes internett; slike radiosamband kan realiseres 

gjennom elektroniske kommunikasjonstjenester (f.eks. basert på mobilteknologi) eller andre tjenester, basert på bruk av 

spektrum som er underlagt tillatelse eller ikke. 

Artikkel 3 

1.  Når medlemsstatene tildeler og stiller til rådighet 700 MHz-frekvensbåndet for annen bruk enn kringkastingsnett med høy 

effekt, skal de 

a)  tildele og stille til rådighet frekvensbåndene 703–733 MHz og 758–788 MHz for jordbaserte systemer som kan levere 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i avsnitt A  

nr. 1, avsnitt B og avsnitt C i vedlegget, 

b)  med forbehold for nasjonale beslutninger og valg, tildele og stille til rådighet andre deler av 700 MHz-frekvensbåndet enn 

dem nevnt i nr. 1 bokstav a), til bruk i samsvar med parametrene fastsatt i avsnitt A nr. 2–5 i vedlegget. 

2.  Medlemsstatene skal legge til rette for sameksistens mellom de ulike typene bruk nevnt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal sikre at systemene nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og b) gir hensiktsmessig vern til eksisterende 

systemer i det tilstøtende frekvensbåndet 470–694 MHz, dvs. digitale jordbaserte fjernsynskringkastingstjenester og trådløst 

PMSE-lydutstyr, i samsvar med deres regelverksstatus. 

Artikkel 5 

Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene for å muliggjøre drift av systemene nevnt i 

artikkel 3 nr. 1 bokstav a), og eventuelt av dem nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b), idet det tas hensyn til eksisterende 

framgangsmåter for regulering, eksisterende rettigheter og relevante internasjonale avtaler. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av 700 MHz-frekvensbåndet og på anmodning eller eget initiativ framlegge rapport for 

Kommisjonen om resultatene for å gjøre det mulig å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 
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Artikkel 7 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 3 

A. Generelle parametrer 

1.  I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) skal frekvensfordelingen i frekvensbåndene 703–733 MHz og 758–788 MHz være 

som følger: 

a)  De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz(1). 

b)  Driftstypen skal være FDD (Frequency Division Duplex), og dupleksavstanden skal være 55 MHz med 

terminaloverføring (FDD-oppforbindelse) i det nedre frekvensbåndet 703–733 MHz og basestasjonsoverføring (FDD-

nedforbindelse) i det øvre frekvensbåndet 758–788 MHz. 

c)  Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk skal være på linje med båndgrensen på 703 MHz eller ha en avstand i 

multiplumer av 5 MHz fra denne. 

Uten at det berører medlemsstatenes rett til å tilrettelegge og bruke sitt spektrum for formål som gjelder den offentlige 

orden, den offentlige sikkerhet og forsvar, bør de tekniske vilkårene for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon i dette vedlegg anvendes dersom PPDR-radiokommunikasjon innføres. 

2.  I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) skal frekvensfordelingen i frekvensbåndet 738–758 MHz til bruk helt eller delvis til 

jordbaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, være som følger: 

a)  Den øvre båndgrensen for det avsatte spektrumområdet skal være enten 758 MHz eller 753 MHz, der sistnevnte gjelder 

bare i forbindelse med frekvensfordelingen som i henhold til avsnitt A nr. 3 begynner ved 753 MHz. 

b)  Den nedre båndgrensen for det avsatte spektrumområdet skal begynne ved én av følgende frekvenser: 738 MHz, 743 

MHz, 748 MHz eller 753 MHz. 

c)  Driftstypen skal begrenses til basestasjonsoverføring (bare nedforbindelse) i samsvar med de tekniske parametrene i 

avsnitt B. 

d)  De tildelte blokkstørrelsene innenfor det avsatte spektrumområdet skal være multiplumer av 5 MHz(1), og den øvre 

frekvensgrensen for en tildelt blokk skal være på linje med den øvre båndgrensen eller ha en avstand i multiplumer på 

5 MHz fra denne. 

3.  I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) skal frekvensfordelingen i frekvensbåndene 698–703 MHz, 733–736 MHz,  

753–758 MHz og 788–791 MHz til bruk helt eller delvis til PPDR-radiokommunikasjon være som følger: driftstypen skal 

være FDD (Frequency Division Duplex), og dupleksavstanden skal være 55 MHz med terminalsending (PPDR-

oppforbindelse) i ett av eller begge frekvensbåndene 698–703 MHz og 733–736 MHz og basestasjonssending (PPDR-

nedforbindelse) i ett av eller begge frekvensbåndene 753–758 MHz og 788–791 MHz. 

Frekvensbåndene 703–733 MHz og 758–788 MHz eller en del av disse kan også brukes til PPDR-radiokommunikasjon. 

Slik bruk er omhandlet i avsnitt A nr. 1. 

4.  I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) skal frekvensfordelingen i frekvensbåndene 733–736 MHz og 788–791 MHz til 

bruk for M2M-radiokommunikasjon være som følger: driftstypen skal være FDD (Frequency Division Duplex), og 

dupleksavstanden skal være 55 MHz med terminalsending (M2M-oppforbindelse) i frekvensbåndet 733–736 MHz og 

basestasjonssending (M2M-nedforbindelse) i frekvensbåndet 788–791 MHz. 

5.  I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) skal medlemsstatene treffe avgjørelse om frekvensfordelingen i frekvensbåndene 

694–703 MHz og 733–758 MHz til bruk helt eller delvis for trådløst PMSE-lydutstyr. For å bedre sameksistensen mellom 

elektroniske mobilkommunikasjonsnett og trådløst PMSE-lydutstyr som brukes innendørs i frekvensbåndene  

694–703 MHz og/eller 733–758 MHz, skal medlemsstatene, når det er nødvendig og mulig, fremme bruk av 

interferensreduserende løsninger. 

  

(1) 5 MHz eller mer. Dette utelukker ikke mindre kanalbåndbredder innenfor en tildelt blokk. 
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B. Tekniske vilkår for basestasjoner for jordbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i 

frekvensbåndet 738–788 MHz 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt «Block Edge Mask» (BEM), skal brukes for å sikre sameksistens 

mellom nett som grenser til hverandre, og beskyttelse av andre tjenester og bruksmåter i tilstøtende bånd. Mindre strenge 

tekniske parametrer kan også benyttes dersom de berørte operatørene eller myndighetene blir enige om det, forutsatt at disse 

parametrene overholder de tekniske vilkårene for vern av andre tjenester eller bruksmåter, herunder i tilstøtende bånd eller på 

grunnlag av tverrnasjonale forpliktelser. 

BEM(1) er en spektrummaske som er definert, som en funksjon av frekvens, i forhold til en «blokkgrense» – frekvensgrensen 

for en spektrumblokk som en operatør har fått bruksrettighet til. BEM består av flere elementer som er definert for visse 

målebåndbredder. En «båndgrense» betegner frekvensgrensen for et spektrumområde som er avsatt for et bestemt formål. 

BEM-ene som er angitt nedenfor for basestasjoner, er utarbeidet for utstyr som brukes i mobilnett. Samme BEM for 

basestasjoner gjelder både for bruk til FDD-nedforbindelse i frekvensbåndet 758–788 MHz (som definert i avsnitt A nr. 1) og 

valgfri bruk bare til nedforbindelse i frekvensbåndet 738–758 MHz (som definert i avsnitt A nr. 2). BEM tjener til å beskytte 

andre spektrumblokker som brukes til elektroniske kommunikasjonstjenester (herunder bruk bare til nedforbindelse) samt andre 

tjenester og bruksmåter i tilstøtende bånd. Det kan treffes ytterligere tiltak på nasjonalt plan for å lette sameksistensen mellom 

elektroniske kommunikasjonstjenester og andre bruksmåter i 700 MHz-frekvensbåndet, forutsatt at tiltakene ikke begrenser 

stordriftsfordelene for utstyr. 

En basestasjons BEM består av effektgrenser innenfor og utenfor blokken. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk 

som er tildelt en operatør. Verdiene for effektgrensene utenfor blokken anvendes for frekvenser i eller utenfor 700 MHz-

frekvensbåndet som ligger utenfor den tildelte blokken. Tabell 1 inneholder de ulike spektrumelementene i basestasjonens 

BEM, der alle BEM-elementer unntatt elementer «innenfor blokken» knyttes til effektgrenseverdier utenfor blokken. Valgfrie 

effektgrenser innenfor blokken er angitt i tabell 2. Effektgrenser utenfor blokken for forskjellige BEM-elementer er angitt i 

tabell 3–8. 

For å oppnå BEM for basestasjoner for en bestemt blokk innenfor FDD-nedforbindelsen eller frekvensbåndet 738–758 MHz når 

de brukes valgfritt bare til nedforbindelse, brukes BEM-elementene på følgende måte: 

Effektgrensen innenfor blokken brukes for blokken som er tildelt operatøren. 

— Overgangsområdene fastsettes, og de tilhørende effektgrensene brukes. Overgangsområdene kan overlappe beskyttel-

sesbånd, tilstøtende bånd og dupleksgapet, og i så fall brukes effektgrensene for overgangsområdene. 

— For de gjenværende tildelte frekvenser som utgjør basisverdien (som definert i tabell 1), brukes basiseffektgrenser. 

— For gjenværende frekvenser i beskyttelsesbåndene (dvs. de som ikke omfattes av overgangsområdene eller brukes til 

PPDR- eller M2M-radiokommunikasjon), brukes effektgrensene for beskyttelsesbånd. 

— For frekvenser i frekvensbåndet 733–758 MHz som ikke brukes bare til nedforbindelse eller PPDR- eller M2M-radio-

kommunikasjon, får effektgrensene for dupleksgapet anvendelse. 

Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer for blokker i henhold til avsnitt A.1 og A.2 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokk Viser til en blokk som BEM er avledet fra. 

Basisverdi 

Frekvensene som brukes i frekvensbåndene 703–733 MHz (dvs. FDD-oppforbindelse) og i 758–788 MHz 

(dvs. FDD-nedforbindelse) samt i frekvensbåndet 738–758 MHz bare til nedforbindelse (dersom relevant), 

til digitale jordbaserte fjernsynssendinger under 694 MHz-båndgrensen, til jordbaserte systemer som kan 

levere elektroniske kommunikasjonstjenester over 790 MHz (både oppforbindelse og nedforbindelse), til 

PPDR-radiokommunikasjon i 700 MHz-frekvensbåndet (både oppforbindelse og nedforbindelse) og til 

M2M-radiokommunikasjon i 700 MHz-frekvensbåndet (både oppforbindelse og nedforbindelse). 

  

(1) BEM er basert på analyse og simulering av minste koplingstap (MCL – minimum coupling loss). BEM-elementene bestemmes per celle 

eller per antenne, avhengig av hvilket sameksistensscenario som er utgangspunktet. 
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BEM-element Definisjon 

Overgangsområde 

Frekvenser fra 0 til 10 MHz under og fra 0 til 10 MHz over blokken som er tildelt en operatør; i et 

frekvensområde der overgangsområder og spektrum som brukes til FDD-oppforbindelse, PPDR-

oppforbindelse eller M2M-oppforbindelse, overlapper hverandre, får ikke effektgrenser for overgang-

sområdene anvendelse. 

Beskyttelsesbånd 

a)  Frekvenser mellom den nedre grensen for 700 MHz-frekvensbåndet og den nedre grensen for FDD-

oppforbindelsen (dvs. 694–703 MHz). 

b)  Frekvenser mellom den øvre grensen for FDD-nedforbindelsen (dvs. 788 MHz) og den nedre grensen 

for FDD-nedforbindelsen i henhold til beslutning 2010/267/EU (dvs. 791 MHz). 

Ved overlapping mellom et overgangsområde og et beskyttelsesbånd brukes effektgrensene for overgangs-

områdene. Når spektrum brukes til PPDR- eller M2M-radiokommunikasjon, brukes basiseffektgrensene 

eller effektgrensene for overgangsområdene. 

Dupleksgap 

Spektrum i frekvensbåndet 733–758 MHz. 

Ved overlapping mellom et overgangsområde og den delen av dupleksgapet som ikke brukes bare til 

nedforbindelse eller PPDR- eller M2M-radiokommunikasjon, brukes effektgrensene for overgangs-

områdene. 

Krav innenfor blokken 

Tabell 2 

Effektgrense innenfor blokken for basestasjonen 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP(1) Målebåndbredde 

Blokk som er tildelt opera-

tøren 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en myndighet ønsker en øvre grense, kan det brukes en 

verdi som ikke overskrider 64 dBm / 5 MHz per antenne. 

5 MHz 

(1) Ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) innenfor blokken er den samlede effekten som utstråles 

i alle retninger på ett sted, uavhengig av basestasjonskonfigurasjon. 

Krav utenfor blokken 

Tabell 3 

Basiseffektgrense for basestasjonen 

Frekvensområde 
Båndbredde for beskyttet 

blokk 
Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

Frekvenser for oppforbindelse i 

området 698–736 MHz(1) 

≥ 5 MHz –50 dBm per celle(2) 5 MHz 

3 MHz –52 dBm per celle(2) 3 MHz(1) 

≤ 3 MHz –64 dBm per celle(2) 200 kHz(1) 

Frekvenser for FDD-oppforbindelse 

som definert i beslutning 2010/267/EU 

(dvs. 832–862 MHz) 

≥ 5 MHz –49 dBm per celle(2) 5 MHz 
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Frekvensområde 
Båndbredde for beskyttet 

blokk 
Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

Frekvenser for nedforbindelse i 

området 738–791 MHz 

≥ 5 MHz 16 dBm per antenne 5 MHz 

3 MHz 14 dBm per antenne 3 MHz 

< 3 MHz 2 dBm per antenne 200 kHz 

Frekvenser for FDD-nedforbindelse 

som definert i beslutning 2010/267/EU 

(dvs. 791–821 MHz) 

≥ 5 MHz 16 dBm per antenne 5 MHz 

(1) Myndighetene kan velge en målebåndbredde på 3 MHz eller 200 kHz til beskyttelse av en blokkstørrelse på 3 MHz avhengig av 

gjennomførte nasjonale alternativer. 

(2) I et område med flere sektorer tilsvarer verdien per «celle» verdien for én av sektorene. 

Tabell 4 

Effektgrenser for basestasjonen for overgangsområder i området 733–788 MHz 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

–10 til –5 MHz fra nedre blokkgrense 18 dBm per antenne 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense 22 dBm per antenne 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre blokkgrense 22 dBm per antenne 5 MHz 

+5 til +10 MHz fra øvre blokkgrense 18 dBm per antenne 5 MHz 

Tabell 5 

Effektgrenser for basestasjoner for overgangsområder over 788 MHz 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

788–791 MHz for en blokk med øvre grense ved 788 MHz 21 dBm per antenne 3 MHz 

788–791 MHz for en blokk med øvre grense ved 783 MHz 16 dBm per antenne 3 MHz 

788–791 MHz for en blokk med øvre grense ved 788 MHz til 

beskyttelse av systemer med båndbredde < 3 MHz 

11 dBm per antenne 200 kHz 

788–791 MHz for en blokk med øvre grense ved 783 MHz til 

beskyttelse av systemer med båndbredde < 3 MHz 

4 dBm per antenne 200 kHz 

791-796 MHz for en blokk med øvre grense ved 788 MHz 19 dBm per antenne 5 MHz 
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Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

791-796 MHz for en blokk med øvre grense ved 783 MHz 17 dBm per antenne 5 MHz 

796-801 MHz for en blokk med øvre grense ved 788 MHz 17 dBm per antenne 5 MHz 

Tabell 6 

Effektgrenser for basestasjoner for den delen av dupleksgapet som ikke brukes bare til nedforbindelse eller PPDR- eller 

M2M-radiokommunikasjon 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

–10 til 0 MHz fra nedre båndgrense for FDD-nedforbindelsen 

eller nedre grense for laveste blokk bare til nedforbindelse, men 

over øvre båndgrense for FDD-oppforbindelsen 

16 dBm per antenne 5 MHz 

Mer enn 10 MHz fra nedre båndgrense for FDD-

nedforbindelsen eller nedre grense for laveste blokk bare til 

nedforbindelse, men over øvre båndgrense for FDD-

oppforbindelsen 

–4 dBm per antenne 5 MHz 

Tabell 7 

Effektgrenser for basestasjoner for den delen av beskyttelsesbåndene som ikke brukes til PPDR- eller M2M-

radiokommunikasjon 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

Frekvenser mellom den nedre båndgrensen for 700 MHz-

frekvensbåndet og den nedre båndgrensen for FDD-

oppforbindelsen (dvs. 694–703 MHz) 

–32 dBm per celle(1) 1 MHz 

Frekvenser mellom den øvre båndgrensen for FDD-

nedforbindelsen og den nedre båndgrensen for FDD-

nedforbindelsen som definert i beslutning 2010/267/EU (dvs. 

788–791 MHz) 

14 dBm per antenne 3 MHz 

(1) I et område med flere sektorer tilsvarer verdien per «celle» verdien for én av sektorene. 

Tabell 8 

Basiseffektgrenser for basestasjoner for frekvenser under 694 MHz 

Frekvensområde Høyeste gjennomsnittlige EIRP Målebåndbredde 

Frekvenser under 694 MHz med beskyttet digital jordbasert 

kringkasting 

–23 dBm per celle(1) 8 MHz 

(1) I et område med flere sektorer tilsvarer verdien per «celle» verdien for én av sektorene. 
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C. Tekniske vilkår for terminaler for elektroniske kommunikasjonstjenester i frekvensbåndet 703–733 MHz 

BEM-ene for terminaler som er angitt nedenfor, er utarbeidet for utstyr som brukes i mobilnett. 

BEM for terminaler består av effektgrenser innenfor og utenfor blokken. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk 

som er tildelt en operatør. Effektgrensene utenfor blokken får anvendelse på følgende spektrumelementer: dupleksgapet mellom 

FDD-oppforbindelsen og FDD-nedforbindelsen (herunder eventuelle frekvenser bare til nedforbindelse), beskyttelsesbåndet 

mellom den øvre grensen for spektrum som benyttes til fjernsynssending (694 MHz) og FDD-oppforbindelse (dvs. 694–703 

MHz) og spektrum som benyttes til fjernsynssending (dvs. under 694 MHz). 

BEM-kravene for terminaler er angitt i tabell 9–12(1). Effektgrensene angis som ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) for 

terminaler som er utformet for å være faste eller installerte, og som samlet utstrålt effekt (TRP)(2) for terminaler utformet for å 

være mobile eller nomadiske. 

Myndighetene kan i visse situasjoner lempe på effektgrensen innenfor blokken, f.eks. for faste terminaler i landdistrikter, 

forutsatt at dette ikke svekker vernet av andre tjenester, nett og bruksmåter, og at tverrnasjonale forpliktelser oppfylles. 

Krav innenfor blokken 

Tabell 9 

Effektgrense innenfor blokken for terminaler 

Høyeste gjennomsnittlige effekt 23 dBm(1) 

(1) Denne verdien kan avvike med inntil +2 dB for å ta hensyn til drift under ekstreme miljøforhold og til produksjonsvariasjoner. 

Krav utenfor blokken 

Tabell 10 

Effektgrenser for beskyttelsesbåndet 694–703 MHz for terminaler 

Frekvensområde 
Høyeste gjennomsnittsverdi for EIRP 

utenfor blokken 
Målebåndbredde 

694–698 MHz –7 dBm 4 MHz 

698-703 MHz 2 dBm 5 MHz 

Tabell 11 (ikke obligatorisk) 

Effektgrenser for dupleksgapet for terminaler 

Frekvensområde 
Høyeste gjennomsnittsverdi for EIRP 

utenfor blokken 
Målebåndbredde 

733-738 MHz 2 dBm 5 MHz 

738-753 MHz –6 dBm 5 MHz 

753-758 MHz –18 dBm 5 MHz 
  

  

(1) ETSI kan i de harmoniserte standardene ta hensyn til ytterligere krav. 

(2) Samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) er et mål på hvor stor effekt antennen faktisk utstråler. TRP defineres som integralet 

av den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren. 
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Forklarende merknad til tabell 11 

Effektgrensene er utledet av spektrummasken angitt i nr. 4.2.3 i ETSI EN 301 908-13 v6.2.1, noe som betyr at LTE-basert 

utstyr vil oppfylle grenseverdiene fastsatt i tabell 11. Det er ikke påkrevd med noen ytterligere prøving for å sikre at slikt utstyr 

oppfyller effektgrensene fastsatt ovenfor. 

Tabell 12 

Effektgrenser for terminaler for frekvenser under 694 MHz som brukes til jordbasert radio/TV-sending (uønsket 

sending) 

Frekvensområde 
Høyeste gjennomsnittlige effekt utenfor 

blokken 
Målebåndbredde 

470-694 MHz –42 dBm 8 MHz 

Forklarende merknader til tabell 12 

1)  Utledningen av grensen for uønsket sending er basert på DTT-kringkasting som benytter DVB-T2 og et WBB-system med 

en båndbredde på 10 MHz for en midtfrekvensseparasjon mellom DTT-kringkasting og WBB på 18 MHz (forutsatt en 

fjernsynskanal på 8 MHz, et beskyttelsesbånd på 9 MHz og en båndbredde for WBB-systemet på 10 MHz). Dersom 

medlemsstatene ønsker å tillate innføring av WBB-systemer på nasjonalt plan med en større båndbredde enn 10 MHz, og 

dersom det i båndet under 694 MHz genereres en uønsket effekt utenfor blokken som overstiger –42 dBm / 8 MHz, bør de 

vurdere å 

a)  enten innføre den større båndbredden for WBB-systemer som begynner ved en frekvens høyere enn 703 MHz, slik at 

den fastsatte effektgrensen utenfor blokken fortsatt oppfylles, 

b)  og/eller bruke interferensreduserende teknikker i henhold til merknad 3. 

2)  Grenseverdien for uønsket sending utenfor blokken er beregnet ut fra DTT-mottak med fast utstyr. Medlemsstater som 

vurderer innendørs DTT-mottak med bærbart utstyr, kan fra tilfelle til tilfelle bli nødt til å treffe ytterligere tiltak på 

nasjonalt eller lokalt plan (se merknad 3). 

3)  Eksempler på mulige interferensreduserende teknikker som kan vurderes av medlemsstatene, er bruk av ytterligere DTT-

filtrering, reduksjon av terminalens effekt innenfor blokken, reduksjon av båndbredden for terminalsendingene eller bruk av 

teknikker fra den ikke-uttømmende listen over mulige interferensreduksjonsteknikker i CEPT-rapport 30. 

4)  Ytterligere betraktninger om sameksistensen mellom WBB-systemer og DTT-sending: for å begrense blokkering av DTT-

mottakere forårsaket av basestasjonssendinger kan ytterligere ekstern filtrering brukes ved inngangspunktet til DTT-

mottakerkjeden på nasjonalt plan, særlig for å unngå overbelastning i antenneforsterkere; i tillegg kan interferens fra 

kringkastingssendere påvirke basestasjonsmottakere, enten som følge av senderens effekt i båndet eller uønsket sending. I 

slike tilfeller kan egnede interferensreduksjonsteknikker anvendes på nasjonalt plan fra tilfelle til tilfelle. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/76/EU 

av 27. september 2011 

om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer 

infrastruktur(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 91 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Å fremme bærekraftig transport er et viktig element i 

den felles transportpolitikken. For dette formål bør 

transportsektorens bidrag til klimaendringer og dens 

negative virkninger reduseres, særlig trafikkopphoping, 

som hindrer framkommeligheten, og luft- og støy-

forurensning, som forårsaker helse- og miljøskader. 

Dessuten må miljøvernkrav integreres i utformingen og 

gjennomføringen av annen unionspolitikk, herunder den 

felles transportpolitikken. 

2) Målet om å redusere de negative virkningene av 

transport bør nås på en slik måte at uforholdsmessig 

store hindringer for den frie bevegelighet unngås, av 

hensyn til en holdbar økonomisk vekst, et velfungerende 

indre marked og territorial utjevning. 

3) For å optimere transportsystemet i samsvar med dette 

bør den felles transportpolitikken benytte et utvalg 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 269 av 14.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 244/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 56 av 23.8.2018, s. 52. 

(1) EUT C 255 av 22.9.2010, s. 92. 

(2) EUT C 120 av 28.5.2009, s. 47. 

(3) Europaparlamentets holdning av 11. mars 2009 (EUT C 87 E av 

1.4.2010, s. 345) og Rådets holdning ved første behandling av  

14. februar 2011 (EUT C 77 E av 11.3.2011, s. 1). Europa-

parlamentets holdning av 7. juni 2011 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 12. september 2011. 

virkemidler for å forbedre transportinfrastrukturen og 

bruken av teknologi samt muliggjøre en mer effektiv 

styring av transportbehovet, særlig gjennom å fremme 

en fornyelse av vognparken, en mer effektiv bruk av 

infrastrukturer og sammodalitet. Dette krever økt 

anvendelse av prinsippet om at brukeren betaler, og en 

utvikling og gjennomføring av prinsippet om at 

forurenseren betaler i transportsektoren, innenfor alle 

transportformer. 

4) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

1999/62/EF(4) skal Kommisjonen legge fram en modell 

for vurdering av alle eksterne kostnader ved bruk av 

transportinfrastrukturen, som skal danne grunnlaget for 

framtidige beregninger av infrastrukturavgifter. Denne 

modellen skal vedlegges en konsekvensanalyse av 

internaliseringen av de eksterne kostnadene for alle 

transportformer og en strategi for en trinnvis 

gjennomføring av modellen, og eventuelt forslag til 

ytterligere revisjon av direktivet. 

5) For at det skal oppnås en mer bærekraftig transport-

politikk, bør transportprisene bedre gjenspeile kost-

nadene knyttet til luft- og støyforurensning fra trafikken, 

klimaendringer og trafikkopphopning forårsaket av 

faktisk bruk av alle transportformer, som et middel til å 

optimere bruken av infrastruktur, redusere lokal 

forurensning, håndtere trafikkopphopningen og be-

kjempe klimaendringer med lavest mulige kostnader for 

økonomien. Dette krever en trinnvis tilnærming for alle 

transportformer, der det tas hensyn til deres særtrekk. 

6) Transportformene har allerede begynt å internalisere 

eksterne kostnader, og det relevante unionsregelverket 

faser enten inn internaliseringen eller forhindrer den i 

det minste ikke. Denne prosessen må imidlertid 

overvåkes og fremmes ytterligere for alle transport-

former og baseres på felles prinsipper, samtidig som det 

tas hensyn til særtrekkene ved hver transportform.  

  

(4) EFT L 187 av 20.7.1999, s. 42. 

2018/EØS/87/46 
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7) I veitransportsektoren er bompenger som beregnes som 

avstandsbaserte avgifter for bruk av infrastrukturen, et 

rettferdig og effektivt økonomisk virkemiddel for å 

oppnå en bærekraftig transportpolitikk, ettersom de 

knyttes direkte til bruken av infrastrukturen, kjøretøy-

enes miljøprestasjoner og tid og sted for bruk av 

kjøretøyene, og de kan derfor fastsettes til et nivå som 

gjenspeiler kostnadene ved forurensningen og trafikk-

opphopningen forårsaket av den faktiske bruken av 

kjøretøyene. Dessuten fører ikke bompenger til kon-

kurransevridning på det indre marked, ettersom de må 

betales av alle transportører uansett hjemstat eller 

etableringsstat i forhold til hvor mye de bruker veinettet. 

8) Konsekvensanalysen viser at bruk av bompenger som 

beregnes på grunnlag av kostnadene ved forurensning, 

og en større differensiering av bompengesatsene i 

trafikksterke perioder på veier med stor trafikk-

belastning, kan ha positiv virkning på transportsystemet 

og bidra til Unionens strategi mot klimaendringer. Dette 

kan redusere trafikkopphopningen og lokal forurensning 

gjennom å oppmuntre til bruk av renere kjøretøy-

teknologi, optimere logistikkatferden og redusere antall 

kjøretøyer som kjører tomme tilbake. Dette kan 

indirekte spille en viktig rolle i arbeidet med å redusere 

drivstofforbruket og bekjempe klimaendringer. 

9) Dette direktiv hindrer ikke medlemsstatene i å anvende 

nasjonale regler for å pålegge andre trafikanter avgifter 

som ikke omfattes av dette direktiv. 

10) Kostnadene ved luft- og støyforurensning fra trafikken, 

som helseutgifter, herunder utgifter til legehjelp, og tap 

av avlinger og andre produksjonstap samt velferds-

utgifter, bæres av den medlemsstaten der transporten 

finner sted. Prinsippet om at forurenseren betaler, blir 

gjennomført ved hjelp av avgifter for eksterne 

kostnader, noe som bidrar til å redusere de eksterne 

kostnadene. 

11) For dette direktivs formål gir den modellen som er 

utarbeidet av Kommisjonen for å beregne eksterne 

kostnader for luft- og støyforurensning fra trafikken, 

pålitelige metoder og en rekke enhetsverdier som 

allerede kan danne grunnlaget for beregning av avgifter 

for eksterne kostnader. 

12) Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kostnadene og 

fordelene ved systemene som kreves for å iverksette 

differensierte avgifter på veier med lav trafikktetthet. 

Inntil denne usikkerheten er fjernet, virker en fleksibel 

tilnærming på unionsplan mest hensiktsmessig. Denne 

fleksible tilnærmingen bør gi medlemsstatene mulighet 

til å bestemme om og på hvilke veier det skal innføres 

avgifter for eksterne kostnader, basert på nettets lokale 

og nasjonale særtrekk. 

13) Tidsbaserte veibruksavgifter er allerede et nyttig system 

for anvendelse av prinsippet om at brukeren betaler, i de 

tilfellene der det ennå ikke er iverksatt et avgiftssystem 

basert på strekningen som tilbakelegges, som bedre 

gjenspeiler faktisk bruk av infrastrukturen. Tidsbaserte 

veibruksavgifter som pålegges på døgn-, ukes-, måneds- 

eller årsbasis, bør ikke forskjellsbehandle tilfeldige 

brukere, ettersom en stor andel av slike brukere 

sannsynligvis er utenlandske transportører. Forholdet 

mellom døgn-, ukes-, måneds- og årssatser bør derfor 

fastsettes i detalj for tunge lastebiler. 

14) For å sikre at europeiske transportører får klare pris-

signaler, noe som stimulerer dem til å optimere atferden, 

bør det på mellomlang sikt tilstrebes en tilnærming i 

metodene som medlemsstatene benytter for å beregne 

eksterne kostnader. 

15) En tydelig og åpen gjennomføring av avgiftsordningene 

kan føre til et mer velfungerende indre marked. Inkonse-

kvente avgiftsordninger bør derfor unngås for ikke å 

forårsake konkurransevridning innenfor den interna-

sjonale godstransporten på det transeuropeiske veinettet 

eller på visse deler av dette nettet, samt på eventuelle 

andre deler av disse sammenknyttede nettene eller 

motorveiene som ikke er del av det transeuropeiske 

veinettet. De samme avgiftsprinsippene bør særlig 

anvendes på alle deler av motorveinettet i en med-

lemsstat. 

16) Medlemsstatene bør gjennom bompenger ha mulighet til 

å pålegge høyeste avgiftsnivå for infrastrukturkostnader 

og eksterne kostnader som tillates i henhold til dette 

direktiv, men de bør også kunne velge å pålegge en 

lavere avgift for én av eller begge disse kostnadene, 

eller ikke å pålegge avgift for dem i det hele tatt. 

17) Når medlemsstatene fastsetter nettet der det skal 

pålegges en avgift for eksterne kostnader, bør de kunne 

velge ikke å pålegge avgifter for eksterne kostnader på 

visse veier for å forbedre tilgangen til og kon-

kurranseevnen i randområder, innestengte områder og 

øyområder. 

18) I en infrastrukturavgift bør det være mulig å legge til et 

eksternt kostnadselement basert på kostnaden for luft- 

og støyforurensning fra trafikken. Det eksterne kost-

nadselementet som er inkludert i bompenger, bør kunne 

legges til kostnaden for bruk av infrastrukturen, forutsatt 

at visse vilkår oppfylles ved beregningen av kostnadene, 

for å unngå at det pålegges uberettigede avgifter. 

19) For bedre å gjenspeile kostnaden for luft- og støy-

forurensning fra trafikken bør avgiften for eksterne 

kostnader differensieres etter veitype, kjøretøytype og, 

når det gjelder støy, aktuelle tidsperioder.  
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20) Trafikkopphopningen har negative virkninger for trafi-

kanter generelt, ettersom den innebærer sløsing med tid 

og drivstoff. Differensiering av infrastrukturavgifter er 

et verktøy for å håndtere trafikkopphopningen, forutsatt 

at de differensierte bompengene gir et tydelig og 

meningsfullt prissignal til trafikantene om å endre sin 

atferd og unngå veistrekninger med trafikkopphopning i 

trafikksterke perioder. 

21) Når det pålegges differensierte avgifter for å redusere 

trafikkopphopningen på en bestemt veistrekning, bør 

differensieringen utformes og anvendes på en inntekts-

nøytral måte som gir betydelige økonomiske fordeler til 

transportører som benytter den aktuelle veistrekningen i 

trafikksvake perioder, framfor dem som bruker den i 

trafikksterke perioder. 

22) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av  

25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern 

støy(1) danner allerede et grunnlag for å utvikle og 

ferdigstille unionstiltakene mot støy fra veigående 

kjøretøyer og infrastruktur ved å kreve at vedkommende 

myndigheter utarbeider strategiske støykart for større 

veier, og handlingsplaner for å redusere støyen der 

eksponeringsnivåene kan ha skadelige virkninger på 

menneskers helse. 

23) For at det indre marked skal fungere tilfredsstillende, 

kreves det en unionsramme som sikrer at veiavgifter 

som er fastsatt på grunnlag av den lokale kostnaden for 

luft- og støyforurensning fra trafikken og på grunnlag av 

trafikkopphopningen, er oversiktlige, står i forhold til 

målet og ikke innebærer forskjellsbehandling. Denne 

rammen bør omfatte felles avgiftsprinsipper, beregnings-

metoder, høyeste nivåer og enhetsverdier for eksterne 

kostnader som er basert på anerkjente vitenskapelige 

metoder, samt framgangsmåter for melding og rapporte-

ring om bompengeordninger til Kommisjonen. 

24) Dersom en myndighet utpekes av en medlemsstat til å 

fastsette avgiften for eksterne kostnader, bør den ikke ha 

noen egeninteresse av å fastsette beløpet på et urimelig 

nivå, og den bør derfor være uavhengig av organet som 

krever inn og håndterer bompengene. 

25) Korridoren der en avgiftsforhøyelse tillates, kan omfatte 

parallelle og direkte konkurrerende veistrekninger i 

fjellområder innenfor en rimelig avstand, dit trafikken 

kan komme til å forflytte seg som følge av avgifts-

forhøyelsen. I prosjekter på tvers av landegrensene bør 

de berørte medlemsstatene og Kommisjonen være enige 

om anvendelsen av denne bestemmelsen. 

26) For å gi forrang til utbygging av prioriterte prosjekter  

av europeisk interesse angitt i vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU 

av 7. juli 2010 om unionsretningslinjer for utviklingen 

  

(1) EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12. 

av et transeuropeisk transportnett(2), bør medlemsstater 

som har mulighet til å innføre en avgiftsforhøyelse, 

benytte denne muligheten før de pålegger en avgift for 

eksterne kostnader. For å unngå at brukere pålegges 

uberettigede avgifter, bør en avgift for eksterne 

kostnader ikke kombineres med en avgiftsforhøyelse 

med mindre de eksterne kostnadene overskrider avgifts-

forhøyelsen som allerede er foretatt. I slike tilfeller bør 

avgiftsforhøyelsen trekkes fra avgiften for eksterne 

kostnader. 

27) Det bør ikke tillates rabatter på eller nedsettelser av 

avgiften for eksterne kostnader, ettersom det vil 

innebære en betydelig risiko for urimelig forskjells-

behandling av visse brukerkategorier. 

28) Med forbehold for de relevante bestemmelsene om 

statsstøtte i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte bør stimuleringstiltak tillates for reiser som 

omfatter kostbare skifter av transportform, som vei-sjø-

vei, for å fremme territorial utjevning samt forbedre 

tilgangen til og konkurranseevnen i randområder, 

innestengte områder og øyområder. 

29) Det bør kunne tillates rabatter på eller nedsettelser av 

infrastrukturavgiften på visse vilkår for alle bruker-

kategorier, for eksempel hyppige brukere eller brukere 

av elektroniske bompengesystemer. 

30) Det å pålegge eksterne kostnader gjennom bompenger 

vil påvirke brukernes beslutninger mer effektivt dersom 

de er kjent med slike kostnader. Slike kostnader bør 

derfor angis separat på et utdrag, en faktura eller et 

tilsvarende dokument fra bompengeoperatøren. Et slikt 

dokument gjør det dessuten enklere for transportørene å 

føre avgiften for eksterne kostnader over på avsenderen 

eller eventuelle kunder. 

31) Bruken av elektroniske bompengesystemer er ønskelig 

for å unngå brudd i trafikkflyten og forhindre negative 

virkninger på lokalmiljøet som følge av køer ved 

bomstasjoner. Det er derfor ønskelig å pålegge en avgift 

for eksterne kostnader ved hjelp av slike systemer, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen 

mellom elektroniske bompengesystemer i Felles-

skapet(3). For å fremme et velfungerende indre marked 

bør Kommisjonen overvåke de framskritt som gjøres 

innenfor rammen av direktiv 2004/52/EF når det gjelder 

å gjennomføre, innen de avtalte fristene, en reell 

europeisk elektronisk bompengetjeneste som begrenser 

antallet elektroniske bompengeinnretninger i et gitt 

kjøretøy til én innretning som er fullt kompatibel med 

de elektroniske avgiftsinnkrevingssystemene i alle 

medlemsstatene.  

  

(2) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 

(3) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124. 



Nr. 87/312 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

32) Selv om beslutninger om nasjonale offentlige utgifter, 

herunder bruk av inntekter generert i henhold til dette 

direktiv, i samsvar med nærhetsprinsippet er en sak for 

medlemsstatene, bør de ekstra inntektene fra avgifter for 

eksterne kostnader, eller en økonomisk verdi tilsvarende 

disse inntektene, i samsvar med de transportpolitiske 

mål i dette direktiv anvendes til fordel for transport-

sektoren og fremme bærekraftig mobilitet generelt. 

Slike prosjekter bør derfor blant annet ha til formål å 

tilrettelegge for effektiv prising, redusere veitransport-

forurensning ved kilden og redusere dens virkninger, 

forbedre kjøretøyenes CO2- og energiytelse, utvikle 

alternativ infrastruktur for transportbrukere, optimere 

logistikken eller forbedre trafikksikkerheten. 

33) For å fremme samvirkingsevnen mellom bompenge-

ordninger, og forutsatt at visse vilkår oppfylles, bør det 

tillates at to eller flere medlemsstater samarbeider om 

innføring av felles bompengesystemer. 

34) Kommisjonen bør på et passende tidspunkt sende 

Europaparlamentet og Rådet en samlet vurdering av 

erfaringene fra medlemsstater som pålegger en avgift 

for eksterne kostnader og/eller en infrastrukturavgift i 

samsvar med dette direktiv. 

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

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det 

europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske 

sosialfond og Utjevningsfondet(1) fastsetter at inntekter 

som genereres fra avgifter som betales direkte av 

brukere, må tas i betraktning når finansieringsgapet 

bestemmes for et inntektsgenererende prosjekt. 

Inntekter fra avgifter for eksterne kostnader bør 

imidlertid ikke tas i betraktning ved beregning av 

finansieringsgapet, ettersom denne inntekten bør 

anvendes på prosjekter som tar sikte på å redusere 

veitransportforurensning ved kilden og redusere dens 

virkninger, forbedre kjøretøyenes CO2- og energiytelse 

og utvikle alternativ infrastruktur for transportbrukere. 

36) Når det anvendes alternative vitenskapelige metoder for 

å beregne avgifter for eksterne kostnader, bør medlems-

statene kunne ta hensyn til metodene for å beregne 

verdien av eksterne kostnader som er omhandlet i 

«Handbook on estimation of external costs in the 

transport sector»(2), som gir en oversikt over aktuell 

teori og praksis ved beregning av eksterne kostnader. 

37) I fjellområder som beskrevet i undersøkelsen «Mountain 

areas in Europe: analysis of mountain areas in EU 

Member States, acceding and other European 

countries», bestilt av Europakommisjonen i 2004, bør 

  

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

(2) http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm 

høyere avgifter for eksterne kostnader tillates i den grad 

objektive vitenskapelige data viser at luft- og støy-

forurensning forårsaker større skade i disse fjellom-

rådene på grunn av geografiske forhold og fysiske 

fenomener, som veienes stigning, temperaturinversjon 

og amfiteatereffekten i daler. 

38) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomfø-

ringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomfø-

ringsmyndighet(3). 

39) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte når det gjelder visse tilpas-

ninger av vedleggene. Det er særlig viktig at Kommi-

sjonen holder hensiktsmessige samråd under det 

forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

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

om bedre regelverksutforming(4) oppfordres medlems-

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

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

41) Ettersom målet for dette direktiv, som er å oppmuntre til 

differensierte avgifter basert på eksterne kostnader som 

et middel til å oppnå en bærekraftig transport, ikke kan 

nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 

grunn av transportens viktige grensekryssende dimen-

sjon 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. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 1999/62/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Ny bokstav skal lyde:   

  

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

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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«ad) «motorvei» en vei som er særlig konstruert og 

bygd for biltrafikk, uten innkjørsler fra til-

grensende eiendommer, og 

i)  som har atskilte kjørebaner i hver 

kjøreretning som bortsett fra på særlige 

steder eller midlertidig er atskilt fra 

hverandre av en midtrabatt som ikke er 

beregnet på trafikk, eller unntaksvis med 

andre midler, 

ii)  som ikke krysses på samme nivå av noen 

vei, jernbane- eller sporveislinje, sykkelsti 

eller gangsti, 

iii)  som er særlig betegnet som motorvei,». 

b)  Bokstav b) og ba) skal lyde: 

«b) «bompenger» betaling av et bestemt beløp for et 

kjøretøy, basert på den tilbakelagte strekningen i 

en gitt infrastruktur og typen kjøretøy, som 

omfatter en infrastrukturavgift og/eller en avgift 

for eksterne kostnader, 

ba) «infrastrukturavgift» en avgift som pålegges for å 

dekke en medlemsstats kostnader for bygging, 

vedlikehold, drift og utvikling knyttet til infra-

struktur,». 

c)  Følgende bokstaver skal lyde: 

«bb) «avgift for eksterne kostnader» en avgift som 

pålegges for å dekke en medlemsstats kostnader 

knyttet til luftforurensning og/eller støy-

forurensning fra trafikken, 

bc) «kostnad for luftforurensning fra trafikken» 

kostnad for skader forårsaket av utslipp av 

partikler og ozondannende stoffer, som nitro-

genoksid og flyktige organiske forbindelser, ved 

bruk av et kjøretøy, 

bd) «kostnad for støyforurensning fra trafikken» 

kostnad for skader forårsaket av støy fra 

kjøretøyer eller fra deres kontakt med veibanen, 

be) «veid gjennomsnittlig infrastrukturavgift» samlet 

inntekt fra en infrastrukturavgift i en gitt periode 

dividert med antall kjøretøykilometer tilbakelagt 

på den avgiftsbelagte veistrekningen i den 

perioden, 

bf) «veid gjennomsnittlig avgift for eksterne 

kostnader» samlet inntekt fra en avgift for eksterne 

kostnader i en gitt periode dividert med antall 

kjøretøykilometer tilbakelagt på den avgiftsbelagte 

veistrekningen i den perioden,». 

d)  Bokstav d) skal lyde: 

«d) «kjøretøy» motorvogn eller vogntog som er 

beregnet på eller brukes til godstransport på vei og 

har tillatt totalvekt på 3,5 tonn eller mer,». 

2)  Artikkel 7, 7a og 7b erstattes med følgende: 

«Artikkel 7 

1.  Med forbehold for artikkel 9 nr. 1a kan medlems-

statene opprettholde eller innføre bompenger og/eller 

veibruksavgifter på det transeuropeiske veinett eller på 

visse deler av det samt på alle andre deler av sine 

motorveinett som ikke inngår i det transeuropeiske veinett, 

på vilkårene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 i denne artikkel og i 

artikkel 7a-7k. Dette berører ikke medlemsstatenes rett, i 

samsvar med traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, til å anvende bompenger og/eller veibruks-

avgifter på andre veier, forutsatt at innføringen av 

bompenger og/eller veibruksavgifter på slike andre veier 

ikke forskjellsbehandler internasjonal trafikk eller fører til 

konkurransevridning mellom operatørene. 

2.  Medlemsstatene kan ikke innføre både bompenger og 

veibruksavgifter for en gitt kjøretøykategori for bruk av en 

og samme veistrekning. En medlemsstat som innfører en 

veibruksavgift på sitt nett, kan imidlertid også innføre 

bompenger for bruk av broer, tunneler og veier gjennom 

fjellpass. 

3.  Bompenger og veibruksavgifter skal anvendes uten 

direkte eller indirekte forskjellsbehandling på grunnlag av 

transportørens nasjonalitet, den medlemsstat eller tredjestat 

der transportøren er etablert eller kjøretøyet er registrert, 

eller transportens opprinnelsessted eller bestemmelsessted. 

4.  Medlemsstatene kan innføre reduserte bompenge-

satser eller veibruksavgifter eller fritak for plikten til å 

betale bompenger eller veibruksavgifter for kjøretøyer som 

er unntatt fra kravet om å installere og bruke fartsskriver i 

henhold til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 

20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen vei-

transport(*), og i tilfeller som omfattes av og er underlagt 

vilkårene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) og b) i dette 

direktiv. 

5.  En medlemsstat kan velge å anvende bompenger 

og/eller veibruksavgifter bare på kjøretøyer med tillatt 

totalvekt på tolv tonn eller mer dersom den anser at en 

utvidelse som gjelder kjøretøyer under tolv tonn, blant 

annet kan 

a)  ha betydelig negativ innvirkning på trafikkflyt, miljø, 

støynivå, trafikkopphopning, helse eller trafikksikkerhet 

som følge av trafikkforflytning,  
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b)  medføre administrasjonskostnader på over 30 % av den 

ekstra inntekten som ville blitt generert ved utvidelsen. 

Medlemsstater som velger å anvende bompenger og/eller 

veibruksavgifter bare på kjøretøyer med tillatt totalvekt på 

tolv tonn eller mer, skal underrette Kommisjonen om 

beslutningen og årsakene. 

Artikkel 7a 

1.  Veibruksavgifter skal stå i forhold til varigheten av 

bruken av infrastrukturen, ikke overstige verdiene fastsatt i 

vedlegg II og gjelde for en dag, en uke, en måned eller et 

år. Månedsavgiften skal ikke være mer enn 10 % av 

årsavgiften, ukesavgiften skal ikke være mer enn 5 % av 

årsavgiften, og dagsavgiften skal ikke være mer enn 2 % av 

årsavgiften. 

En medlemsstat kan velge å anvende bare årsavgifter for 

kjøretøyer som er registrert i den medlemsstaten. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette veibruksavgifter, 

herunder administrasjonskostnader, for alle kjøretøygrupper 

på et nivå som ikke overstiger de høyeste satsene fastsatt i 

vedlegg II. 

Artikkel 7b 

1.  Infrastrukturavgiften skal baseres på prinsippet om 

dekning av infrastrukturkostnader. Veid gjennomsnittlig 

infrastrukturavgift skal stå i forhold til kostnadene ved 

bygging, drift, vedlikehold og utvikling av det aktuelle 

infrastrukturnettet. Veid gjennomsnittlig infrastrukturavgift 

kan også omfatte kapitalavkastning og/eller fortje-

nestemargin basert på markedsvilkår. 

2.  Kostnadene som medregnes, skal gjelde det nettet 

eller den delen av nettet som det innkreves infrastruk-

turavgifter for, samt de kjøretøyene som omfattes av 

avgiftene. Medlemsstatene kan velge å inndrive bare en 

prosentdel av disse kostnadene. 

Artikkel 7c 

1.  Avgiften for eksterne kostnader kan knyttes til 

kostnaden for luftforurensning fra trafikken. På vei-

strekninger i områder med en befolkning som utsettes for 

støyforurensning fra trafikken, kan avgiften for eksterne 

kostnader omfatte kostnaden for støyforurensning fra 

trafikken. 

Avgiften for eksterne kostnader skal differensieres og 

fastsettes i samsvar med minstekravene og metodene angitt 

i vedlegg IIIa og overholde de høyeste verdiene fastsatt i 

vedlegg IIIb. 

2.  Kostnadene som medregnes, skal gjelde det nettet 

eller den delen av nettet som det innkreves avgifter for 

eksterne kostnader for, samt de kjøretøyene som omfattes 

av avgiftene. Medlemsstatene kan velge å inndrive bare en 

prosentdel av disse kostnadene. 

3.  Avgiften for eksterne kostnader knyttet til luft-

forurensning fra trafikken skal ikke gjelde kjøretøyer som 

oppfyller de strengeste Euro-utslippsstandardene, før fire år 

etter anvendelsesdatoene fastsatt i bestemmelsene som 

innførte disse standardene. 

4.  Avgiftsbeløpet for eksterne kostnader skal fastsettes 

av den berørte medlemsstat. Dersom en medlemsstat 

utpeker en myndighet for dette formål, skal myndigheten 

være juridisk og økonomisk uavhengig av organisasjonen 

som forvalter eller innkrever hele eller deler av avgiften. 

Artikkel 7d 

Senest ett år etter vedtakelsen av framtidige og strengere 

Euro-utslippsstandarder skal Europaparlamentet og Rådet, 

etter den ordinære regelverksprosessen, fastsette de tilhø-

rende høyeste verdier i vedlegg IIIb. 

Artikkel 7e 

1.  Medlemsstatene skal beregne det høyeste nivået på 

infrastrukturavgiften ved hjelp av en metode som er basert 

på de grunnleggende beregningsprinsippene fastsatt i 

vedlegg III. 

2.  For konsesjonsbompenger skal det høyeste nivået på 

infrastrukturavgiften tilsvare eller være lavere enn nivået 

som ville vært resultatet dersom det ble anvendt en metode 

basert på de grunnleggende beregningsprinsippene fastsatt i 

vedlegg III. Vurderingen av en slik likeverdighet skal 

foretas på grunnlag av en rimelig lang referanseperiode som 

er tilpasset konsesjonskontraktens art. 

3.  Bompengeordninger som var innført før 10. juni 2008, 

eller som det før 10. juni 2008, i forbindelse med en 

framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, var mottatt 

anbud på eller svar på innbydelse til forhandlinger om ved 

kjøp etter forhandling, skal ikke være underlagt for-

pliktelsene fastsatt i nr. 1 og 2 så lenge disse ordningene 

forblir gjeldende, og forutsatt at de ikke endres vesentlig. 

Artikkel 7f 

1.  For infrastruktur i fjellområder kan det i unntaks-

tilfeller, og etter at Kommisjonen er blitt underrettet, 

innkreves en forhøyet infrastrukturavgift på bestemte vei-

strekninger med kraftig trafikkopphopning, eller der 

veitrafikken forårsaker omfattende miljøskader, forutsatt at 

a)  inntekten fra avgiftsforhøyelsen benyttes til finansiering 

av bygging i prioriterte prosjekter av europeisk inter-

esse angitt i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 661/2010/EU av 7. juli 2010 om 

unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk 

transportnett(**), som bidrar direkte til å redusere 

trafikkopphopningen eller miljøskaden, og som 

befinner seg i samme korridor som den veistrekningen 

som avgiftsforhøyelsen gjelder,  
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b)  avgiftsforhøyelsen ikke overstiger 15 % av veid 

gjennomsnittlig infrastrukturavgift beregnet i samsvar 

med artikkel 7b nr. 1 og artikkel 7e, unntatt når 

inntekten fra forhøyelsen investeres i tverrnasjonale 

deler av prioriterte prosjekter av europeisk interesse 

som omfatter infrastruktur i fjellområder, der avgifts-

forhøyelsen ikke kan overstige 25 %, 

c)  avgiftsforhøyelsen ikke fører til urettferdig behandling 

av kommersiell trafikk i forhold til andre trafikanter, 

d)  en beskrivelse av nøyaktig hvor avgiftsforhøyelsen 

gjelder, og bevis på beslutningen om å finansiere 

bygging av prioriterte prosjekter som nevnt i bokstav 

a), framlegges for Kommisjonen før avgiftsforhøyelsen 

gjennomføres, og 

e)  tidsrommet som avgiftsforhøyelsen skal gjelde for, 

defineres og begrenses på forhånd og, med hensyn til 

forventet inntekt, er i samsvar med finansieringsplanene 

og nytte- og kostnadsanalysen for prosjektene som 

samfinansieres med inntekten fra avgiftsforhøyelsen. 

Første ledd får anvendelse på nye tverrnasjonale prosjekter, 

forutsatt at alle medlemsstater som er involvert i prosjektet, 

er enige om dette. 

2.  En avgiftsforhøyelse kan anvendes på en infra-

strukturavgift som er blitt differensiert i samsvar med 

artikkel 7g. 

3.  Etter at Kommisjonen har mottatt nødvendige opplys-

ninger fra en medlemsstat som har til hensikt å innføre en 

avgiftsforhøyelse, skal den gjøre opplysningene tilgjen-

gelige for medlemmene av komiteen nevnt i artikkel 9c. 

Dersom Kommisjonen mener at den planlagte avgifts-

forhøyelsen ikke oppfyller vilkårene i nr. 1, eller mener at 

den planlagte avgiftsforhøyelsen vil ha svært negativ 

innvirkning på den økonomiske utviklingen i randområder, 

kan den forkaste eller anmode om endring av avgifts-

planene framlagt av den berørte medlemsstaten. Disse 

gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmå-

ten med rådgivende komité nevnt i artikkel 9c nr. 2. 

4.  På veistrekninger der kriteriene for en avgifts-

forhøyelse i henhold til nr. 1 er oppfylt, kan medlems-

statene pålegge en avgift for eksterne kostnader bare 

dersom det også er foretatt en avgiftsforhøyelse. 

5.  Det beløp som tilsvarer avgiftsforhøyelsen, skal 

trekkes fra avgiftsbeløpet for eksterne kostnader beregnet i 

samsvar med artikkel 7c, unntatt for kjøretøyer i Euro-

utslippsklasse 0, I og II fra 15. oktober 2011 og III fra 

2015. Alle disse inntektene som blir generert ved den 

samtidige anvendelsen av avgiftsforhøyelsen og avgifter for 

eksterne kostnader, skal benyttes til finansiering av bygging 

av prioriterte prosjekter av europeisk interesse angitt i 

vedlegg III til beslutning nr. 661/2010/EU. 

Artikkel 7g 

1.  Medlemsstatene skal differensiere infrastruktur-

avgiften etter kjøretøyets Euro-utslippsklasse slik at ingen 

infrastrukturavgift er mer enn 100 % høyere enn samme 

avgift for tilsvarende kjøretøyer som oppfyller de strengeste 

utslippsstandardene. Eksisterende konsesjonskontrakter er 

unntatt fra dette krav inntil kontrakten fornyes. 

En medlemsstat kan likevel fravike kravet om å diffe-

rensiere infrastrukturavgiften dersom 

i)  dette vesentlig vil undergrave sammenhengen i bom-

pengeordningene på dens territorium, 

ii)  det ikke vil være teknisk mulig å innføre en slik 

differensiering for den berørte bompengeordningen, 

iii)  det vil føre til at de mest forurensende kjøretøyene blir 

ledet til en annen rute, med negative konsekvenser for 

trafikksikkerheten og menneskers helse, eller 

iv)  bompengene omfatter en avgift for eksterne kostnader. 

Kommisjonen skal underrettes om eventuelle fravik av 

denne typen. 

2.  Dersom en fører eller, der det er relevant, en transportør 

ved en kontroll ikke kan framvise kjøretøydokumentene som 

kreves for å bestemme kjøretøyets Euro-utslippsklasse, kan 

medlemsstatene pålegge bompenger opp til høyeste tillatte 

nivå. 

3.  Infrastrukturavgiften kan også differensieres for å 

redusere trafikkopphopningen, begrense skader på infra-

strukturen mest mulig, optimere bruken av den berørte 

infrastrukturen eller fremme trafikksikkerheten, forutsatt at 

a)  differensieringen er oversiktlig, offentliggjort og til-

gjengelig for alle brukere på like vilkår, 

b)  differensieringen skjer på grunnlag av tidspunktet på 

dagen, type dag eller årstid, 

c)  ingen infrastrukturavgift er mer enn 175 % høyere enn 

høyeste nivå for veid gjennomsnittlig infrastruktur-

avgift som er nevnt i artikkel 7b, 

d)  de trafikksterke periodene der det pålegges høyere 

infrastrukturavgifter for å redusere trafikkopphop-

ningen, ikke overstiger fem timer per dag, 

e)  differensieringen er utformet og anvendes på en over-

siktlig og inntektsnøytral måte på en veistrekning med 

trafikkopphopning, ved å benytte reduserte bompenge-

satser for transportører som kjører i trafikksvake 

perioder og økte bompengesatser for transportører som 

kjører i trafikksterke perioder på den samme vei-

strekningen, og 

f)  en medlemsstat som ønsker å innføre en slik 

differensiering eller endre en eksisterende, underretter 

Kommisjonen om dette og gir den de opplysningene 

som kreves for å sikre at vilkårene oppfylles. På 

grunnlag av opplysningene som er gitt, skal Kommi-

sjonen offentliggjøre og regelmessig ajourføre en 

oversikt over periodene da differensieringen gjelder, og 

tilhørende satser.  
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4.  Differensieringen nevnt i nr. 1 og 3 er ikke utformet 

for å generere ekstra bompengeinntekter. En eventuell 

utilsiktet økning i inntektene skal oppveies av endringer i 

differensieringens struktur, som må gjennomføres senest to 

år etter avslutningen av regnskapsåret da den ekstra 

inntekten ble generert. 

Artikkel 7h 

1.  Minst seks måneder før gjennomføringen av en ny 

bompengeordning for infrastrukturavgift skal medlems-

statene sende følgende til Kommisjonen: 

a)  for bompengeordninger som ikke omfatter konsesjons-

bompenger: 

– enhetsverdiene og andre parametrer som anvendes 

for å beregne de ulike infrastrukturkostnads-

elementene, og 

– klare opplysninger om hvilke kjøretøyer som 

omfattes av bompengeordningen, den geografiske 

utstrekningen av det nettet eller den delen av nettet 

som anvendes for hver kostnadsberegning, og hvor 

stor prosentdel av kostnadene som forventes dekket, 

b)  for bompengeordninger som omfatter konsesjonsbom-

penger: 

– konsesjonskontraktene eller vesentlige endringer av 

slike kontrakter, 

– grunnmodellen som konsesjonsgiveren har basert 

konsesjonskunngjøringen på, som nevnt i vedlegg 

VII B til europaparlaments- og rådsdirektiv 

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

framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- 

og anleggskontrakter, kontrakter om offentlige 

varekjøp og kontrakter om offentlig 

tjenesteyting(***); grunnmodellen skal omfatte de 

beregnede kostnadene som definert i artikkel 7b 

nr. 1 i forbindelse med konsesjonen, den forventede 

trafikken inndelt i kjøretøytyper, de planlagte 

bompengesatsene og den geografiske utstrekningen 

av nettet som omfattes av konsesjonskontrakten. 

2.  Innen seks måneder etter å ha mottatt alle nødvendige 

opplysninger i henhold til nr. 1 skal Kommisjonen avgi en 

uttalelse om hvorvidt forpliktelsene i artikkel 7e er oppfylt. 

Kommisjonens uttalelser skal gjøres tilgjengelige for 

komiteen nevnt i artikkel 9c. 

3.  Før gjennomføringen av en ny bompengeordning for 

avgifter for eksterne kostnader skal medlemsstatene sende 

følgende til Kommisjonen: 

a)  nøyaktige opplysninger om veistrekningene der det skal 

pålegges avgift for eksterne kostnader, og om hvordan 

avgiften for eksterne kostnader skal differensieres etter 

kjøretøyklasser, veityper og nøyaktige tidsperioder, 

b)  forventet veid gjennomsnittlig avgift for eksterne 

kostnader og forventet samlet inntekt, 

c)  dersom det er relevant, navnet på myndigheten som er 

utpekt i samsvar med artikkel 7c nr. 4, og som skal 

fastsette avgiften, og navnet på dens representanter, 

d)  parametrer, data og opplysninger som er nødvendige 

for å vise hvordan beregningsmetoden fastsatt i vedlegg 

IIIa vil bli anvendt. 

4.  Kommisjonen skal treffe beslutning om hvorvidt 

forpliktelsene i artikkel 7b, 7c, 7j eller artikkel 9 nr. 2 er 

oppfylt, senest 

a)  seks måneder etter inngivelse av dokumentasjonen 

nevnt i nr. 3, eller 

b)  dersom det er relevant, ytterligere tre måneder etter 

mottak av tilleggsopplysninger i henhold til nr. 3 som 

Kommisjonen har anmodet om. 

Medlemsstatene skal tilpasse den foreslåtte avgiften for 

eksterne kostnader slik at den er i samsvar med beslutnin-

gen. Kommisjonens beslutning skal gjøres tilgjengelig for 

komiteen nevnt i artikkel 9c, for Europaparlamentet og for 

Rådet. 

Artikkel 7i 

1.  Medlemsstatene skal ikke gi noen brukere rabatter på 

eller reduksjoner av den delen av bompengene som utgjør 

avgiften for eksterne kostnader. 

2.  Medlemsstatene kan gi rabatter på eller reduksjoner 

av infrastrukturavgiften, forutsatt at 

a)  den påfølgende avgiftsstrukturen er forholdsmessig, 

offentliggjort og tilgjengelig for brukerne på like vilkår 

og ikke fører til at andre brukere pålegges ekstra 

kostnader i form av høyere bompenger, 

b)  slike rabatter eller reduksjoner gir faktiske besparelser i 

administrasjonskostnader, og 

c)  de ikke overstiger 13 % av infrastrukturavgiften betalt 

av tilsvarende kjøretøyer som ikke er berettiget til 

rabatten eller reduksjonen. 

3.  Med forbehold for vilkårene i artikkel 7g nr. 3 

bokstav b) og artikkel 7g nr. 4 kan bompengesatsene i 

unntakstilfeller, det vil si for særskilte prosjekter av stor 

europeisk interesse angitt i vedlegg III til beslutning 

nr. 661/2010/EU, differensieres på andre måter for å sikre 

prosjektenes lønnsomhet når de er utsatt for direkte 

konkurranse fra andre former for kjøretøytransport. Den 

påfølgende avgiftsstrukturen skal være lineær, forholds-

messig, offentliggjort og tilgjengelig for alle brukere på like 

vilkår og ikke føre til at andre brukere pålegges ekstra 

kostnader i form av høyere bompenger. Kommisjonen skal 

kontrollere at disse vilkårene overholdes, før den aktuelle 

avgiftsstrukturen gjennomføres.  
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Artikkel 7j 

1.  Bompenger og veibruksavgifter skal pålegges og 

innkreves, og betalingen av dem skal overvåkes på en slik 

måte at trafikkflyten i minst mulig grad hindres, og at 

obligatoriske kontroller ved Unionens indre grenser unngås. 

For dette formål skal medlemsstatene samarbeide om å 

utarbeide metoder for å gi transportørene mulighet til å 

betale bompenger og veibruksavgifter hele døgnet, i det 

minste på de store utsalgsstedene, ved hjelp av vanlige 

betalingsmidler, i og utenfor medlemsstatene der de 

pålegges. Medlemsstatene skal sørge for hensiktsmessige 

innretninger ved stasjonene for betaling av bompenger og 

veibruksavgifter, for å opprettholde normal 

trafikksikkerhetsstandard. 

2.  Ordningene for innkreving av bompenger og vei-

bruksavgifter skal ikke medføre uberettigede ulemper, 

verken økonomiske eller andre, for tilfeldige brukere av 

veinettet. Særlig når en medlemsstat innkrever bompenger 

eller veibruksavgifter utelukkende gjennom et system som 

krever bruk av en enhet montert i kjøretøyet, skal den sørge 

for at alle brukere kan få tak i passende enheter som 

oppfyller kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/52/EF av 29. april 2004 om samvirkingsevnen 

mellom elektroniske bompengesystemer i Felles-

skapet(****), gjennom rimelige administrative og øko-

nomiske ordninger. 

3.  Dersom en medlemsstat innkrever bompenger for et 

kjøretøy, skal samlet beløp for bompenger, infrastruk-

turavgift og/eller avgift for eksterne kostnader angis på en 

kvittering som utleveres til transportøren, så vidt mulig 

elektronisk. 

4.  Dersom det er økonomisk gjennomførbart, skal 

medlemsstatene pålegge og innkreve avgifter for eksterne 

kostnader ved hjelp av et elektronisk system som oppfyller 

kravene i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2004/52/EF. Kommi-

sjonen skal fremme det samarbeidet mellom medlems-

statene som måtte være nødvendig for å sikre samvirkings-

evnen mellom elektroniske bompengesystemer på euro-

peisk plan. 

Artikkel 7k 

Med forbehold for artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte er dette direktiv ikke til hinder 

for at medlemsstater som innfører en ordning med 

bompenger og/eller veibruksavgifter for infrastruktur, kan 

fastsette en passende kompensasjon for disse avgiftene. 

 ____________  

(*) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

(**) EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1. 

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

(****) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124.» 

3)  Etter artikkel 8a skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 8b 

1.  To eller flere medlemsstater kan samarbeide om å 

innføre et felles bompengesystem som gjelder for hele 

deres samlede territorium. I slike tilfeller skal disse med-

lemsstatene sørge for at Kommisjonen blir underrettet om 

et slikt samarbeid, videre drift av systemet og eventuelle 

endringer. 

2.  Det felles bompengesystemet skal oppfylle vilkårene 

fastsatt i artikkel 7-7k. Andre medlemsstater kan slutte seg 

til det felles systemet.» 

4)  I artikkel 9 skal nr. 1a og 2 lyde: 

«1a.  Dette direktiv skal ikke hindre medlemsstatene i å 

anvende, uten forskjellsbehandling, reguleringsavgifter 

særlig beregnet på å redusere trafikkopphopning eller 

hindre miljøvirkninger, herunder dårlig luftkvalitet, på veier 

i byområder, herunder veier i det transeuropeiske veinett 

som går gjennom byområder. 

2.  Medlemsstatene skal bestemme hvordan inntekter 

generert som følge av dette direktiv skal brukes. For å sikre 

utviklingen av transportnettet som helhet bør inntektene fra 

infrastrukturavgifter og avgifter for eksterne kostnader, 

eller en økonomisk verdi tilsvarende disse inntektene, 

komme transportsektoren til gode og anvendes til å få hele 

transportsystemet til å fungere optimalt. Særlig bør 

inntektene fra avgifter for eksterne kostnader, eller en 

økonomisk verdi tilsvarende disse inntektene, anvendes for 

å gjøre transporten mer bærekraftig, herunder til ett eller 

flere av følgende formål: 

a)  lette effektiv prising, 

b)  redusere veitransportforurensning ved kilden, 

c)  redusere virkningen av veitransportforurensning ved 

kilden, 

d)  forbedre kjøretøyenes CO2- og energiytelse, 

e)  utvikle alternativ infrastruktur for transportbrukere og/ 

eller utvide gjeldende kapasitet, 

f)  støtte det transeuropeiske transportnettet, 

g)  optimere logistikken, 

h)  forbedre trafikksikkerheten, og 

i)  sørge for sikre parkeringsplasser. 

Dette nummer skal anses som oppfylt av medlemsstatene 

dersom de har innført og gjennomført skattemessige og 

økonomiske støtteordninger som innebærer økonomisk 

støtte til det transeuropeiske nettet, og som har en verdi 

tilsvarende minst 15 % av inntektene fra infrastruktur-

avgifter og avgifter for eksterne kostnader i hver med-

lemsstat.» 

5)  Artikkel 9b og 9c erstattes med følgende:   



Nr. 87/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

«Artikkel 9b 

Kommisjonen skal fremme dialog og utveksling av teknisk 

fagkunnskap mellom medlemsstatene med hensyn til 

gjennomføringen av dette direktiv, særlig vedleggene. 

Artikkel 9c 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Denne komiteen 

skal være en komité i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om 

fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(*). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 9d 

Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte med hensyn til 

– tilpasning av vedlegg 0 til gjeldende unionsrett, 

– tilpasning av formlene i nr. 4.1 og 4.2 i vedlegg IIIa til 

den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

Framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9e, 9f og 9g får 

anvendelse på de delegerte rettsaktene nevnt i denne 

artikkel. 

Artikkel 9e 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta de delegerte 

rettsaktene nevnt i artikkel 9d på ubestemt tid. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet 

om dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel 9f og 9g. 

Artikkel 9f 

1.  Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 9d kan 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

2.  Det organet som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om den delegerte myndigheten skal 

tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette det andre 

organet og Kommisjonen innen rimelig tid før den endelige 

beslutningen treffes, og angi hvilken delegert myndighet som 

kan bli tilbakekalt, og de mulige grunnene til dette. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndighet som er angitt i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den får virkning umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

Artikkel 9g 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder etter at 

den ble meddelt dem. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ kan denne 

fristen forlenges med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet ved 

utløpet av fristen har gjort innsigelse mot den delegerte 

rettsakten, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som er angitt der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før fristen utløper dersom både 

Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 

om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsi-

gelse mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i kraft. Det 

organet som gjør innsigelse mot en delegert rettsakt, skal 

angi grunnene til dette. 

 ___________  

(*) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.» 

6)  I artikkel 10 nr. 1 skal ordene «De Europeiske Fellesskaps» 

erstattes med «Den europeiske unions». 

7)  Etter artikkel 10 skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 10a 

1.  Beløpene i euro som fastsatt i vedlegg II og beløpene 

i cent som fastsatt i tabell 1 og 2 i vedlegg IIIb skal 

gjennomgås annethvert år fra og med 1. januar 2013 for å ta 

hensyn til endringer i EUs harmoniserte konsumprisindeks, 

unntatt energi og ubearbeidede næringsmidler (som 

offentliggjort av Kommisjonen (Eurostat)). 

Beløpene skal justeres automatisk ved at grunnbeløpet i 

euro eller cent økes med den prosentvise endringen i nevnte 

indeks. Beløpene som framkommer, skal avrundes oppover 

til nærmeste euro med hensyn til vedlegg II, avrundes 

oppover til nærmeste tidels cent med hensyn til tabell 1 i 

vedlegg IIIb og avrundes oppover til nærmeste hundredels 

cent med hensyn til tabell 2 i vedlegg IIIb. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre de justerte beløpene 

nevnt i nr. 1 i Den europeiske unions tidende. Disse justerte 

beløpene trer i kraft den første dagen i måneden etter at de 

er offentliggjort.» 

8)  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

1.  Senest 16. oktober 2014 og deretter hvert fjerde år 

skal medlemsstater som pålegger en avgift for eksterne 

kostnader og/eller en infrastrukturavgift, utarbeide en 

rapport om bompenger som er pålagt på deres territorium, 

herunder konsesjonsbompenger, og sende den til 
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Kommisjonen, som skal gjøre den tilgjengelig for de andre 

medlemsstatene. Denne rapporten kan utelate bompenge-

ordninger som allerede var innført 10. juni 2008, og som 

ikke omfatter avgifter for eksterne kostnader, så lenge disse 

ordningene fortsatt gjelder, og forutsatt at de ikke endres 

vesentlig. Rapporten skal inneholde opplysninger om 

a)  veid gjennomsnittlig avgift for eksterne kostnader og de 

særskilte beløp som er pålagt for hver kombinasjon av 

kjøretøyklasse, veitype og tidsperiode, 

b)  differensieringen i infrastrukturavgifter etter kjøretøy-

typer og tidspunkt, 

c)  veid gjennomsnittlig infrastrukturavgift og samlet 

inntekt fra infrastrukturavgiften, 

d)  samlet inntekt fra avgifter for eksterne kostnader og 

e)  tiltak truffet i henhold til artikkel 9 nr. 2. 

2.  Senest 16. oktober 2015 skal Kommisjonen, med 

bistand fra komiteen nevnt i artikkel 9c, framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennom-

føringen og virkningene av dette direktiv, særlig hvor 

virkningsfulle bestemmelsene om dekning av kostnadene 

knyttet til forurensning fra trafikken er, og om inklude-

ringen av kjøretøyer på mellom 3,5 og 12 tonn. Rapporten 

skal også inneholde en analyse, basert på kontinuerlig 

overvåking, og en vurdering av blant annet 

a)  hvor virkningsfulle tiltakene fastsatt i dette direktiv er 

med hensyn til å redusere negative virkninger av 

veitransport, med særlig vekt også på konsekvensene 

for geografisk isolerte medlemsstater og medlemsstater 

i randområder, 

b)  virkningen av gjennomføringen av dette direktiv med 

hensyn til å få brukerne til å velge de mest miljø-

vennlige og effektive transportløsningene, herunder 

opplysninger om innføringen av avstandsbaserte 

avgifter, 

c)  gjennomføringen og virkningen av differensieringen av 

infrastrukturavgifter som nevnt i artikkel 7g på 

reduksjon av lokal luftforurensning og trafikkopp-

hopning. Rapporten skal også inneholde en vurdering 

av om den største differensieringen og de trafikksterke 

periodene som er nevnt i artikkel 7g, er tilstrekkelige til 

at differensieringssystemet fungerer som planlagt, 

d)  den vitenskapelige utviklingen med hensyn til å anslå 

eksterne kostnader for transport med henblikk på å 

internalisere dem, og 

e)  framskrittene i retning av å pålegge trafikantene 

avgifter og metoder for gradvis å harmonisere avgifts-

systemene som gjelder for kommersielle kjøretøyer. 

Rapporten skal også inneholde en vurdering av bruken av 

elektroniske systemer for å pålegge og innkreve infrastruk-

turavgifter og avgifter for eksterne kostnader samt graden 

av deres samvirkingsevne i henhold til direktiv 2004/52/EF. 

3.  Rapporten skal eventuelt følges av et forslag til 

Europaparlamentet og Rådet om ytterligere revisjon av 

dette direktiv. 

4.  Senest 16. oktober 2012 skal Kommisjonen framlegge 

en rapport som sammenfatter de andre tiltakene, for 

eksempel regelverkspolitikk, som er truffet for å 

internalisere eller redusere de eksterne kostnadene knyttet 

til miljø, støy og helse for alle transportformer, herunder 

det rettslige grunnlaget og de høyeste verdiene som er 

anvendt. 

For å sikre rettferdig konkurranse mellom ulike transport-

systemer samtidig som det gradvis pålegges eksterne 

kostnader for alle transportformer, skal rapporten inneholde 

en tidsplan for de tiltakene som det gjenstår å treffe for å 

kunne håndtere andre transportformer eller kjøretøyer 

og/eller eksterne kostnadselementer som ennå ikke er tatt i 

betraktning, der det tas hensyn til framdriften i revisjonen 

av rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en 

omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på 

energiprodukter og elektrisitet(*). 

 ___________  

(*) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51.»; 

9)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

«I dette vedlegg fastsettes grunnleggende prinsipper for 

beregning av veid gjennomsnittlig infrastrukturavgift, 

som skal avspeile artikkel 7b nr. 1. Plikten til å fastsette 

infrastrukturavgifter etter kostnader skal ikke berøre 

medlemsstatenes rett i samsvar med artikkel 7b nr. 2 til 

å velge ikke å dekke alle kostnader gjennom inntekter 

fra infrastrukturavgifter, eller deres rett i samsvar med 

artikkel 7f til å la særlige infrastrukturavgifter avvike 

fra gjennomsnittet.» 

b)  I annet ledd erstattes ordene «fellesskapsretten» og 

«fellesskapsdokumenter» med henholdsvis «unions-

retten» og «unionsdokumenter». 

c)  I nr. 1 annet strekpunkt erstattes ordene «artikkel 7a 

nr. 1» med ordene «artikkel 7b nr. 2». 

10) Etter vedlegg III skal teksten i vedlegget til dette direktiv 

innsettes. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 16. oktober 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene.  
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Forpliktelsen til å innarbeide og gjennomføre dette direktiv skal 

ikke gjelde for medlemsstater så lenge verken bompenger eller 

veibruksavgifter er innført på deres territorium. 

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 dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 27. september 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IIIa 

MINSTEKRAV FOR PÅLEGGING AV EN AVGIFT FOR EKSTERNE KOSTNADER 

I dette vedlegg fastsettes minstekravene for pålegging av en avgift for eksterne kostnader og for beregning av høyeste 

veid gjennomsnittlig avgift for eksterne kostnader. 

1. Berørte deler av veinettet 

Medlemsstatene skal angi nøyaktig hvilken del eller hvilke deler av deres veinett der det skal pålegges en avgift 

for eksterne kostnader. 

Dersom en medlemsstat velger å pålegge en avgift for eksterne kostnader på bare deler av det veinettet som 

omfattes av dette direktiv, skal disse delene velges etter en vurdering der det framgår at 

– kjøretøyenes bruk av veiene der avgiften for eksterne kostnader er pålagt, forårsaker større miljøskader enn 

dem som i gjennomsnitt forårsakes i andre deler av det veinettet som omfattes av dette direktiv, og som ikke er 

pålagt en avgift for eksterne kostnader, eller 

– innføringen av en avgift for eksterne kostnader i andre deler av det veinettet som omfattes av dette direktiv, 

kan ha negativ innvirkning på miljøet eller trafikksikkerheten, eller at påleggingen og innkrevingen av en 

avgift for eksterne kostnader vil medføre uforholdsmessig høye kostnader. 

2. Berørte kjøretøyer, veier og tidsperioder 

Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om klassifiseringen av kjøretøyer som legges til grunn for 

differensieringen av bompengene. Den skal også underrette Kommisjonen om beliggenheten av veier som er 

pålagt høyere avgifter for eksterne kostnader (heretter kalt «forstadsveier (herunder motorveier)»), og om veier 

som er pålagt lavere avgifter for eksterne kostnader (heretter kalt «veier mellom byer (herunder motorveier)»). 

Dersom det er relevant, skal den også underrette Kommisjonen om de nøyaktige tidsperiodene som svarer til 

nattperioden da det kan pålegges høyere støyavgifter for eksterne kostnader for å gjenspeile større støyplager. 

Veienes klassifisering som forstadsveier (herunder motorveier) og veier mellom byer (herunder motorveier) samt 

fastsettelsen av tidsperiodene skal baseres på objektive kriterier som er knyttet til i hvilken grad veiene og deres 

nærmeste omgivelser er utsatt for forurensning, for eksempel befolkningstetthet og det årlige antallet 

forurensningstopper målt i samsvar med dette direktiv. Kriteriene som anvendes, skal angis i underretningen. 

3. Avgiftsbeløp 

For hver kjøretøyklasse, veitype og tidsperiode skal medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en 

uavhengig myndighet fastsette ett bestemt beløp. Den avgiftsstrukturen som følger av dette, herunder 

starttidspunkt og sluttidspunkt for hver nattperiode der avgiften for eksterne kostnader omfatter kostnaden for 

støyforurensning, skal være oversiktlig, offentliggjort og tilgjengelig for alle brukere på like vilkår. 

Offentliggjøringen skal finne sted i god tid før gjennomføringen. Alle parametrer, data og andre opplysninger 

som er nødvendige for å forstå hvordan de ulike eksterne kostnadselementene beregnes, skal offentliggjøres. 

Når avgiftene fastsettes, skal medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet følge 

prinsippet om effektiv prising, det vil si en pris som ligger nær samfunnets marginalkostnad for bruk av 

kjøretøyet som det kreves avgift for. 

Når avgiften fastsettes, skal det også tas hensyn til risikoen for en trafikkforflytning og en eventuell negativ 

innvirkning på trafikksikkerhet, miljø og trafikkopphopning, samt eventuelle løsninger for å redusere disse 

risikoene. 

Medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet skal overvåke i hvor stor grad 

avgiftsordningen reduserer miljøskader som oppstår som følge av veitransport. Den skal annethvert år om 

nødvendig justere avgiftsstrukturen og de bestemte avgiftsbeløpene fastsatt for en gitt kjøretøyklasse, veitype og 

tidsperiode etter endringer i transporttilbudet og transportetterspørselen. 

4. Eksterne kostnadselementer 

4.1. Kostnad for luftforurensning fra trafikken 

Når en medlemsstat velger å inkludere hele eller deler av kostnaden for luftforurensning fra trafikken i avgiften 

for eksterne kostnader, skal medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet beregne 

den kostnaden for luftforurensning fra trafikken som skal dekkes av avgifter, ved å anvende følgende formel eller 

benytte enhetsverdiene i tabell 1 i vedlegg IIIb, dersom disse er lavere:  
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PCVij = Σk EFik × PCjk 

der: 

— PCVij = luftforurensningskostnad for kjøretøyklasse i på veitype j (euro/kjøretøykilometer) 

— EFik = utslippsfaktor for forurensende stoff k og kjøretøyklasse i (gram/kjøretøykilometer) 

— PCjk = monetær kostnad for forurensende stoff k for veitype j (euro/gram) 

Utslippsfaktorene skal være de samme som dem som benyttes av medlemsstatene til å utarbeide nasjonale 

utslippsfortegnelser som fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/81/EF av 23. oktober 2001 om 

nasjonale utslippstak for visse luftforurensende stoffer(1) (som krever bruk av EMEP/CORINAIR Emission 

Inventory Guidebook(2)). De monetære kostnadene for forurensende stoffer skal anslås av medlemsstaten eller, 

dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet, som tar hensyn til den nyeste kunnskapen. 

Medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet kan anvende vitenskapelig beviste 

alternative metoder for å beregne verdien av luftforurensningskostnader ved hjelp av data fra målinger av 

luftforurensende stoffer og den lokale verdien av den monetære kostnaden for luftforurensende stoffer, forutsatt at 

resultatene ikke overstiger enhetsverdiene angitt i tabell 1 i vedlegg IIIb for noen av kjøretøyklassene. 

4.2. Kostnad for støyforurensning fra trafikken 

Når en medlemsstat velger å inkludere hele eller deler av kostnaden for støyforurensning fra trafikken i avgiften 

for eksterne kostnader, skal medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet beregne 

den kostnaden for støyforurensning fra trafikken som skal dekkes av avgifter, ved å anvende følgende formler 

eller benytte enhetsverdiene i tabell 2 i vedlegg IIIb, dersom disse er lavere: 

NCVj (daglig) = e × Σk NCjk × POPk/WADT 

NCVj (dag) = a × NCVj 

NCVj (natt) = b × NCVj 

der: 

— NCVj  =  støykostnad for én tung lastebil på veitype j (euro/kjøretøykilometer) 

— NCjk  =  støykostnad per person på veitype j som utsettes for støynivå k (euro/person) 

— POPk  =  antall personer som daglig utsettes for støynivå k per kilometer (person/kilometer) 

— WADT  =  veid gjennomsnittlig daglig trafikk (personbilekvivalent) 

— a og b er vekter som fastsettes av medlemsstaten på en slik måte at veid gjennomsnittlig støyavgift per 

kjøretøykilometer ikke overstiger NCVj (daglig). 

Støyforurensningen fra trafikken er knyttet til innvirkningen på støynivåene målt nær eksponeringspunktet og bak 

eventuelle støyskjermer. 

De personer som utsettes for støynivå k, skal hentes fra de strategiske støykartene utarbeidet i henhold til artikkel 

7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF av 25. juni 2002 om vurdering og håndtering av ekstern støy(3). 

Kostnaden per person som utsettes for støynivå k, skal anslås av medlemsstaten eller, dersom det er 

hensiktsmessig, en uavhengig myndighet, som tar hensyn til den nyeste kunnskapen. 

Veid gjennomsnittlig daglig trafikk skal ha en ekvivalensfaktor «e» på høyst fire mellom tunge lastebiler og 

personbiler. 

  

(1) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 22. 

(2) Det europeiske miljøvernbyrås metode: http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/ 

(3) EFT L 189 av 18.7.2002, s. 12. 
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Medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet kan anvende vitenskapelig beviste 

alternative metoder for å beregne verdien av støykostnader, forutsatt at resultatene ikke overstiger enhetsverdiene 

angitt i tabell 2 i vedlegg IIIb. 

Medlemsstaten eller, dersom det er hensiktsmessig, en uavhengig myndighet kan fastsette differensierte 

støyavgifter for å belønne bruken av mer støysvake kjøretøyer, forutsatt at dette ikke fører til forskjellsbehandling 

av utenlandske kjøretøyer. Dersom det innføres differensierte støyavgifter, kan avgiftene for de mest støyende 

kjøretøygruppene ikke overstige enhetsverdiene nevnt i tabell 2 i vedlegg IIIb og fire ganger støyavgiften for det 

mest støysvake kjøretøyet. 

 ______  

VEDLEGG IIIb 

HØYESTE VEID GJENNOMSNITTLIG AVGIFT FOR EKSTERNE KOSTNADER 

I dette vedlegg fastsettes parametrer som skal brukes til å beregne høyeste veid gjennomsnittlig avgift for eksterne 

kostnader. 

1. Største kostnad for luftforurensning fra trafikken 

Tabell 1: Største luftforurensningskostnad som skal dekkes av avgifter 

Cent/kjøretøykilometer 
Forstadsveier 

(herunder motorveier) 

Veier mellom byer 

(herunder motorveier) 

Euro 0 16 12 

Euro I 11 8 

Euro II 9 7 

Euro III 7 6 

Euro IV 4 3 

Euro V 0 0 

etter 31. desember 2013 3 2 

Euro VI 0 0 

etter 31. desember 2017 2 1 

Mindre forurensende enn Euro VI 0 0 

Verdiene i tabell 1 kan multipliseres med en faktor på inntil to i fjellområder, i den grad dette er berettiget ut fra 

veienes stigning, høyden over havet og/eller temperaturinversjoner. 

2. Største kostnad for støyforurensning fra trafikken 

Tabell 2: Største støykostnad som skal dekkes av avgifter 

Cent/kjøretøykilometer Dag Natt 

Forstadsveier 

(herunder motorveier) 

1,1 2 

Veier mellom byer 

(herunder motorveier) 

0,2 0,3 

Verdiene i tabell 2 kan multipliseres med en faktor på inntil to i fjellområder, i den grad dette er berettiget ut fra 

veienes stigning, temperaturinversjoner og amfiteatereffekten i daler. 

 ____________   



Nr. 87/324 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN OM SAMMENLIGNINGSTABELLER 

«Kommisjonen minner om sin forpliktelse til å sørge for at medlemsstatene utarbeider sammenligningstabeller som 

knytter innarbeidingstiltakene som de vedtar, til EU-direktivet, og at de underretter Kommisjonen om dem innenfor 

rammen av innarbeiding av Unionens regelverk, til beste for borgerne, for å fremme bedre regelverksutforming og for 

å skape juridisk klarhet samt for å hjelpe til med å undersøke om nasjonale regler er i samsvar med unionsbe-

stemmelsene. 

Kommisjonen beklager den manglende støtten for bestemmelsen i forslaget til et europaparlaments- og rådsdirektiv om 

endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur (Eurovignette), som 

hadde som mål å gjøre utarbeidingen av sammenligningstabeller obligatorisk. 

Kommisjonen kan, som et uttrykk for kompromissvilje og for å sikre at forslaget vedtas umiddelbart, godta at den 

obligatoriske bestemmelsen om sammenligningstabeller i teksten erstattes med en relevant betraktning som oppfordrer 

medlemsstatene til å følge denne praksis. Den vil senest tolv måneder etter vedtakelsen av denne avtale i plenum 

informere og ved utgangen av innarbeidingsperioden framlegge en rapport om medlemsstatenes praksis med å 

utarbeide og offentliggjøre, for eget formål og i Unionens interesse, egne tabeller som så langt det er mulig viser 

sammenhengen mellom dette direktiv og innarbeidingstiltakene. 

Kommisjonens holdning i denne sak må imidlertid ikke anses å skape presedens. Kommisjonen vil fortsette sin innsats 

for å finne, sammen med Europaparlamentet og Rådet, en egnet løsning på dette horisontale institusjonelle spørsmål.» 

 ____________  

ERKLÆRING FRA DET UNGARSKE, POLSKE, DANSKE OG KYPRIOTISKE FORMANNSKAPET I 

RÅDET 

«Det erklæres herved at avtalen inngått mellom Rådet og Europaparlamentet på trepartsmøtet 23. mai 2011 om 

europaparlaments- og rådsdirektivet om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av 

visse typer infrastruktur (Eurovignette) ikke påvirker resultatet av tverrinstitusjonelle forhandlinger om sammen-

ligningstabeller.» 

 ____________  

ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

«Europaparlamentet beklager at Rådet ikke var villig til å godta en obligatorisk offentliggjøring av sammen-

ligningstabeller i forbindelse med forslaget til endring av direktiv 1999/62/EF. Det erklæres herved at avtalen inngått 

mellom Europaparlamentet og Rådet på trepartsmøtet 23. mai 2011 om europaparlaments- og rådsdirektivet om 

endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur (Eurovignette) ikke 

påvirker resultatet av tverrinstitusjonelle forhandlinger om sammenligningstabeller. 

Europaparlamentet oppfordrer Europakommisjonen til senest tolv måneder etter vedtakelsen av denne avtale i plenum 

å informere om og ved utgangen av innarbeidingsperioden framlegge en rapport om medlemsstatenes praksis med å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 

innarbeidingstiltakene.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/472 

av 31. mars 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 72/2010 med hensyn til definisjonen av termen 

«Kommisjonens inspektør»(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 15, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS)(2), særlig vedlegg XIII, skal EØS-

medlemsstatene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) gjennomføre de felles grunnleggende standarder for 

luftfartssikkerhet, og EFTAs overvåkingsorgan skal foreta inspeksjoner i disse medlemsstatene. For ytterligere 

harmonisering av gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene bør Kommisjonen ha muligheten til å trekke 

inn kvalifiserte sakkyndige fra EFTAs overvåkingsorgan og fra EFTAs medlemsstater i sine inspeksjonsgrupper for 

luftfartssikkerhet. 

2) Sekretariatet for Den europeiske konferanse for sivil luftfart (ECAC) samordner luftfartssikkerhetsinspeksjoner i 

ECAC-medlemsstatene med henblikk på å sikre overholdelsen av standardene for luftfartssikkerhet. For å styrke 

utvekslingen av beste praksis mellom sekretariatet og Kommisjonen på området luftfartssikkerhet bør Kommisjonen ha 

muligheten til trekke inn kvalifiserte sakkyndige fra ECACs sekretariat i sine inspeksjonsgrupper for luftfartssikkerhet. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 2 nr. 3 i kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010(3) skal lyde: 

«3. «Kommisjonens inspektør» en person som er utvalgt av Kommisjonen til å delta i Kommisjonens inspeksjoner, som er 

en unionsborger eller en borger i en medlemsstat i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og som er ansatt av én av 

følgende: 

— Kommisjonen, 

— en medlemsstat i Unionen, som nasjonal inspektør, 

— en medlemsstat i EFTA, som en person med ansvar for å utføre samsvarskontroll på nasjonalt plan på vegne av 

vedkommende medlemsstat, 

— EFTAs overvåkingsorgan, 

— Sekretariatet for Den europeiske konferanse for sivil luftfart.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 1.4.2016, s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 245/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 55. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EFT L 1 av 3.1.1994, s. 3. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens 

inspeksjoner på området luftfartssikkerhet (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 31. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1158 

av 15. juli 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 med hensyn til oppheving av maler for de 

tillatelsene som utstedes til tredjestatsoperatører og for de tilhørende spesifikasjonene(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014(2) fastsettes det hvordan tredjestatsoperatører av luftfartøyer nevnt i  

artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 216/2008 som utfører kommersiell lufttransport til, innenfor eller fra det 

territorium som omfattes av traktatens bestemmelser, skal gis tillatelse med hensyn til de gjeldende standardene fastsatt 

av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO). Tillegg I og II til nevnte forordnings vedlegg 2 (del ART) 

inneholder maler for nevnte tillatelse og tilhørende spesifikasjoner. 

2) Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EU) nr. 452/2014 har vist at for i god tid å kunne ta høyde for de hyppige 

endringene i ICAO-standardene, vil disse malene måtte endres regelmessig, noe som medfører en unødvendig 

administrativ byrde. Kravet om å bruke disse malene er ikke berettiget med tanke på at Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

uten dette kravet selv kan utarbeide og ajourføre de nødvendige malene. Dette kravet og disse malene bør derfor utgå fra 

forordning (EU) nr. 452/2014. 

3) Forordning (EU) nr. 452/2014 bør derfor endres. 

4) 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 2 til forordning (EU) nr. 452/2014 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 unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 16.7.2016, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 246/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 57. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

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

Utferdiget i Brussel 15. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg 2 til forordning (EU) nr. 452/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  ART.210 bokstav a) skal lyde: 

«a)  Byrået skal utstede tillatelsen, herunder de tilknyttede spesifikasjonene, når 

1)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren innehar et gyldig AOC eller et tilsvarende dokument og tilknyttede 

driftsspesifikasjoner utstedt av operatørens hjemstat, 

2)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren er gitt tillatelse av operatørens hjemstat til å foreta flyginger til EU, 

3)  det er overbevist om at tredjestatsoperatøren har vist 

i)  samsvar med gjeldende krav i del TCO, 

ii)  åpen, tilstrekkelig og rettidig kommunikasjon som oppfølging av en ytterligere vurdering og/eller revisjon 

foretatt av Byrået, alt etter hva som er relevant, og 

iii)  et rettidig og vellykket korrigerende tiltak som oppfølging av et eventuelt fastslått tilfelle av manglende 

samsvar, 

4)  det ikke er bevis for vesentlige mangler i evnen operatørens hjemstat eller registreringsstaten har til å sertifisere og 

føre tilsyn med operatøren og/eller luftfartøyet i samsvar med gjeldende ICAO-standarder, og 

5)  søkeren ikke er underlagt driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.» 

2)  Tillegg I og II oppheves. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1185 

av 20. juli 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med hensyn til oppdatering og 

ferdigstillelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og 

framgangsmåter for flysikring (SERA del C), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 730/2006(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 4, 

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(2), særlig artikkel 8b nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 551/2004 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsbestemmelser for luft-

trafikkreglene og for ensartet anvendelse av luftromsklassifisering. Unionens lufttrafikkregler er utarbeidet i to faser.  

I fase I (SERA del A) forberedte Kommisjonen, med støtte fra Eurocontrol, Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») 

og Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO»), innarbeidingen i unionsretten av vedlegg 2 til Konven-

sjonen om internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»). I fase II (SERA del B) innarbeides relevante 

bestemmelser fra vedlegg 3–11 til Chicago-konvensjonen i unionsretten. Resultatet var Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 923/2012(3), som kombinerer både del A og B i én unionsrettsakt. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør nå sluttføres ved å innlemme de gjenværende, relevante ICAO-

bestemmelsene, særlig de som er fastsatt i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen og i dokument 4444 (PANS-ATM), 

som har karakter av lufttrafikkregler og ennå ikke er innarbeidet i unionsretten. 

3) Bestemmelsene i denne forordning bør støtte og utfylle reglene knyttet til yting av flysikringstjenester som angitt i 

vedlegg 10, bind II, og vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen, ICAO-dokument 4444 (PANS-ATM) og de felles kravene 

fastsatt i samsvar med artikkel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008, for å sikre at tjenesteytingen er i samsvar med flygeres 

og andre aktørers handlinger innenfor rammen av denne forordning. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør også bringes i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 

nr. 965/2012(4) og (EU) nr. 139/2014(5), for å sikre en enhetlig metode for regulering av sikkerheten i sivil luftfart.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 21.7.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 58. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og drifts-

messige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(4) 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). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 
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5) Av samme årsak, og for å sikre en mer brukervennlig framstilling av de gjeldende reglene, bør reglene i kommisjons-

forordning (EF) nr. 730/2006(1) tilføyes i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør derfor endres, og forordning (EF) nr. 730/2006 bør oppheves. 

7) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang overgangsperiode slik at medlemsstatene, luftfartøyoperatører, ytere av flysik-

ringstjenester og andre berørte parter skal kunne gjennomføre denne forordning korrekt, herunder nødvendig 

offentliggjøring av nye framgangsmåter og opplæring av operatører og berørt personell. De bestemmelsene i denne 

forordning som inneholder presserende endringer av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 i lys av nylige 

endringer av vedlegg 2–11 til Chicago-konvensjonen eller erfaringer fra gjennomføringen av forordning (EU) 

nr. 923/2012, bør imidlertid få anvendelse allerede fra en passende tidligere dato, idet det tas hensyn til AIRAC-

systemets kunngjøringsdatoer («AIRAC» – Aeronautical Information Regulation and Control). 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Denne forordning får også anvendelse for vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikrings-

tjenester, flyplassoperatører og bakkepersonell som deltar i luftfartøyoperasjoner.» 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Denne forordning får ikke anvendelse på modelluftfartøyer og lekeluftfartøyer. Medlemsstatene skal imidlertid 

sørge for at det fastsettes nasjonale regler for å sikre at modelluftfartøyer og lekeluftfartøyer brukes på en måte som 

minimerer farene for sikkerheten i sivil luftfart, for personer, eiendom eller andre luftfartøyer.» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 utgår. 

b)  Nr. 25 skal lyde: 

«25. «taksing i luften» et helikopters eller et VTOL-flys (et fly som starter og lander loddrett) bevegelse over bakken 

på en flyplass, normalt med bakkeeffekt og med en bakkehastighet som normalt ikke er over 37 km/t (20 knop),» 

c)  Nr. 27 og 28 skal lyde: 

«27. «rådgivningstjeneste for lufttrafikk» en tjeneste som ytes innenfor luftrom med rådgivningstjeneste, for å sikre, i 

den grad det er praktisk mulig, atskillelse mellom luftfartøyer som flyr etter reiseplaner i henhold til 

instrumentflygeregler (IFR), 

28. «klarering fra flygekontrollen» (ATC-klarering) tillatelse for et luftfartøy til å fortsette på de på vilkår som angis 

av en flygekontrollenhet,»  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006 av 11. mai 2006 om luftromsklassifisering og tilgang for flyginger utført i samsvar med 

visuellflygereglene over flygenivå 195 (EUT L 128 av 16.5.2006, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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d)  Nr. 33, 34 og 35 skal lyde: 

«33. «luftrom med lufttrafikktjeneste (ATS-luftrom)» avgrensede luftrom, med bokstavbetegnelse, der visse angitte 

typer flyging er tillatt, og som det er fastsatt lufttrafikktjenester og driftsregler for, 

34. «meldekontor for lufttrafikktjenester (ATS-meldekontor)» en enhet opprettet for mottak av rapporter om luft-

trafikktjenester og reiseplaner innlevert før avgang, 

35. «enhet for lufttrafikktjenester (ATS-enhet)» en fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, 

flygeinformasjonstjeneste på flyplassen eller meldekontor for lufttrafikktjenester,» 

e)  Nytt nr. 34a skal lyde: 

«34a. «overvåkingstjeneste for lufttrafikktjenester (ATS-overvåkingstjeneste)» en tjeneste som ytes direkte ved hjelp 

av et ATS-overvåkingssystem,» 

f)  Nr. 38 skal lyde: 

«38. «alternativ flyplass» en flyplass som et luftfartøy kan fortsette til når det enten blir umulig eller utilrådelig å 

fortsette til eller lande på den beregnede landingsflyplassen, der nødvendige tjenester og anlegg er tilgjengelige, 

der kravene til luftfartøyytelse oppfylles og som er i drift på det forventede brukstidspunktet. Alternative 

flyplasser omfatter 

a) «startalternativ» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom dette skulle bli nødvendig kort tid etter start, 

og det ikke er mulig å benytte avgangsflyplassen, 

b) «alternativ på ruten» en flyplass der et luftfartøy ville kunne lande dersom en omdirigering blir nødvendig underveis, 

c) «alternativ bestemmelsesflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom det enten blir umulig eller 

utilrådelig å lande på den beregnede landingsflyplassen,» 

g)  Nytt nr. 48a skal lyde: 

«48a. «automatisk avtalebasert avhengig posisjonsovervåking (ADS-C – automatic independent surveillance – 

contract)» en rapporteringsplan som fastsetter vilkårene for rapportering av ADS-C-data (dvs. data som kreves 

av enheten for lufttrafikktjenester, og hyppigheten av den ADS-C-rapporteringen som skal være avtalt før ADS-

C benyttes ved yting av lufttrafikktjenester),» 

h)  Nr. 71 skal lyde: 

«71. «beregnet ankomsttid», for IFR-flyginger, det tidspunktet luftfartøyet beregnes å ankomme over det fastsatte 

punktet, definert ved hjelp av navigasjonshjelpemidler, hvorfra det er hensikten at en instrumentinnfly-

gingsprosedyre skal påbegynnes, eller dersom flyplassen ikke har navigasjonshjelpemidler, det tidspunktet 

luftfartøyet beregnes å ankomme over flyplassen. For flyginger etter visuellflygereglene (VFR-flyginger) det 

tidspunktet luftfartøyet beregnes å ankomme over flyplassen,» 

i)  Nytt nr. 89a skal lyde: 

«89a. «instrumentinnflyging» innflyging og landing ved bruk av instrumenter for navigasjonsveiledning basert på en 

instrumentinnflygingsprosedyre. Det finnes to metoder å gjennomføre instrumentinnflyginger på: 

a)  todimensjonal instrumentinnflyging utelukkende ved bruk navigasjonsveiledning i sideretning, og 

b)  tredimensjonal instrumentinnflyging ved bruk av navigasjonsveiledning både i sideretning og 

høyderetning.»  
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j)  I nr. 90 skal bokstav a), b) og c) lyde: 

«a)  «ikke-presisjonsinnflyging (NPA – non-precision approach)» en instrumentinnflygingsprosedyre utformet for 2D-

instrumentinnflyginger av type A, 

b)  «innflygingsprosedyre med vertikal veiledning» en instrumentinnflygingsprosedyre basert på ytelsesbasert 

navigasjon (PBN) utformet for 3D-instrumentinnflyginger av type A, 

c)  «presisjonsinnflyging (PA – precision approach)» en instrumentinnflygingsprosedyre basert på navigasjons-

systemer (ILS, MLS, GLS og SBAS Cat I) utformet for 3D-instrumentinnflyginger av type A eller B,» 

k)  Nytt nr. 94a skal lyde: 

«94a. «drivstoffminimum» et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der et luftfartøys drivstoffbeholdning har 

nådd et nivå som innebærer at luftfartøyet må lande på en bestemt flyplass, og der ingen ytterligere forsinkelse 

kan godtas,» 

l)  Nytt nr. 95a og 95b skal lyde: 

«95a. «modelluftfartøy» et ubemannet luftfartøy som ikke er et lekeluftfartøy, som har en driftsmasse som ikke 

overstiger grenser fastsatt av vedkommende myndighet, som kan opprettholde flyging i atmosfæren og som 

brukes utelukkende til oppvisnings- eller fritidsvirksomhet, 

95b. «fjellområde» et område med skiftende terrengprofil der endringene i terrenghøyde overskrider 900 m (3 000 

fot) innenfor en avstand på 18,5 km (10,0 NM),» 

m)  Nr. 114 skal lyde: 

«114. «venteposisjon» et nærmere fastsatt sted beregnet på å beskytte en rullebane, hinderflate eller et ILS/MLS-

kritisk/-følsomt område (instrumentlandingssystem/mikrobølgelandingssystem), der taksende luftfartøyer og 

kjøretøyer skal stanse og vente, med mindre det gis annen tillatelse fra kontrolltårnet,» 

n)  Nr. 116 skal lyde: 

«116. «personell som er avgjørende for sikkerheten» personer som kan sette flysikkerheten i fare dersom de utfører 

sine plikter og funksjoner ukorrekt, herunder besetningsmedlemmer, luftfartøyvedlikeholdspersonell, flyplass-

personell, personell som deltar i redning, brannslokking og vedlikehold, personell som har tillatelse til uledsaget 

adgang til ferdselsområdet, og flygeledere,» 

o)  Nytt nr. 129a skal lyde: 

«129a. «lekeluftfartøy» et ubemannet luftfartøy som, utelukkende eller ikke, er konstruert eller beregnet som leketøy 

til barn under 14 år,» 

3)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1.  Vedkommende myndigheter kan, enten på eget initiativ eller etter søknad fra berørte foretak, gi enkeltforetak eller 

kategorier av foretak unntak fra ethvert krav i denne forordning for følgende oppgaver av offentlig interesse og for den 

opplæringen som er nødvendig for å utøve disse oppgavene på en sikker måte:» 

b)  På slutten av nr. 3 innsettes følgende ledd: 

«Denne artikkel berører heller ikke driftsmessige minstekriterier for helikoptre angitt i særlige godkjenninger gitt av 

vedkommende myndighet i henhold til vedlegg V til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*). 

 __________  

(*) 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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4)  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 730/2006 oppheves. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 12. oktober 2017. 

Følgende bestemmelser får imidlertid anvendelse fra 18. august 2016: 

1)  Artikkel 1 nr. 1 

2)  Artikkel 1 nr. 2 bokstav f), i), j), l) og o) 

3)  Artikkel 1 nr. 3 

4)  Artikkel 2 

5)  Nr. 1)–6), nr. 8), 12), 13), 15), 16), 19), 21) og 22), nr. 26) bokstav b) og c) og nr. 27) og 28) i vedlegget. 

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

Utferdiget i Brussel 20. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



Nr. 87/334 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2018 

 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  SERA.2001 skal lyde: 

«SERA.2001 Formål 

Uten at det berører SERA.1001 ovenfor, og i samsvar med nr. 1, gjelder dette vedlegg særlig luftromsbrukere og 

luftfartøyer 

a)  som flyr til, innenfor eller ut av Unionen, 

b)  som bærer nasjonalitets- og registreringsmerket til en medlemsstat i Unionen, og som flyr i ethvert luftrom i det 

omfang dette ikke strider mot bestemmelsene som er kunngjort av staten som har jurisdiksjon over territoriet som 

overflys. 

Dette vedlegget omhandler også tiltak truffet av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikrings-

tjenester (ANSP – Air Navigation Service Providers), flyplassoperatører og det aktuelle bakkepersonalet som deltar i 

luftfartøyoperasjoner.» 

2)  I SERA.3215 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2) skal lyde: 

«2)  navigasjonslys som har som formål å angi luftfartøyets relative flygevei for en observatør. Dette gjelder ikke for 

ballonger. Andre lys skal ikke føres dersom de kan forveksles med navigasjonslysene.» 

b)  Nr. 3) utgår. 

3)  I SERA.4001 bokstav d) skal innledningen lyde: 

«Med mindre vedkommende myndighet har fastsatt en kortere frist for innenlands VFR-flyginger, skal en reiseplan for 

enhver flyging som er planlagt å krysse internasjonale grenser, eller som det skal ytes flygekontrolltjeneste eller rådgiv-

ningstjeneste for lufttrafikk for, innleveres senest 60 minutter før avgang eller, dersom den innleveres under flyging, på et 

tidspunkt som sikrer at den vil bli mottatt av vedkommende enhet for lufttrafikktjenester minst ti minutter før luftfartøyet 

forventes å nå» 

4)  I SERA.5001, tabell S5-1, skal bokstav b) i fotnote (***) lyde: 

«b)  Helikoptre kan tillates å fly ved en flysikt lavere enn 1 500 m, men ikke lavere enn 800 m, dersom de manøvreres 

ved en hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindringer tidsnok til å 

unngå kollisjon.» 

5)  I SERA.5005 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 3) ii) og iii) skal lyde: 

«ii)  Bestemmelsene om redusert flysikt fastsatt i tabell S5-1 bokstav a) og b) skal ikke gjelde. 

iii)  I luftrom av klasse B, C, D, E, F og G ved og under en høyde på 900 m (3 000 fot) AMSL eller 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges, skal flygeren kontinuerlig ha sikt til bakken.» 

ii)  Nr. 3) iv) utgår. 

iii)  Nr. 3) v) skal lyde: 

«v)  I fjellområder kan vedkommende myndighet fastsette høyere VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra 

skyer.» 

iv)  Nr. 4) utgår.  
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b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  VFR-flyginger skal ikke utføres 

1)  ved transonisk og supersonisk hastighet uten tillatelse fra vedkommende myndighet, 

2)  over flygenivå 195. Unntak fra dette er kravet er følgende: 

i)  Medlemsstatene har reservert et luftrom, dersom det er praktisk mulig, der VFR-flyginger kan tillates, 

eller 

ii)  luftrom opp til og med flygenivå 285 når VFR-trafikk i dette luftrommet er godkjent av ansvarlig enhet 

for lufttrafikktjenester etter framgangsmåtene for godkjenning opprettet av vedkommende myndighet og 

offentliggjort i den relevante luftfartspublikasjonen.» 

6)  SERA.5010 skal lyde: 

«Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en ATC-klarering. Med mindre ved-

kommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i særlige tilfeller slik som, men ikke begrenset til, politi, ambulanse-

flyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokkingsflyginger, gjelder dessuten følgende vilkår: 

a)  Slike spesielle VFR-flyginger kan bare gjennomføres om dagen, med mindre vedkommende myndighet har gitt annen 

tillatelse, 

b)  for flygeren: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  flygehastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk 

eller eventuelle hindringer tidsnok til å unngå kollisjon, og 

c)  en flygekontrollenhet skal ikke utstede en spesiell VFR-klarering til luftfartøyer til å starte fra eller lande på en 

flyplass innenfor en kontrollsone, eller til å fly inn i flyplassens trafikksone eller landingsrunde, når de rapporterte 

meteorologiske forholdene ved den aktuelle flyplassen er dårligere enn følgende minsteverdier: 

1)  bakkesikten er mindre enn 1 500 m eller for helikoptre mindre enn 800 m, 

2)  skydekkehøyden er lavere enn 180 m (600 fot).» 

7)  I SERA.5015 bokstav c) skal nytt nr. 3) lyde: 

«3)  Overgang fra IFR-flyging til VFR-flyging skal bare godtas når en enhet for lufttrafikktjenester mottar en melding fra 

fartøysjefen som inneholder uttrykket «ANNULERER IFR-FLYGING» («CANCELLING MY IFR FLIGHT»), 

sammen med eventuelle endringer som skal gjøres i den gjeldende reiseplanen. Lufttrafikktjenesten skal verken 

direkte eller indirekte oppfordre til overgang fra IFR-flyging til VFR-flyging.» 

8)  SERA.6001 skal lyde: 

«SERA.6001 Klassifisering av luftrom 

a)  Medlemsstatene skal utpeke luftrom i samsvar med følgende luftromsklassifisering og i samsvar med tillegg 4: 

1) Klasse A. Bare IFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det er 

krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering.  
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2) Klasse B. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det 

er krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

3) Klasse C. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste, og IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger og fra VFR-flyginger. VFR-flyginger er atskilt fra IFR-flyginger og mottar trafikk-

informasjon om andre VFR-flyginger samt anbefaling om unnvikelsesmanøver etter anmodning. Det er krav om 

uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. For VFR-flyginger gjelder en hastighetsbegrensning 

på 250 knop angitt flygehastighet (IAS) under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet 

har gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne 

hastigheten. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

4) Klasse D. IFR- og VFR-flyginger er tillatt, og alle flyginger får flygekontrolltjeneste. IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger, og mottar trafikkinformasjon om VFR-flyginger og anbefaling om unnvikelsesmanøver etter 

anmodning. VFR-flyginger mottar trafikkinformasjon om alle andre flyginger og anbefaling om unnvikelses-

manøver etter anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger, og en 

hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre 

vedkommende myndighet har gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke 

kan opprettholde denne hastigheten. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

5) Klasse E. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. IFR-flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra andre IFR-

flyginger. Alle flyginger mottar trafikkinformasjon så langt dette er praktisk mulig. Det er krav om uavbrutt luft-

til-bakke-talekommunikasjon for IFR-flyginger. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle 

flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt unntak for luft-

fartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Alle IFR-

flyginger skal ha ATC-klarering. Klasse E skal ikke brukes innenfor kontrollsoner. 

6) Klasse F. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle deltakende IFR-flyginger mottar rådgivningstjeneste for 

lufttrafikk, og alle flyginger mottar flygeinformasjonstjeneste etter anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-

bakke-talekommunikasjon for IFR-flyginger som deltar i rådgivningstjenesten, og alle IFR-flyginger skal være i 

stand til å etablere talekommunikasjon mellom luft og bakke. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder 

for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt unntak for 

luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Det 

kreves ikke ATC-klarering. 

7) Klasse G. IFR- og VFR-flyginger er tillatt og mottar flygeinformasjonstjeneste etter anmodning. Alle IFR-

flyginger skal være i stand til å etablere luft-til-bakke-talekommunikasjon. En hastighetsbegrensning på 250 knop 

IAS gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt 

unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne 

hastigheten. Det kreves ikke ATC-klarering. 

8)  Gjennomføring av klasse F skal anses som et midlertidig tiltak inntil det kan erstattes av en alternativ 

klassifisering. 

b)  Luftrommet skal klassifiseres etter medlemsstatenes behov, men hele luftrommet over flygenivå 195 skal klassifiseres 

som klasse C-luftrom.» 

9)  Nytt SERA.7002 skal lyde: 

«SERA.7002 Opplysninger om kollisjonsfare ved anvendelse av overvåkingsbaserte lufttrafikktjenester 

a)  Når en identifisert, kontrollert flyging er observert å befinne seg på konfliktkurs med et ukjent luftfartøy som anses å 

utgjøre en kollisjonsfare, skal flygeren på den kontrollerte flygingen, når det er praktisk mulig, 

1)  underrettes om det ukjente luftfartøyet og, dersom flygeren anmoder om det eller dersom situasjonen etter 

flygelederens skjønn krever det, skal flygelederen foreslå en unnvikelsesmanøver, og 

2)  underrettes når konflikten ikke lenger foreligger.»  
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10)  Nytt SERA.8012 skal lyde: 

«SERA.8012 Anvendelse av atskillelse ved vingevirvler 

a)  Minsteverdier for atskillelse ved vingevirvler skal anvendes på luftfartøyer i innflygings- og utflygingsfasen under 

følgende omstendigheter: 

1)  Et luftfartøy flyr rett bak et annet luftfartøy i samme høyde eller mindre enn 300 m (1 000 fot) under det, eller 

2)  begge luftfartøyene bruker den samme rullebanen eller parallelle rullebaner som er atskilt med mindre enn 760 m 

(2 500 fot), eller 

3)  et luftfartøy krysser bak et annet luftfartøy i samme høyde eller mindre enn 300 m (1 000 fot) under det.» 

11)  I SERA.8015 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Klareringer fra flygekontrollen skal utelukkende baseres på følgende krav som gjelder yting av flygekontroll-

tjeneste: 

1)  Klareringer skal utelukkende utstedes for å fremme og atskille lufttrafikk, og baseres på kjente trafikkforhold 

som påvirker sikkerheten innenfor luftfartsoperasjoner. Slike trafikkforhold omfatter ikke bare luftfartøyer i 

luften og på det manøvreringsområdet som det utøves kontroll over, men også all kjøretøytrafikk eller andre 

hindringer som ikke er permanent installert på det manøvreringsområdet som er i bruk. 

2)  ATC-enheter skal utstede de ATC-klareringer som er nødvendige for å forhindre kollisjoner og for å fremme 

og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken. 

3)  ATC-klareringene skal utstedes tidlig nok til å sikre at de overføres til luftfartøyet tidsnok til at de kan 

etterkommes.» 

b)  Bokstav d) nr. 3) skal lyde: 

«3)  Flygerute, ... 

i)  Flygeruten skal spesifiseres i hver klarering når det anses som nødvendig, og 

ii)  uttrykket «klarert via planlagt flygerute» («cleared via flight planned route») skal ikke brukes ved tildeling 

av reklarering.» 

c)  Ny bokstav ea), eb) og ec) skal lyde: 

«ea)  Endringer i klarering med hensyn til rute eller høydenivå 

1)  Ved utstedelse av en klarering som omfatter en ønsket endring av flygerute eller høydenivå, skal den 

nøyaktige arten av endringen framgå av klareringen. 

2)  Når trafikkforholdene ikke tillater at det gis klarering for en ønsket endring, skal uttrykket «IKKE MULIG» 

(«UNABLE») brukes. Når forholdene krever det, skal en alternativ rute eller høydenivå tilbys. 

eb)  Klarering knyttet til høydemåling 

1)  For flyginger i områder med en fastsatt gjennomgangshøyde skal luftfartøyets vertikale posisjon, med 

mindre annet er fastsatt i nr. 5) under, uttrykkes i høyde ved eller under gjennomgangshøyden og i 

flygenivåer ved eller over gjennomgangsnivået. Ved passering gjennom gjennomgangsnivået skal den 

vertikale posisjonen uttrykkes i flygenivåer ved oppstigning og i høyde over havet ved nedstigning. 

2)  Flygebesetningen skal underrettes om gjennomgangsnivået i god tid før det nås i nedstigningen.  
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3)  En QNH-høydemålerinnstilling skal inngå i nedstigningsklareringen når den første klareringen utstedes ved 

en høyde under gjennomgangsnivået, i innflygingsklareringer eller i klareringer til å komme inn i landings-

runden, og i takseklareringer for avgående luftfartøyer, unntatt når det er kjent at luftfartøyet allerede har 

fått overført disse opplysningene. 

4)  En QFE-høydemålerinnstilling skal gis til luftfartøyer på anmodning eller regelmessig i samsvar med lokale 

ordninger. 

5)  Når et luftfartøy som har fått klarering til å lande, fullfører sin innflyging ved bruk av lufttrykk ved 

flyplassens høyde (QFE), skal luftfartøyets vertikale posisjon uttrykkes i høyde over flyplasshøyden i den 

delen av flygingen der QFE kan brukes, bortsett fra at den skal uttrykkes i høyde over rullebanens 

terskelhøyde 

i)  for instrumentrullebaner dersom terskelen er 2 meter (7 fot) eller mer under flyplassens høyde, og 

ii)  for presisjonsinnflygingsrullebaner. 

ec)  Betingede klareringer 

Betingelsesuttrykk som «bak luftfartøy under landing» («behind landing aircraft») eller «etter avgående 

luftfartøy» («after departing aircraft») skal ikke brukes i forbindelse med bevegelser som berører den eller de 

aktive rullebanene, unntatt når de berørte luftfartøyene eller kjøretøyene kan ses av den berørte flygelederen og 

flygeren. Det luftfartøyet eller kjøretøyet som er årsaken til betingelsen i den utstedte klareringen, skal være det 

første luftfartøyet/kjøretøyet som passerer foran det andre berørte luftfartøyet. I alle tilfeller skal en betinget 

klarering gis i følgende rekkefølge og bestå av 

1)  kallesignalet, 

2)  betingelsen, 

3)  klareringen og 

4)  en kort gjentakelse av betingelsen.» 

12)  I SERA.8020 bokstav a) skal nr. 3) lyde: 

«3)  Avvik fra kravene i nr. 1) skal meldes til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester.» 

13)  I SERA.8020 bokstav b) skal nr. 3) lyde: 

«3)  Endringer i beregnede tidspunkter: Dersom det beregnede tidspunktet for neste fastsatte rapporteringspunkt, grense 

for flygeinformasjonsregion eller bestemmelsesflyplass, avhengig av hva som kommer først, viser seg å avvike med 

mer enn tre minutter fra det som er meldt til lufttrafikktjenesten, eller annen varighet som er fastsatt av ved-

kommende myndighet, skal et revidert beregnet tidspunkt så snart som mulig meldes til vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester.» 

14)  I SERA.8025 skal nytt nr. 2) og 3) lyde: 

«2)  Når en kontrollert flyging er unntatt fra kravet om å rapportere ved obligatoriske rapporteringspunkter, skal flygerne, 

med mindre automatisk posisjonsrapportering benyttes, gjenoppta tale- eller CPDLC-posisjonsrapportering 

i)  når de får beskjed om det, 

ii)  når de får beskjed om at ATS-overvåkingstjenesten har opphørt, eller 

iii)  når de får beskjed om at ATS-overvåkingsidentifikasjonen er mistet. 

3)  Meldingsrapportenes format skal være i samsvar med tillegg 5 bokstav A.»  
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15)  I SERA.8035 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Medlemsstatene skal følge de relevante bestemmelsene om kommunikasjonssvikt som er vedtatt i henhold til 

Chicago-konvensjonen. Kommisjonen skal treffe de nødvendige tiltak for å innarbeide disse bestemmelsene i 

unionsretten slik at felles europeiske framgangsmåter for kommunikasjonssvikt kan innføres senest innen 

31. desember 2017.» 

16)  I SERA.9010 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nr. 12) og 13) lyde: 

«12)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplys-

ningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplys-

ningene gjelder 

13)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

b)  I bokstav c) skal nr. 12) og 13) lyde: 

«12)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse 

opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon 

opplysningene gjelder 

13)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

c)  I bokstav d) skal nr. 11) og 12) lyde: 

«11)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplys-

ningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplys-

ningene gjelder 

12)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

17)  I SERA.10001 skal ny bokstav b) og c) lyde: 

«b)  Med mindre vedkommende myndighet bestemmer noe annet, skal luftfartøyer som er utstyrt med egnet toveis radio-

kommunikasjon, rapportere i løpet av perioden på 20 til 40 minutter etter tidspunktet for forrige kontakt, uansett hva 

som er formålet med denne kontakten, bare for å angi at flygingen går etter planen, og denne rapporten skal omfatte 

luftfartøyets identifikasjon og uttrykket «normal flyging» («Operations normal»). 

c)  Meldingen «normal flyging» («Operations normal») skal overføres til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester på 

bakken.»  
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18)  I SERA.11001 utgår bokstav a) og b) og i SERA.11005 utgår bokstav a), og SERA.11001 og SERA.11005 skal lyde: 

«SERA.11001 Generelt 

c)  Dersom et luftfartøy er eller antas å være i en nødssituasjon, herunder at et luftfartøy utsettes for ulovlige inngrep, skal 

enhetene for lufttrafikktjenester gi luftfartøyet størst mulig oppmerksomhet, bistand og prioritet over andre 

luftfartøyer, alt etter hva omstendighetene krever. 

d)  Etterfølgende flygekontrolltiltak skal bygge på flygerens hensikter, lufttrafikksituasjonen generelt og den løpende 

utviklingen i nødssituasjonen. 

SERA.11001 Ulovlige inngrep 

aa)  Et luftfartøy som blir utsatt for ulovlig inngrep, skal forsøke å innstille transponderen på kode 7500 og underrette 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester om eventuelle vesentlige forhold i den forbindelse og om eventuelle 

avvik fra gjeldende reiseplan som følge av omstendighetene, for å gi enheten for lufttrafikktjenester mulighet til å gi 

luftfartøyet prioritet og minimere konflikt med andre luftfartøyer. 

ab)  Dersom et luftfartøy blir utsatt for ulovlig inngrep, skal fartøysjefen så snart det er praktisk mulig forsøke å lande på 

nærmeste egnede flyplass eller den flyplassen som utpekes av vedkommende myndighet, med mindre forholdene om 

bord på luftfartøyet tilsier noe annet. 

b)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester straks besvare 

anmodninger fra luftfartøyet. Opplysninger som er relevante for sikker flyging, skal fortsatt overføres, og nødvendige 

tiltak treffes for å framskynde utførelsen av alle faser av flygingen, særlig sikker landing av luftfartøyet. 

c)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester i samsvar med 

lokalt avtalte framgangsmåter straks underrette vedkommende myndighet som er utpekt av staten, og utveksle 

nødvendige opplysninger med luftfartøyoperatøren eller dennes utpekte representant.» 

19)  I SERA.11010 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«SERA.11010 Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

b)  Bokstav a) nr. 3) i) skal lyde: 

«i)  opplyse luftfartøyet om dets posisjon og hvilke korrigerende tiltak som skal treffes. Disse opplysningene skal gis 

straks enheten for lufttrafikktjenester blir oppmerksom på at det er mulighet for avskjæring eller annen trussel 

mot luftfartøyets sikkerhet, og» 

20)  Nye SERA.11012 og SERA.11013 skal lyde: 

«SERA.11012 Drivstoffminimum og kritisk drivstoffsituasjon 

a)  Når en flyger rapporterer om drivstoffminimum, skal flygelederen så snart det er praktisk mulig underrette flygeren 

om forventede forsinkelser eller om at ingen forsinkelser er forventet. 

b)  Når drivstoffnivået gjør det nødvendig å erklære en nødssituasjon, skal flygeren, i samsvar med SERA.14095, angi 

dette ved å bruke nødsignalet via radiotelefoni (MAYDAY), helst gjentatt tre ganger, etterfulgt av hvilken type nøds-

situasjon det gjelder (DRIVSTOFF)(FUEL). 

SERA.11013 Forringet luftfartøyytelse 

a)  Når luftfartøyets ytelse som et resultat av en svikt i eller forringelse av navigasjons-, kommunikasjons-, høydemålings-, 

styreinnretningssystem eller andre systemer forringes til under det høydenivået som kreves i det luftrommet 

luftfartøyet opererer, skal flygebesetningen straks underrette den berørte flygekontrollenheten. Dersom svikten eller 

forringelsen påvirker de minsteverdiene for atskillelse som benyttes, skal flygelederen treffe tiltak for å fastsette en 

annen egnet form for atskillelse eller minsteverdier for atskillelse.  
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b)  Forringelse av eller svikt i RNAV-systemet 

Når et luftfartøy ikke kan oppfylle de spesifikasjonene som RNAV-ruten eller -framgangsmåten krever, som et resultat 

av en svikt i eller forringelse av RNAV-systemet, skal flygeren anmode om en revidert klarering. 

c)  Tap av den vertikale navigasjonsevnen som kreves for luftrom med redusert minste vertikalatskillelse (RVSM) 

1)  Flygeren skal så snart det er praktisk mulig underrette flygekontrollen om eventuelle tilfeller der kravene til 

vertikal navigasjonsevne for RVSM-luftrom ikke kan opprettholdes. I slike tilfeller skal flygeren når det er mulig 

innhente en revidert ATC-klarering før det foretas eventuelle avvik fra den klarerte ruten og/eller flygenivået. Når 

en revidert ATC-klarering ikke kan innhentes før et slikt avvik foretas, skal flygeren innhente en revidert klarering 

så snart som mulig deretter. 

2)  Ved flyging i eller vertikal transitt gjennom RVSM-luftrom med luftfartøyer som ikke er godkjent for RVSM-

flyginger, skal flygere rapportere ikke-godkjent status på følgende måte: 

i)  ved første anrop på enhver kanal innenfor RVSM-luftrommet, 

ii)  i alle anmodninger om høydenivåendringer og 

iii)  i alle tilbakelesinger av høydenivåklareringer. 

3)  Flygeledere skal uttrykkelig bekrefte mottak av meldinger fra luftfartøyer som rapporterer ikke-godkjent RVSM-

status. 

4)  Forringet luftfartøyutstyr – rapportert fra flyger: 

i)  Når flygeren av et RVSM-godkjent luftfartøy som flyr i et RVSM-luftrom, underretter om at luftfartøyets 

utstyr ikke lenger oppfyller RVSM-kravene, skal flygekontrollen anse luftfartøyet som ikke RVSM-godkjent. 

ii)  Flygekontrollen skal umiddelbart sørge for en minste vertikalatskillelse på 600 m (2 000 fot) eller en 

passende horisontalatskillelse fra alle andre berørte luftfartøyer som flyr i RVSM-luftrom. Et luftfartøy som 

erklæres ikke RVSM-godkjent, skal vanligvis klareres ut av RVSM-luftrommet av flygekontrollen når dette 

er mulig. 

iii)  Flygere skal så snart som praktisk mulig underrette flygekontrollen om enhver gjenopprettelse av korrekt 

funksjon hos utstyr som kreves for å oppfylle RVSM-kravene. 

iv)  Den første kontrollsentralen (ACC) som blir oppmerksom på en endring i et luftfartøys RVSM-status, skal 

samordne med tilstøtende ACC-er når dette er relevant. 

5)  Kraftig turbulens – ikke forutsett: 

i)  Når et luftfartøy som flyr i RVSM-luftrom, møter alvorlig turbulens på grunn av været eller vingevirvler, og 

flygeren mener at dette vil påvirke luftfartøyets evne til å opprettholde sitt klarerte flygenivå, skal flygeren 

underrette flygekontrollen. Flygekontrollen skal fastsette enten en egnet horisontalatskillelse eller en økt 

minste vertikalatskillelse. 

ii)  Flygekontrollen skal i den grad det er mulig etterkomme flygerens anmodninger om endringer i flygenivå 

og/eller rute, og skal videreformidle trafikkinformasjon etter behov. 

iii)  Flygekontrollen skal anmode om rapporter fra andre luftfartøyer for å fastslå om RVSM bør oppheves helt 

eller innenfor et bestemt flygenivå og/eller område. 

iv)  Den ACC som opphever RVSM, skal med tilstøtende ACC-er samordne slike opphevinger og eventuelle 

nødvendige endringer av sektorkapasitet, alt etter hva som er relevant, for å sikre en velordnet avvikling av 

trafikkoverføringen. 

6)  Kraftig turbulens – forutsett: 

i)  Når et værvarsel forutsier kraftig turbulens innenfor RVSM-luftrommet, skal flygekontrollen fastsette om 

RVSM bør oppheves, og i så tilfelle for hvor lenge og for hvilke(t) flygenivå(er) og/eller hvilket område.  
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ii)  I tilfeller der RVSM vil bli opphevet, skal den ACC som opphever RVSM, samordne med tilstøtende ACC-er 

når det gjelder egnede flygenivåer for trafikkoverføring, med mindre en beredskapsplan for flygenivåtildeling 

er fastsatt gjennom et avtalebrev. Den ACC som opphever RVSM, skal dessuten samordne gjeldende 

sektorkapasitet med tilstøtende ACC-er, når det er relevant.» 

21)  Nytt SERA.11014 skal lyde: 

«SERA.11014 Instruks om manøver (RA – Resolution Advisory) fra ACAS 

a)  ACAS II (flybåret antikollisjonssystem) skal brukes under flyging, unntatt som fastsatt i minsteutstyrslisten angitt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*), i en driftsstilling som muliggjør RA til flygebesetningen når utilbørlig 

nærhet til et annet luftfartøy oppdages. Dette gjelder ikke dersom det er nødvendig å sperre RA-driftsstillingen (og 

bare bruke rådgivningstjeneste for lufttrafikk (TA – Traffic Advisory) eller tilsvarende) på grunn av en unormal 

prosedyre eller ytelsesbegrensende forhold. 

b)  Ved RA fra ACAS skal flygerne 

1)  svare umiddelbart ved å følge RA som angitt, med mindre dette vil sette luftfartøyets sikkerhet i fare, 

2)  følge RA selv om det er en konflikt mellom RA og en instruks om manøver fra flygekontrollen, 

3)  ikke manøvrere i strid med en RA, 

4)  så snart flygebesetningens arbeidsbyrde tillater det, underrette vedkommende flygekontrollenhet om en eventuell 

RA som krever avvik fra gjeldende ATC-instruks eller -klarering, 

5)  straks etterkomme eventuelle endrede RA-er, 

6)  begrense endringer av flygeveien til det omfang som er nødvendig for å etterkomme RA, 

7)  straks gå tilbake til vilkårene i ATC-instruksen eller -klareringen når konflikten er løst, og 

8)  underrette flygekontrollen når de går tilbake til den aktuelle klareringen. 

c)  Når en flyger rapporterer en RA fra ACAS, skal flygelederen ikke forsøke å endre luftfartøyets flygevei før flygeren 

rapporterer «KONFLIKT LØST» («CLEAR OF CONFLICT») 

d)  Når et luftfartøy avviker fra sin ATC-klarering eller -instruks i samsvar med en RA, eller en flyger rapporterer en RA, 

er flygelederen ikke lenger ansvarlig for å sørge for atskillelse mellom dette luftfartøyet og eventuelle andre 

luftfartøyer som påvirkes som en direkte følge av manøveren som RA-en gir opphav til. Flygelederen skal gjenoppta 

ansvaret for å sørge for atskillelse mellom alle berørte luftfartøyer når 

1)  flygelederen bekrefter mottak av en rapport fra flygebesetningen om at luftfartøyet har gjenopptatt gjeldende 

klarering, eller 

2)  flygelederen bekrefter mottak av en rapport fra flygebesetningen om at luftfartøyet gjenopptar gjeldende klarering 

og utsteder en alternativ klarering som bekreftes av flygebesetningen. 

 ____________  

(*) 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).» 

22)  I SERA.11015 bokstav e) gjøres følgende endringer i tabell S11-3: 

a)  I kolonnen «Betydning» skal feltet som svarer til uttrykket «WILCO» lyde: 

«Forstått. Vil etterkomme instruksen» 

b)  I feltet under uttrykket «WILCO» utgår uttrykket «Vil etterkomme instruksen».  
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23)  I SERA.12005 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Flygebesetninger skal utarbeide rapportene ved bruk av skjemaer basert på modellen AIREP SPECIAL i tillegg 5 

bokstav A. Disse rapportene skal etterkomme de særlige bestemmelsene om rapportering, som fastsatt i nr. 2 i 

tillegg 5. 

1)  De særlige bestemmelsene, herunder meldingsformatene og uttrykkene fastsatt i tillegg 5, skal brukes av flybe-

setninger ved overføring av rapporter fra luftfartøyer og av enheter for lufttrafikktjenester når de videresender 

disse rapportene. 

2)  Særlige rapporter fra luftfartøyer om observasjoner av vulkansk aktivitet skal registreres i skjemaet for særlig 

rapport fra luftfartøyer om vulkansk aktivitet. Skjemaer basert på modellen for særlige rapporter fra luftfartøyer 

om vulkansk aktivitet i tillegg 5 bokstav B skal leveres flygebesetninger som flyr på ruter som kan bli berørt av 

vulkanske askeskyer.» 

24)  I SERA.12020 bokstav a) skal nr. 2) lyde: 

«2)  Det tilknyttede overvåkingskontoret for flyvær (MWO) i samsvar med nr. 3 i tillegg 5,» 

25)  Nye avsnitt 13 og 14 skal lyde: 

«AVSNITT 13 

SSR-transponder 

SERA.13001 Bruk av en SSR-transponder 

a)  Når et luftfartøy medbringer en funksjonsdyktig SSR-transponder, skal flygeren bruke transponderen under hele 

flygingen, uansett om luftfartøyet befinner seg innenfor eller utenfor et luftrom der SSR brukes for 

lufttrafikktjenesteformål. 

b)  Flygere skal ikke bruke IDENT-funksjonen med mindre lufttrafikktjenesten ber om det. 

c)  Unntatt flyging i luftrom der vedkommende myndighet har gjort det obligatorisk å bruke transponder, er luftfartøyer 

uten tilstrekkelig strømforsyning unntatt fra kravet om at transponderen må brukes under hele flygingen. 

SERA.13005 SSR-transponder kodeinnstilling modus A  

a)  For å angi at luftfartøyet befinner seg i en spesifikk nødssituasjon, skal flygeren på et luftfartøy utstyrt med SSR 

1)  velge kode 7700 for å angi en nødssituasjon, med mindre flygekontrollen tidligere har instruert flygeren i å stille 

inn transponderen på en bestemt kode. I sistnevnte tilfelle kan flygeren uansett velge kode 7700 når det er en 

bestemt grunn til å tro at dette vil være den beste framgangsmåten, 

2)  velge kode 7600 for å angi en radiokommunikasjonsfeil, 

3)  forsøke å velge kode 7500 for å angi ulovlig inngrep. Dersom omstendighetene tilsier det, bør kode 7700 velges i 

stedet. 

b)  Unntatt i tilfellene beskrevet i bokstav a) ovenfor skal flygeren 

1)  velge koder etter instruks fra enheten for lufttrafikktjenester, eller 

2)  i fravær av ATS-instrukser knyttet til kodeinnstillinger, velge kode 2000 eller en annen kode foreskrevet av 

vedkommende myndighet, eller, 

3)  når det ikke mottas lufttrafikktjenester, velge kode 7000 for å forbedre sporbarheten av luftfartøyer med egnet 

utstyr, med mindre annet er foreskrevet av vedkommende myndighet.  
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c)  Når det observeres at koden som vises på framvisningsskjermen, avviker fra den som er tildelt luftfartøyet, 

1)  skal flygeren anmodes om å bekrefte den valgte koden og, dersom situasjonen tilsier det, velge den riktige  

koden, og 

2)  dersom avviket mellom tildelt og vist kode vedvarer, kan flygeren bli anmodet om å stoppe bruken av luftfartøyets 

transponder. Den neste kontrollposisjonen og eventuelle andre berørte enheter som bruker SSR og/eller 

multilaterasjon (MLAT) ved yting av lufttrafikktjenester, skal underrettes om dette. 

SERA.13010 Trykkhøydeopplysninger 

a)  Når luftfartøyet har funksjonsdyktig modus C-utstyr om bord, skal flygeren ha denne modusen i bruk kontinuerlig, 

med mindre flygekontrollen beordrer noe annet. 

b)  Med mindre annet foreskrives av vedkommende myndighet, skal de trykkhøydeopplysningene som vises for flygele-

deren, verifiseres minst én gang av hver flygekontrollenhet med egnet utstyr ved første kontakt med det berørte luft-

fartøyet eller, dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter. 

SERA.13015 SSR-transponder modus S – innstilling for identifisering av luftfartøyer 

a)  Luftfartøyer utstyrt med modus S som har en funksjon for luftfartøyidentifikasjon, skal overføre luftfartøyidentiteten 

som angitt i felt 7 i ICAO-reiseplanen eller, når det ikke er innlevert noen reiseplan, luftfartøyets registreringsnummer. 

b)  Når det observeres på framvisningsskjermen at luftfartøyidentiteten overført av et luftfartøy som er utstyrt med 

modus S, er forskjellig fra den som er forventet fra luftfartøyet, skal flygeren anmodes om å bekrefte og eventuelt angi 

korrekt luftfartøyidentitet på nytt. 

c)  Dersom avviket vedvarer etter at flygeren har bekreftet at riktig luftfartøyidentitet er angitt i identifikasjonsfunksjonen 

modus S, skal flygelederen treffe følgende tiltak: 

1)  Underrette flygeren om fortsatt avvik. 

2)  Om mulig rette merket som viser luftfartøyidentiteten på framvisningsskjermen. 

3)  Underrette den neste kontrollposisjonen og eventuelle andre enheter som bruker modus S for identifikasjonsformål 

om at luftfartøyidentiteten overført av luftfartøyet, er feil. 

SERA.13020 SSR-transpondersvikt når det er obligatorisk å medbringe en funksjonsdyktig transponder 

a)  Ved en transpondersvikt etter avgang skal ATC-enheter forsøke å sørge for at flygingen kan fortsette til bestemmel-

sesflyplassen i samsvar med reiseplanen. Flygere kan imidlertid forventes å skulle overholde særlige begrensninger. 

b)  Når en transponder svikter og ikke kan gjenopprettes før avgang, skal flygeren 

1)  underrette lufttrafikktjenesten så snart som mulig, helst før en reiseplan innleveres, 

2)  i felt 10 i ICAO-reiseplanskjemaet under SSR innsette bokstaven «N» for å angi at transponderen er helt ute av 

funksjon, eller ved delvis transpondersvikt, innsette den bokstaven som tilsvarer den gjenværende transponder-

kapasiteten, og 

3)  etterkomme alle offentliggjorte framgangsmåter for anmodning om unntak fra kravene om å medbringe en 

funksjonsdyktig SSR-transponder. 
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AVSNITT 14 

Framgangsmåter for talekommunikasjon 

SERA.14001 Generelt 

Standardisert fraseologi skal brukes i alle situasjoner den er spesifisert for. Allmennspråk skal bare brukes når standardi-

sert fraseologi ikke er egnet for en påtenkt overføring. 

SERA.14005 Meldingskategorier 

a)  Meldingskategoriene som behandles av de mobile tjenestene for luftfarten og prioritetsrekkefølgen med hensyn til 

opprettelse av kommunikasjon og overføring av meldinger, skal være i samsvar med tabell S14-1. 

Tabell S14-1 

Meldingskategori og prioritetsrekkefølge Radiotelefonisignal 

a)  Nødanrop, nødmeldinger og nødtrafikk MAYDAY 

b)  Hastemeldinger, herunder meldinger som kommer etter signalet 

for medisinsk transport 

PAN PAN eller PAN PAN MEDICAL 

c)  Peilemeldinger — 

d)  Flysikkerhetsmeldinger — 

e)  Meteorologiske meldinger — 

f)  Meldinger om flygingenes regelmessighet — 

b)  Nødmeldinger og nødtrafikk skal behandles i samsvar med bestemmelsene i SERA.14095. 

c)  Hastemeldinger og hastetrafikk, herunder meldinger som kommer etter signalet for medisinsk transport, skal 

behandles i samsvar med bestemmelsene i SERA.14095. 

SERA.14010 Flysikkerhetsmeldinger 

Flysikkerhetsmeldinger omfatter følgende: 

a) meldinger om bevegelser og kontroll 

b) meldinger fra en luftfartøyoperatør eller et luftfartøy som er av umiddelbar betydning for et luftfartøy under flyging 

c) opplysninger om værforhold av umiddelbar betydning for et luftfartøy under flyging eller rett før avgang (som 

individuell melding eller som fellesanrop) 

d) andre meldinger som er av betydning for luftfartøyer under flyging eller rett før avgang 

SERA.14015 Språk som skal brukes i luft-til-bakke-kommunikasjon 

a)  Luft-til-bakke-kommunikasjon via radiotelefoni skal gjennomføres på engelsk eller på det språket som vanligvis 

brukes av stasjonen på bakken.  
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b)  På anmodning fra ethvert luftfartøy skal engelsk kunne benyttes på alle stasjoner på bakken som betjener utpekte 

flyplasser og ruter som brukes av internasjonal luftfart. Med mindre vedkommende myndighet foreskriver noe annet i 

særlige tilfeller, skal det brukes engelsk i kommunikasjonen mellom enheten for lufttrafikktjenester og luftfartøyer på 

flyplasser med flere enn 50 000 internasjonale IFR-flyginger per år. Medlemsstater der engelsk, på ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning, ikke er det eneste språket som brukes i kommunikasjonen mellom enhetene for 

lufttrafikktjenester og luftfartøyer ved disse flyplassene, kan beslutte å ikke anvende kravet om å bruke engelsk, og 

skal da underrette Kommisjonen om dette. Disse medlemsstatene skal i så fall senest innen 31. desember 2017 

gjennomføre en undersøkelse om muligheten for å kreve at engelsk av sikkerhetsmessige grunner brukes i kommuni-

kasjonen mellom enheten for lufttrafikktjenester og luftfartøyer ved disse flyplassene, for å unngå inntrenging av 

luftfartøyer på en opptatt rullebane, eller andre sikkerhetsrisikoer, samtidig som det tas hensyn til gjeldende 

bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om bruken av språk. De skal offentliggjøre denne undersøkelsen og 

formidle sine konklusjoner til Byrået og Kommisjonen. 

c)  De språkene som kan brukes på en bestemt stasjon på bakken, skal angis i luftfartspublikasjoner (AIP) og andre 

offentliggjorte luftfartsopplysninger om slike anlegg. 

SERA.14020 Staving i radiotelefoni 

Når egennavn, stillingsforkortelser og ord med uklar stavemåte staves i radiotelefoni, skal alfabetet i tabell S14-2 brukes. 

Tabell S14-2 

Stavealfabet for radiotelefoni 

Bokstav Ord 
Omtrentlig uttale 

(Gjengivelse i det latinske alfabetet) 

A Alfa AL FAH 

B Bravo BRAH VOH 

C Charlie CHAR LEE eller SHAR LEE 

D Delta DELL TAH 

E Echo ECK OH 

F Foxtrot FOKS TROT 

G Golf GOLF 

H Hotel HO TELL 

I India IN DEE AH 

J Juliett JEW LEE ETT 

K Kilo KEY LOH 
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Bokstav Ord 
Omtrentlig uttale 

(Gjengivelse i det latinske alfabetet) 

L Lima LEE MAH 

M Mike MIKE 

N November NO VEM BER 

O Oscar OSS CAH 

P Papa PAH PAH 

Q Quebec KEH BECK 

R Romeo ROW ME OH 

S Sierra SEE AIR RAH 

T Tango TANG GO 

U Uniform YOU NEE FORM eller OO NEE FORM 

V Victor VIK TAH 

W Whiskey WISS KEY 

X X-ray ECKS RAY 

Y Yankee YANG KEY 

Z Zulu ZOO LOO 

I den omtrentlige gjengivelsen ved bruk av det latinske alfabetet er stavelser som det skal legges trykk på, understreket. 

SERA.14025  Prinsipper for identifisering av andre ATS-tjenesteruter enn standard avgangs- og ankomstruter 

a)  Bruk av ATS-ruteidentifikasjon i kommunikasjon 

1)  I talekommunikasjon skal grunnbokstaven i en betegnelse uttales i samsvar med stavealfabetet i tabell S14-2. 

2)  Dersom prefiksene K, U eller S brukes, skal de i talekommunikasjon uttales på følgende måte: 

i) K — KOPTER 

ii) U — UPPER 

iii) S — SUPERSONIC  
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b)  Ordet «kopter» skal uttales som i ordet «helikopter», og ordene «upper» og «supersonic» som på engelsk. 

SERA.14026 Signifikante punkter 

Vanligvis skal det allmennspråklige navnet på signifikante punkter som markerer stedet for et radionaviga-

sjonshjelpemiddel, eller den unike «navnekoden» på fem bokstaver, som lar seg uttale, for signifikante punkter som ikke 

er markert av stedet for et radionavigasjonshjelpemiddel, brukes for å vise til det signifikante punktet i talekom-

munikasjon. Dersom det allmennspråklige navnet på stedet for et radionavigasjonshjelpemiddel ikke brukes, skal det 

erstattes av den kodede identifikasjonen som, i talekommunikasjon, skal uttales i samsvar med stavealfabetet. 

SERA.14030 Bruk av betegnelser for standardruter for instrumentavganger og -ankomster 

Den allmennspråklige betegnelsen for standardruter for instrumentavganger og -ankomster skal brukes i talekommuni-

kasjon. 

SERA.14035 Overføring av tall i radiotelefoni 

a)  Overføring av tall 

1)  Alle tall som brukes ved overføring av luftfartøyets kallesignal, kurs, rullebane, vindretning og vindstyrke, skal 

overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

i)  Flygenivåer skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt når det gjelder flygenivåer i hele hundre. 

ii)  Høydemålerinnstillingen skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt ved en innstilling på 1 000 hPa, 

som skal overføres som «ETT TUSEN» («ONE THOUSAND»). 

iii)  Alle tall som brukes ved overføring av transponderkoder, skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt 

når transponderkodene bare inneholder hele tusener, da skal opplysningene overføres ved å uttale sifferet i antallet 

tusener etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»). 

2)  Alle tall som brukes ved overføring av andre opplysninger enn dem som er angitt i bokstav a) nr. 1), skal overføres 

ved å uttale hvert siffer separat, bortsett fra at alle tall som inneholder hele hundre og hele tusener skal overføres 

ved å uttale hvert siffer i antallet hundre eller tusener etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED») eller 

«TUSEN» («THOUSAND»), alt etter hva som er relevant. Kombinasjoner av tusener og hele hundre skal 

overføres ved å uttale hvert siffer i antallet tusener etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»), etterfulgt av 

antallet hundre etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED»). 

3)  I tilfeller der tallet som overføres som hele tusener og/eller hele hundre, må avklares, skal tallet overføres ved å 

uttale hvert siffer separat. 

4)  Når det gis opplysninger om den relative beliggenheten til en gjenstand eller til trafikk på konfliktkurs, uttrykt i 

12-timersklokken, skal opplysningene gis ved å uttale sifrene samlet slik som «KLOKKEN TI» («TEN 

O’CLOCK») eller «KLOKKEN ELLEVE» («ELEVEN O’CLOCK»). 

5)  Tall som inneholder et desimalkomma, skal overføres som angitt i bokstav a) nr. 1) med desimalkommaet riktig 

plassert, markert med ordet «KOMMA» («DECIMAL»). 

6)  Alle seks sifre i den numeriske identifikasjonen skal brukes til å identifisere sendekanalen ved VHF-radiotelefoni-

kommunikasjon, unntatt når både femte og sjette siffer er null, da skal bare de fire første sifrene brukes.  
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SERA.14040 Uttale av tall 

Når språket som brukes i kommunikasjonen er engelsk, skal tall overføres ved bruk av den uttalen som angis i tabell  

S14-3: 

Tabell S14-3 

Tall eller tallelement Uttale 

0 ZE-RO 

1 WUN 

2 TOO 

3 TREE 

4 FOW-er 

5 FIFE 

6 SIX 

7 SEV-en 

8 AIT 

9 NIN-er 

10 TEN 

11 EE-LE-VEN 

12 TWELF 

Decimal DAY-SEE-MAL 

Hundred HUN-dred 

Thousand TOU-SAND 

SERA.14045 Overføringsteknikk 

a)  Overføringer skal gjennomføres på en kortfattet måte i normalt stemmeleie. 

b)  Følgende ord og uttrykk skal brukes på egnet måte i radiotelefonikommunikasjon og skal ha den betydning som angis 

i tabell S14-4: 

Tabell S14-4 

Uttrykk Betydning 

BEKREFT 

(ACKNOWLEDGE) 

«Bekreft at du har mottatt og forstått denne meldingen.» 

JA (AFFIRM) «Ja» 
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Uttrykk Betydning 

GODKJENT (APPROVED) «Tillatelse til foreslått tiltak innvilget.» 

PAUSE (BREAK) «Jeg angir herved et stopp mellom deler av meldingen.» 

PAUSE PAUSE (BREAK 

BREAK) 

«Jeg angir herved et stopp mellom meldinger som overføres til ulike luftfartøyer i et 

miljø med stor trafikkbelastning. 

ANNULLER (CANCEL) «Annuller tidligere overført klarering.» 

KONTROLLER (CHECK) «Kontroller et system eller en prosedyre.» 

KLARERT (CLEARED) «Tillatelse til å fortsette på angitte vilkår.» 

BEKREFT (CONFIRM) «Jeg ber om verifisering av: (klarering, instruks, tiltak, opplysninger).» 

KONTAKT (CONTACT) «Etabler radiokommunikasjon med…» 

KORREKT (CORRECT) «Sant» eller «Riktig». 

RETTELSE (CORRECTION) «Det er gjort en feil i overføringen (eller i meldingen). Korrekt versjon er…» 

IGNORER (DISREGARD) «Se bort fra denne meldingen» 

HVORDAN MOTTAR DU 

MEG (HOW DO YOU READ) 

«Hvordan er overføringens lesbarhet?» (se SERA.14070 bokstav c)) 

JEG GJENTAR (I SAY 

AGAIN) 

«Jeg gjentar for å klargjøre eller for å understreke.» 

OPPRETTHOLD 

(MAINTAIN) 

«Fortsett i samsvar med de angitte vilkårene» eller i ordets rette forstand. 

OVERVÅK (MONITOR) «Lytt på (frekvens).» 

NEGATIV (NEGATIVE) «Nei» eller «Tillatelse avslått» eller «Det er ikke riktig» eller «Kan ikke». 

OVER (OVER) «Min overføring er avsluttet, og jeg forventer et svar fra deg.» 

UT (OUT) «Denne utvekslingen av overføringer er avsluttet, og jeg forventer ikke svar.» 

TILBAKELESING (READ 

BACK) 

«Les tilbake hele eller en bestemt del av denne meldingen for meg nøyaktig slik den 

ble mottatt.» 

REKLARERING 

(RECLEARED) 

«En endring er gjort i gjeldende klarering, og denne nye klareringen erstatter den 

tidligere klareringen eller deler av den.» 

RAPPORTER (REPORT) «Send meg følgende opplysninger ...» 

ANMODNING (REQUEST) «Jeg ber om…» eller «Jeg ønsker å motta…» 

OPPFATTET (ROGER) «Jeg har mottatt hele den siste overføringen.» 
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Uttrykk Betydning 

GJENTA (SAY AGAIN) «Gjenta hele eller følgende del av den siste overføringen.» 

SNAKK LANGSOMMERE 

(SPEAK SLOWER) 

«Senk talehastigheten.» 

VENT (STANDBY) «Vent, jeg anroper deg.» 

KAN IKKE (UNABLE) «Jeg kan ikke etterkomme din anmodning, instruks eller klarering.» 

WILCO (Forkortelse for «will comply») 

«Jeg forstår meldingen din og vil etterkomme den.» 

HVERT ORD TO GANGER 

(WORDS TWICE) 

a) Som en anmodning: «Kommunikasjon er vanskelig. Send hvert ord eller gruppe 

av ord to ganger.» 

b) Som opplysning:«Ettersom kommunikasjon er vanskelig, vil hvert ord eller hver 

gruppe av ord i denne meldingen bli sendt to ganger.» 

SERA.14050 Kallesignaler for luftfartøyer ved radiotelefoni 

a)  Fullstendige kallesignaler: 

Et kallesignal for luftfartøy ved radiotelefoni skal være én av følgende typer: 

1) Type (a) — tegnene som tilsvarer luftfartøyets registreringsmerke, eller 

2) Type (b) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av de siste fire tegnene i luftfartøyets registre-

ringsmerke 

3) Type (c) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av rutenummeret. 

b)  Forkortede kallesignaler: 

Kallesignalene for luftfartøy ved radiotelefoni vist i bokstav a), unntatt type (c), kan forkortes under omstendighetene 

beskrevet i SERA.14055 bokstav c). Forkortede kallesignaler skal ha følgende form: 

1) Type (a) — det første tegnet i registreringsmerket og minst de siste to tegnene i kallesignalet 

2) Type (b) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av de siste to tegnene i kallesignalet 

3) Type (c) — ingen forkortet form 

SERA.14055 Radiotelefoniprosedyrer 

a)  Et luftfartøy skal ikke endre typen kallesignal ved radiotelefoni under flyging, unntatt midlertidig av sikkerhetshensyn 

etter instruks fra en ATC-enhet. Unntatt av sikkerhetshensyn skal det ikke rettes overføringer til et luftfartøy under 

avgang, under den siste delen av endelig innflyging eller under utrulling. 

b)  Etablering av radiotelefonikommunikasjon 

1)  Ved etablering av kommunikasjon skal det alltid brukes fullstendige kallesignaler ved radiotelefoni. Ved 

etablering av kommunikasjon skal luftfartøyet starte anropet med den anropte stasjonens betegnelse, etterfulgt av 

den anropende stasjonens betegnelse. 
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2)  Den som svarer på ovennevnte anrop, skal bruke den anropende stasjonens kallesignal etterfulgt av kallesignalet 

til stasjonen som svarer, noe som skal betraktes som en oppfordring til den anropende stasjonen om å påbegynne 

overføring. Ved utveksling av kommunikasjon innenfor samme enhet for lufttrafikktjenester kan enhetens 

kallesignal utelates når vedkommende myndighet tillater det. 

3)  Kommunikasjon skal starte med et anrop og et svar når kontakt ønskes oppnådd, unntatt når det er sikkert at den 

anropte stasjonen vil motta anropet, da kan den anropende stasjonen overføre meldingen uten å vente på svar fra 

den anropte stasjonen. 

c)  Etterfølgende radiotelefonikommunikasjon 

1)  Forkortede kallesignaler ved radiotelefoni, som fastsatt i SERA.14050 bokstav b), skal bare brukes etter at 

vellykket kommunikasjon er etablert, og forutsatt at det etter all sannsynlighet ikke vil oppstå forveksling. Et 

luftfartøy skal bare bruke sine forkortede kallesignaler etter at det er blitt anropt av en luftfartsstasjon på denne 

måten. 

2)  Ved utstedelse av ATC-klareringer og ved tilbakelesing av disse klareringene skal flygeledere og flygere alltid 

tilføye kallesignalet til det luftfartøyet klareringen gjelder for. I alle andre tilfeller skal løpende 

toveiskommunikasjon tillates etter at kontakt er etablert, uten ytterligere identifikasjon eller kallesignaler, inntil 

kontakten avsluttes. 

SERA.14060 Overføring av VHF-kommunikasjon 

a)  Et luftfartøy skal rådes av den berørte enheten for lufttrafikktjenester til å gå over fra en radiofrekvens til en annen i 

samsvar med avtalte prosedyrer. I mangel av et slikt råd skal luftfartøyet underrette enheten for lufttrafikktjenester før 

en slik overgang. 

b)  Når et luftfartøy etablerer den første kontakten på, eller forlater, en VHF-frekvens, skal det overføre de opplysningene 

som måtte være foreskrevet av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenester og som er godkjent av 

vedkommende myndighet. 

SERA.14065 Radiotelefoniprosedyrer for kanalomkopling ved luft-til-bakke-talekommunikasjon 

a)  Med mindre annet er foreskrevet av yteren av flysikringstjenester med ansvar for yting av tjenester og godkjent av 

vedkommende myndighet, skal det første anropet til en enhet for lufttrafikktjenester etter en kanalomkopling ved luft-

til-bakke-talekommunikasjon inneholde følgende elementer: 

1)  betegnelsen til den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  kallesignal og, for luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», ordet «Heavy» eller «Super» dersom 

vedkommende myndighet har gitt luftfartøyet denne betegnelsen, 

3)  flygenivå, både aktuelt og klarert nivå dersom det klarerte flygenivået ikke bibeholdes, 

4)  hastighet, dersom tildelt av flygekontrollen, og 

5)  ytterligere elementer som foreskrives av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenesten og som 

er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  Flygeren skal opplyse om flygenivå i nærmeste hele 30 meter eller 100 fot som angitt på flygerens høydemåler. 

c)  Første anrop til kontrolltårnet 

For luftfartøyer som får tårnkontrolltjenester, skal det første anropet inneholde 

1)  betegnelsen til den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  kallesignal og, for luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», ordet «Heavy» eller «Super» dersom ved-

kommende myndighet har gitt luftfartøyet denne betegnelsen, 

3)  posisjon og  
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4)  ytterligere elementer som foreskrives av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenesten og som 

er godkjent av vedkommende myndighet. 

SERA.14070 Prøveprosedyrer 

a)  Prøveoverføringene skal utformes på følgende måte: 

1)  den anropte stasjonens identifikasjon, 

2)  den anropende stasjonens identifikasjon, 

3)  uttrykket «RADIKONTROLL» («RADIO CHECK»), 

4)  frekvensen som benyttes. 

b)  En prøveoverføring skal besvares på følgende måte: 

1)  identifikasjonen til stasjonen som ba om prøveoverføringen, 

2)  identifikasjonen til stasjonen som svarer, 

3)  opplysninger om lesbarheten i overføringen fra stasjonen som ba om prøveoverføringen. 

c)  Når prøveoverføringene foretas, skal følgende lesbarhetsskala benyttes: 

Lesbarhetsskala 

1) 1 Uleselig (Unreadable) 

2) 2 Tidvis leselig (Readable now and then) 

3) 3 Vanskelig å lese (Readable but with difficulty) 

4) 4 Leselig (Readable) 

5) 5 Lett å lese (Perfectly readable) 

SERA.14075 Utveksling av meldinger 

a)  Meldinger skal være kortfattede og utvetydige, og standard fraseologi skal brukes dersom det er mulig. 

1)  Når et luftfartøy sender en bekreftelse på at en melding er mottatt, skal bekreftelsen inneholde det aktuelle 

luftfartøyets kallesignal. 

2)  Når en enhet for lufttrafikktjenester sender en bekreftelse på mottak til et luftfartøy, skal bekreftelsen inneholde 

luftfartøyets kallesignal, eventuelt etterfulgt av kallesignalet til enheten for lufttrafikktjenester. 

b)  Avslutning av samtale. 

En samtale via radiotelefoni skal avsluttes av den mottakende enheten for lufttrafikktjenester, eller av luftfartøyet ved 

bruk av sitt eget kallesignal. 

c)  Rettelser og gjentakelser 

1)  Når det er en feil i en overføring, skal ordet «RETTELSE» («CORRECTION») uttales, den siste riktige gruppen 

av ord eller uttrykk gjentas, og deretter overføres den riktige versjonen. 

2)  Dersom det er enklest å foreta en rettelse ved å gjenta hele meldingen, skal uttrykket «RETTELSE, JEG 

GJENTAR» («CORRECTION, I SAY AGAIN») brukes før meldingen overføres på nytt. 

3)  Dersom den mottakende stasjonen er i tvil om den mottatte meldingen er riktig, skal det anmodes om at hele eller 

deler av meldingen gjentas.  
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4)  Dersom hele meldingen må gjentas, skal uttrykket «GJENTA» («SAY AGAIN») uttales. Dersom en del av 

meldingen må gjentas, skal uttrykket «GJENTA ALT FØR...» («SAY AGAIN ALL BEFORE…») (det første 

ordet som er korrekt mottatt) brukes, eller «GJENTA...» («SAY AGAIN…) (ordet før den manglende delen) 

«TIL...» («TO…») (ordet etter den manglende delen)», eller «GJENTA ALT ETTER...» («SAY AGAIN ALL 

AFTER…») (det siste korrekt mottatte ordet). 

d)  Dersom uriktige deler oppdages ved kontroll av en tilbakelesing (readback), skal uttrykket «NEGATIV, JEG 

GJENTAR» («NEGATIVE I SAY AGAIN») overføres ved avslutningen av tilbakelesingen (readback) etterfulgt av 

den riktige versjonen av de berørte delene. 

SERA.14080 Kommunikasjonsvakt/tjenestetid 

a)  Under flyging skal luftfartøyer opprettholde vakt i henhold til kravene fra vedkommende myndighet, og skal ikke 

avbryte denne vakten, unntatt av sikkerhetshensyn, uten å underrette den berørte enheten for lufttrafikktjenester. 

1)  Luftfartøyer på lange flyginger over vann eller på flyginger over utpekte områder som krever at luftfartøyet har en 

nødpeilesender om bord, skal kontinuerlige overvåke VHF-nødfrekvens 121,5 MHz, unntatt i de periodene da 

luftfartøyet utfører kommunikasjon på andre VHF-kanaler eller når begrensninger i det luftbårne utstyret eller 

oppgaver i cockpit ikke tillater samtidig overvåking av to kanaler. 

2)  Luftfartøyer skal kontinuerlige overvåke VHF-nødfrekvens 121,5 MHz i områder eller på ruter der risikoen for å 

avskjæres av et annet luftfartøy eller andre farlige situasjoner er til stede, og vedkommende myndighet har fastsett 

et krav. 

b)  Luftfartsstasjoner skal opprettholde kontinuerlig overvåking av VHF-nødfrekvens 121,5 MHz i hele tjenestetiden til 

de enhetene den er installert på. Når to eller flere slike stasjoner er plassert på samme sted, er det tilstrekkelig at én av 

disse opprettholder 121,5 MHz-overvåking for at kravet skal være oppfylt. 

c)  Når et luftfartøy eller en enhet for lufttrafikktjenester av en eller annen grunn må avbryte sin vakt, skal det eller den 

om mulig underrette andre berørte stasjoner med angivelse av det tidspunktet vakten forventes gjenopptatt. Når vakten 

gjenopptas, skal andre berørte stasjoner underrettes om dette. Når det er nødvendig å avbryte vakten utover det 

tidspunktet som er angitt i en opprinnelige meldingen, skal et nytt tidspunkt for gjenopptakelse av vakten om mulig 

overføres på eller nær det tidspunktet som først ble angitt. 

SERA.14085 Bruk av blindsending 

a)  Når et luftfartøy ikke klarer etablere kontakt på den tildelte kanalen, på den forrige benyttede kanalen eller en annen 

kanal som er egnet for flygeruten, og ikke klarer å etablere kommunikasjon med vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester, en annen enhet for lufttrafikktjenester eller andre luftfartøyer med alle tilgjengelige midler, skal 

luftfartøyet overføre sin melding to ganger på den eller de tildelte kanalene, som innledes med uttrykket 

«OVERFØRER BLINDT» («TRANSMITTING BLIND»), og om nødvending angi den eller de mottakerne som 

meldingen er rettet til. 

b)  Når et luftfartøy ikke klarer å etablere kommunikasjon på grunn av en mottakerfeil, skal det sende rapporter på de 

fastsatte tidspunktene eller posisjonene på den kanalen som er i bruk, som skal innledes med uttrykket «OVERFØRER 

BLINDT PÅ GRUNN AV MOTTAKERFEIL» («TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE»). 

Luftfartøyet skal 

1)  sende den planlagte meldingen, etterfulgt av en fullstendig gjentakelse, 

2)  opplyse om tidspunktet for sin neste planlagte overføring, 

3)  når det får lufttrafikktjeneste: overføre opplysninger om fartøysjefens hensikt når det gjelder å fortsette flygingen. 

SERA.14087 Videreformidling av meldinger 

a)  Når en enhet for lufttrafikktjenester ikke har klart å etablere kontakt med et luftfartøy etter anrop på de frekvensene 

luftfartøyet antas å lytte på, skal den 

1)  anmode andre enheter for lufttrafikktjenester om å bistå ved å anrope luftfartøyet og om nødvendig videreformidle 

meldingene, og  
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2)  anmode luftfartøyer på ruten om å forsøke å etablere kommunikasjon med luftfartøyet og om nødvendig 

videreformidle meldingene. 

b)  Bestemmelsene i bokstav a) gjelder også 

1)  på anmodning fra den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  når en ventet melding fra et luftfartøy ikke er mottatt innenfor et tidsrom som gir mistanke om at det har oppstått 

en kommunikasjonssvikt. 

SERA.14090 Spesifikke kommunikasjonsprosedyrer 

a)  Kjøretøyer i bevegelse 

Fraseologier for andre kjøretøyer i bevegelse på manøvreringsområdet enn trekkvogner skal være de samme som dem 

som brukes for luftfartøyer i bevegelse, unntatt takseinstrukser, der uttrykket «FORTSETT» («PROCEED») skal 

brukes i stedet for uttrykket «TAKS» («TAXI») ved kommunikasjon med kjøretøyer. 

b)  Rådgivningstjeneste for lufttrafikk 

Rådgivningstjenesten for lufttrafikk gir ikke «klareringer», bare «rådgivende informasjon», og skal bruke uttrykkene 

«råde» («advise») eller «foreslå» («suggest») når et luftfartøy gis forslag om et tiltak. 

c)  Angivelse av vingevirvelkategorien «vanskelig» 

1)  For luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig» skal ordet «Heavy» angis umiddelbart etter luftfartøyets 

kallesignal i den innledende radiotelefonikontakten mellom slike luftfartøyer og enheter for lufttrafikktjenester. 

2)  For bestemte luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», som fastsatt av vedkommende myndighet, skal 

ordet «Super» angis umiddelbart etter luftfartøyets kallesignal i den innledende radiotelefonikontakten mellom 

slike luftfartøyer og enheter for lufttrafikktjenester. 

d)  Prosedyrer knyttet til avvik som følge av værforhold 

Når flygeren innleder kommunikasjon med flygekontrollen, kan vedkommende få et raskt svar ved at uttrykket 

«ENDRING PÅ GRUNN AV VÆRET ØNSKES» («WEATHER DEVIATION REQUIRED») brukes for å angi 

ønske om høy prioritet på frekvensen og svar fra flygekontrollen. Når det er nødvendig, skal flygeren innlede 

kommunikasjonen med nødanropet «PAN PAN» (helst uttalt tre ganger). 

SERA.14095 Kommunikasjonsprosedyrer i nøds- og hastesituasjoner 

a)  Generelt 

1)  Nød- og hastetrafikk skal omfatte alle radiotelefonimeldinger som gjelder henholdsvis nød- og hastesituasjoner. 

Nød- og hastesituasjoner defineres som følger: 

i) Nødssituasjon: en situasjon der en alvorlig og/eller overhengende fare truer og øyeblikkelig hjelp kreves. 

ii) Hastesituasjon: en situasjon som gjelder sikkerheten til et luftfartøy eller et annet kjøretøy, eller til en person 

om bord eller i sikte, men som ikke krever øyeblikkelig hjelp. 

2)  Nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY» og hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN» skal innlede den første 

nød- respektive hastemeldingen. Det skal være tillatt å starte all etterfølgende kommunikasjon i nød- og 

hastesituasjoner med nød- og hastesignalene via radiotelefoni. 

3)  Avsenderen av meldinger til et luftfartøy i en nød- eller hastesituasjon skal i størst mulig grad begrense antallet og 

omfanget av og innholdet i slike meldinger, etter hva situasjonen krever.  
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4)  Dersom den enheten for lufttrafikktjenester som luftfartøyet anroper, ikke bekrefter å mottatt haste- eller 

nødmeldingen, skal andre enheter for lufttrafikktjenester bistå som foreskrevet i bokstav b) henholdsvis nr. 2 og 3. 

5)  Nød- og hastetrafikk skal vanligvis holdes på den frekvensen der den ble innledet, inntil det anses at det kan gis 

bedre hjelp ved at den overføres til en annen frekvens. 

6)  Ved nød- og hastekommunikasjon skal overføringene via radiotelefoni generelt foretas langsomt og tydelig, der 

hvert ord uttales tydelig for å lette transkripsjon. 

b)  Nødkommunikasjon via radiotelefoni 

1)  Tiltak av et luftfartøy i en nødssituasjon 

I tillegg til det innledende nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY» i samsvar med bokstav a) nr. 2), helst uttalt 

tre ganger, skal nødmeldingen fra et luftfartøy i nød 

i)  sendes på den luft-til-bakkefrekvensen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet, 

ii)  bestå av flest mulig av følgende elementer, uttalt tydelig og om mulig i følgende rekkefølge: 

A)  navnet på den anropte enheten for lufttrafikktjenester (dersom tid og omstendigheter tillater det), 

B)  luftfartøyets identifikasjon, 

C)  beskrivelse av nødssituasjonen, 

D)  fartøysjefens hensikt, 

E)  aktuell posisjon, høydenivå og kurs. 

2)  Tiltak av den anropte enheten for lufttrafikktjenester eller av den første enheten for lufttrafikktjenester som 

bekrefter mottak av nødmeldingen 

Den enheten for lufttrafikktjenester som anropes av et luftfartøy i nød, eller den første enheten for lufttrafikk-

tjenester som bekrefter mottak av nødmeldingen, skal 

i)  umiddelbart bekrefte mottak av nødmeldingen, 

ii)  ta kontroll over kommunikasjonen eller uttrykkelig og klart overdra ansvaret, og underrette luftfartøyet 

dersom ansvaret overdras, og 

iii)  treffe umiddelbare tiltak for å sikre at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelige, så fort som mulig, 

for 

A)  den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd, 

iv)  ved behov advare andre enheter for lufttrafikktjenester for å hindre at trafikk overføres til den frekvensen som 

brukes til nødkommunikasjonen. 

3)  Påbud om stillhet 

i)  Luftfartøyet i nød, eller enheten for lufttrafikktjenester som kontrollerer nødtrafikken, skal kunne påby 

taushet, enten for alle mobiltjenestens stasjoner i området eller for alle stasjoner som forstyrrer nødtrafikken. 

Disse instruksene skal rettes til «alle stasjoner» eller til en enkelt stasjon, alt etter omstendighetene. I begge 

tilfeller skal det eller den bruke 

A) «STANS OVERFØRING» («STOP TRANSMITTING») 

B)  nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY».  
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ii)  Bruken av signalene angitt i bokstav b) nr. 3) i) skal forbeholdes luftfartøyet i nød og enheten for 

lufttrafikktjenester som kontrollerer nødtrafikken. 

4)  Tiltak av alle andre enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer 

i)  Nødkommunikasjon har absolutt prioritet foran all annen kommunikasjon, og enheter for lufttrafikktjenester / 

luftfartøyer som er oppmerksomme på den, skal ikke sende på den aktuelle frekvensen med mindre 

A)  nødssituasjonen annulleres eller nødtrafikken er avsluttet, 

B)  all nødtrafikk er overført til andre frekvenser, 

C)  enheten for lufttrafikktjenester som kontrollerer kommunikasjonen, gir tillatelse, 

D)  de bistår selv. 

ii)  Alle enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer som har kunnskap om nødtrafikk og ikke selv kan bistå 

luftfartøyet som er i nød, skal uansett fortsette å overvåke denne trafikken fram til det er åpenbart at det gis 

hjelp. 

5)  Opphør av nødkommunikasjon og stillhet 

i)  Når et luftfartøy ikke lenger er i nød, skal det sende en melding som opphever nødssituasjonen. 

ii)  Når den enheten for lufttrafikktjenester som har kontrollert nødkommunikasjonstrafikken blir klar over at 

nødssituasjonen er over, skal den umiddelbart treffe tiltak for å sikre at denne informasjonen så snart som 

mulig gjøres tilgjengelig for 

A)  de berørte enhetene for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd. 

iii)  Nødkommunikasjonen og påbudt stillhet skal avsluttes ved at en melding som inneholder uttrykket «NØD-

TRAFIKK AVSLUTTET» («DISTRESS TRAFFIC ENDED») sendes på den eller de frekvensene som 

brukes til nødtrafikken. Denne meldingen skal bare sendes av den enheten for lufttrafikktjenester som 

kontrollerer kommunikasjonen når, etter å ha mottatt meldingen fastsatt i bokstav b) nr. 5) i), den har fått 

tillatelse av vedkommende myndighet til å gjøre det. 

c)  Hastekommunikasjon via radiotelefoni 

1)  Tiltak av det luftfartøyet som rapporterer en hastesituasjon, unntatt som angitt i bokstav c) nr. 4) 

I tillegg til å innledes med hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN» i samsvar med bokstav a) nr. 2), helst uttalt 

tre ganger, og der hvert ord i gruppen uttales som det franske ordet «panne», skal hastemeldingen fra et luftfartøy 

som rapporterer en hastesituasjon, 

i)  sendes på den luft-til-bakkefrekvensen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet, 

ii)  bestå av så mange som kreves av følgende elementer, uttalt tydelig og om mulig i følgende rekkefølge: 

A)  navnet på den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  luftfartøyets identifikasjon, 

C)  beskrivelse av hastesituasjonen 

D)  fartøysjefens hensikt, 

E)  aktuell posisjon, høydenivå og kurs, 

F)  eventuelle andre nyttige opplysninger.  
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2)  Tiltak av den anropte enheten for lufttrafikktjenester eller av den første enheten for lufttrafikktjenester som 

bekrefter mottak av hastemeldingen 

Den enheten for lufttrafikktjenester som anropes av et luftfartøy som rapporterer en hastesituasjon, eller den 

første enheten for lufttrafikktjenester som bekrefter mottak av hastemeldingen, skal 

i)  bekrefte mottak av hastemeldingen, 

ii)  treffe umiddelbare tiltak for å sikre at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelige, så fort som mulig, 

for 

A)  den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd, 

iii)  om nødvendig styre kommunikasjonen. 

3)  Tiltak av alle andre enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer 

Hastekommunikasjon har prioritet foran all annen kommunikasjon unntatt nødkommunikasjon, og alle enheter 

for lufttrafikktjenester / luftfartøyer skal passe på å ikke forstyrre overføring av hastetrafikk. 

4)  Tiltak av et luftfartøy som brukes til medisinsk transport 

i)  Bruken av signalene beskrevet i bokstav c) nr. 4) ii) skal angi at meldingen som følger, gjelder en beskyttet 

medisinsk transport i henhold til Genève-konvensjonene fra 1949 og tilleggsprotokollene. 

ii)  For å melde og identifisere et luftfartøy som brukes til medisinsk transport, skal en overføring av 

hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN», helst uttalt tre ganger, og der hvert ord i gruppen uttales som det 

franske ordet «panne», etterfølges av radiotelefonisignalet for medisinsk transport «MAY-DEE-CAL», uttalt 

som det franske ordet «médical». Bruken av signalene beskrevet ovenfor angir at meldingen som følger, 

gjelder en beskyttet medisinsk transport. 

Meldingen skal viderebringe følgende opplysninger: 

A)  kallesignalet eller andre godkjente måter å identifisere medisinsk transport på, 

B)  den medisinske transportens posisjon, 

C)  antall og typer av medisinsk transport, 

D)  planlagt rute, 

E)  beregnet flygetid og tidspunkt for avgang og ankomst, alt etter hva som er relevant, og 

F)  eventuelle andre opplysninger slik som flygehøyde, overvåkede radiofrekvenser, benyttede språk og 

SSR-moduser og SSR-koder. 

5)  Tiltak av de anropte enhetene for lufttrafikktjenester eller av andre stasjoner som mottar en melding om 

medisinsk transport 

Bestemmelsene i bokstav c) nr. 2) og 3) får behørig anvendelse for enheter for lufttrafikktjenester som mottar en 

melding om medisinsk transport.» 

26)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1.2 skal lyde: 

«1.1.2.  Framgangsmåtene for overføring av nød- og hastesignaler via telekommunikasjon skal være i samsvar med 

avsnitt 14.» 
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b)  Teksten i nr. 3.2.4.1 skal lyde: 

«3.2.4.1.  Ensfargede kors av kontrastfarge, hvit på rullebaner og gul på taksebaner (figur A1-6), utlagt horisontalt på 

rullebaner og taksebaner eller deler av disse, angir grensene av et område som er uegnet til manøvrering av 

luftfartøyer.» 

c)  Nr. 4.2.1.1, 4.2.1.2 og 4.2.1.3 erstattes av følgende illustrasjon: 

 

a)  Bremsene aktivert: Løft armen og 

hånden, med fingrene strukket ut, 

vannrett foran ansiktet, og knytt så 

hånden. 

 

b)  Bremsene frigjort: Løft armen med 

knyttet hånd vannrett foran ansiktet, 

strekk så ut fingrene. 

 

c)  Plasser bremsesko: Armene holdes 

utstrakt med håndflatene vendt framover. 

Hendene føres innover og korslegges 

foran ansiktet. 

 

d)  Fjern bremsesko: Hold hendene i kors 

foran ansiktet med håndflatene vendt 

framover, før så armene utover. 

 

e)  Klar til å starte motoren(e): Vis en hånd 

med det antall utstrakte fingre som svarer 

til nummeret på motoren som skal 

startes.» 
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27)  I tillegg 2 skal nr. 5.1.3 lyde: 

«5.1.3.  Enhver endring av de forhåndsopplysninger som er gitt i samsvar med nr. 5.1.2, skal meddeles vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester senest seks timer før beregnet oppsendingstid eller, dersom det gjelder oppsending i 

forbindelse med undersøkelser av sol- eller kosmiske forstyrrelser der tidsfaktoren er kritisk, senest 30 minutter 

før oppsendingen er beregnet å begynne.» 

28)  I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen: 

a)  I kolonnen «Form for tjeneste», i feltet for luftrom i klasse C VFR-flyging, skal nr. 2) lyde: 

«2)  Flygekontrolltjeneste, VFR/VFR-trafikkinformasjon (og anbefaling om unnvikelsesmanøvrer på anmodning)» 

b)  I kolonnen «Form for tjeneste», i feltet for luftrom i klasse D, skal teksten om VFR-flyging lyde: 

«Flygekontrolltjeneste, IFR/VFR- og VFR/VFR-trafikkinformasjon (og anbefaling om unnvikelsesmanøvrer på 

anmodning)» 
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29)  Tillegg 5 skal lyde: 

 «Tillegg 5 

 Tekniske spesifikasjoner for observasjoner fra luftfartøyer og rapporter via talekommunikasjon 

 A. RAPPORTERINGSINSTRUKSJONER 

MODEL AIREP SPECIAL 

 FELT PARAMETER OVERFØRES VIA TELEFONI dersom det er relevant 

 — Meldingstypens betegnelse 

— Særlig rapport fra luftfartøy 

[AIREP] SPECIAL 

    

A
v

sn
it

t 
1
 

1 Luftfartøyidentifikasjon  (luftfartøyidentifikasjon) 

2 

Posisjon  POSISJON (POSITION) (bredde- og lengdegrad) 

OVER (signifikant punkt) 

PÅ TVERS (ABEAM) (signifikant punkt) 

(signifikant punkt) (peiling) (avstand) 

3 Tidspunkt  (tidspunkt) 

4 

Høydenivå FLYGENIVÅ (FLIGHT LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) 

eller FOT (FEET) 

OPPSTIGNING TIL FLYGENIVÅ (CLIMBING TO FLIGHT 

LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) eller FOT (FEET) 

NEDSTIGNING TIL FLYGENIVÅ (DESCENDING TO FLIGHT 

LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) eller FOT (FEET) 

5 
Neste posisjon og beregnet 

tidspunkt over 

(posisjon) (tidspunkt) 

6 Etterfølgende signifikant punkt (posisjon) NESTE (NEXT) 

A
v

sn
it

t 
2
 7 

Forventet ankomsttid  (flyplass) (tidspunkt) 

8 

Aksjonstid AKSJONSTID (ENDURANCE) (timer og minutter) 

A
v

sn
it

t 
3
 

9 

Fenomener som forekommer eller 

observeres, som krever en særlig 

rapport fra luftfartøy:  

— Moderat turbulens 

— Kraftig turbulens 

— Moderat ising 

— Kraftig ising 

— Kraftig fjellbølge 

— Tordenvær uten hagl 

— Tordenvær med hagl  

— Kraftig støv- eller sandstorm 

— Sky av vulkansk aske 

— Tegn på vulkansk aktivitet 

eller vulkanutbrudd 

TUBULENCE MODERATE 

TUBULENCE SEVERE 

ICING MODERATE 

ICING SEVERE 

MOUNTAINWAVE SEVERE 

THUNDERSTORMS 

THUNDERSTORMS WITH HAIL 

DUSSTORMS eller SANDSTORM HEAVY 

VOLCANIC ASH CLOUD 

PRE-ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY eller VOLCANIC ERUPTION 
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1.  INNHOLD I RAPPORTER FRA LUFTFARTØYER 

1.1. Posisjonsrapporter og særlige rapporter fra luftfartøyer 

1.1.1.  Avsnitt 1 i modellen i bokstav A er obligatorisk for posisjonsrapporter og særlige rapporter fra luftfartøyer, men 

felt 5 og 6 kan utelates. Avsnitt 2 tilføyes, helt eller delvis, bare når operatøren eller dennes utpekte representant 

anmoder om det, eller når fartøysjefen mener at det er nødvendig. Avsnitt 3 skal inngå i særlige rapporter fra 

luftfartøyer. 

1.1.2.  Forhold som krever at det utstedes en særlig rapport fra luftfartøy, velges fra listen i SERA.12005 a). 

1.1.3.  Når det gjelder særlige rapporter fra luftfartøyer som inneholder opplysninger om vulkansk aktivitet, skal det 

utarbeides en rapport etter flyging ved bruk av skjemaet for rapportering av vulkansk aktivitet («modell VAR») i 

bokstav B. Alle elementer som observeres, skal registreres og angis på relevante steder i skjemaet «modell VAR». 

1.1.4.  Særlige rapporter fra luftfartøyer skal utstedes så snart som praktisk mulig etter observasjon av et fenomen som 

krever en særlig rapport fra luftfartøy. 

2.  A. DETALJERTE RAPPORTERINGSINSTRUKSJONER 

2.1.  Feltene i en rapport fra luftfartøy skal rapporteres i den rekkefølgen de er oppført i skjemamodellen AIREP 

SPECIAL. 

— MELDINGSTYPENS BETEGNELSE. Angi «SÆRLIG» («SPECIAL») for en særlig rapport fra luftfartøy. 

Avsnitt 1 

Punkt 1 – LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON. Rapporter luftfartøyets kallesignal via radiotelefoni som angitt i 

SERA.14050. 

Felt 2 – POSISJON. Rapporter posisjon i bredde (i grader med 2 sifre eller i grader og minutter med 4 sifre, 

etterfulgt av «nord» eller «sør») og i lengde (i grader med 3 sifre eller grader og minutter med 5 sifre etterfulgt av 

«øst» eller «vest»), eller som et signifikant punkt som identifiseres ved en kodet betegnelse (2 til 5 tegn), eller som 

et signifikant punkt etterfulgt av magnetisk retning (3 sifre) og avstand i nautiske mil fra det punktet. Foran det 

signifikante punktet angis «PÅ TVERS» («ABEAM»), dersom det er relevant. 

Felt 3 – TIDSPUNKT. Rapporter tidspunkt i timer og minutter UTC (4 sifre), med mindre tidsrapportering i 

minutter over hel time (2 sifre) foreskrives på grunnlag av regionale flysikringsavtaler. Det tidspunktet som 

rapporteres, må være det tidspunktet luftfartøyet faktisk befinner seg i posisjonen og ikke det tidspunktet rapporten 

sendes eller overføres. Tidspunkt skal alltid rapporteres i timer og minutter UTC ved utstedelse av en særlig 

rapport fra luftfartøy. 

Felt 4 – FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET. Rapporter flygenivå med 3 sifre når høydemåler-

innstillingen er satt på standardtrykk. Rapporter høyde i meter etterfulgt av «METER» («METRES») eller i fot 

etterfulgt av «FOT» («FEET») når høydemålerinnstillingen er satt på QNH. Rapporter «OPPSTIGNING» 

(«CLIMBING») (etterfulgt av høydenivået) ved oppstigning eller «NEDSTIGNING» («DESCENDING») 

(etterfulgt av høydenivået) ved nedstigning til et nytt høydenivå etter å ha passert det signifikante punktet. 

Felt 5 – NESTE POSISJON OG BEREGNET TIDSPUNKT OVER DENNE. Rapporter neste rapporteringspunkt 

og det beregnede tidspunktet over dette rapporteringspunktet, eller rapporter den beregnede posisjonen som vil nås 

en time senere, i samsvar med gjeldende posisjonsrapporteringsprosedyrer. Bruk datakonvensjonene i felt 2 for 

posisjon. Rapporter beregnet tidspunkt over denne posisjonen. Rapporter tidspunkt i timer og minutter UTC  

(4 sifre), med mindre tidsrapportering i minutter over hel time (2 sifre) foreskrives av regionale flysikringsavtaler. 

Felt 6 – ETTERFØLGENDE SIGNIFIKANT PUNKT. Rapporter neste signifikant punkt etter «neste posisjon og 

beregnet tidspunkt over denne». 

Avsnitt 2 

Felt 7 – BEREGNET ANKOMSTTIDSPUNKT. Rapporter navnet på den første planlagte landingsflyplassen, 

etterfulgt av beregnet ankomstidspunkt på denne flyplassen i timer og minutter UTC (4 sifre).  
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Felt 8 – AKSJONSTID. Rapporter «AKSJONSTID» («ENDURANCE») etterfulgt av drivstoffmengde uttrykt i 

aksjonstid i timer og minutter (4 sifre). 

Avsnitt 3 

Felt 9 – FENOMENER SOM KREVER EN SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY. Rapporter ett av 

følgende fenomener som forekommer eller observeres: 

—  moderat turbulens som «TURBULENS MODERAT» («TURBULENCE MODERATE» og 

—  kraftig turbulens som «TURBULENS KRAFTIG» («TURBULENCE SEVERE»). 

Følgende spesifikasjoner får anvendelse: 

— Moderat – forhold der moderate endringer i luftfartøyets flygestilling og/eller høyde over havet kan 

inntreffe, men luftfartøyet holdes kontinuerlig under kontroll. Vanligvis små variasjoner i flygehastighet. 

Endringer i akselerometeravlesninger på 0,5–1,0 g ved luftfartøyets tyngdepunkt. Vanskelig å gå. 

Passasjerene føler et press mot setebeltene. Løse gjenstander beveger seg. 

— Kraftig – forhold der brå endringer i luftfartøyets flygestilling og/eller høyde over havet inntreffer; 

luftfartøyet kan komme ut av kontroll i korte perioder. Vanligvis store variasjoner i flygehastighet. 

Endringer i akselerometeravlesninger på over 1,0 g ved luftfartøyets tyngdepunkt. Passasjerene presses 

voldsomt mot setebeltene. Løse gjenstander kastes omkring. 

— Moderat ising som «ISING MODERAT» («ICING MODERATE»), kraftig ising som «ISING KRAFTIG» 

(«ICING SEVERE»). 

Følgende spesifikasjoner får anvendelse: 

— Moderat – forhold der endring i kurs og/eller høyde over havet kan anses som ønskelig. 

— Kraftig – forhold der umiddelbar endring i kurs og/eller høyde over havet anses som nødvendig. 

—  Kraftig fjellbølge som «FJELLBØLGE KRAFTIG» («MOUNTAIN WAVE SEVERE»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

— Alvorlig – forhold der den ledsagende fallvinden er 3,0 m/s (600 fot/min) eller mer og/eller kraftig 

turbulens forekommer. 

—  Tordenvær uten hagl som «TORDENVÆR» («THUNDERSTORM»), tordenvær med hagl som 

«TORDENVÆR MED HAGL» («THUNDERSTORM WITH HAIL»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

Rapporter bare tordenvær som 

—  er skjult i dis, 

—  innkapslet i skyer, 

—  spredt eller 

—  danner en bygelinje. 

—  Kraftig støvstorm eller sandstorm som «STØVSTORM KRAFTIG» («DUSTSTORM HEAVY») eller 

«SANDSTORM KRAFTIG» («SANDSTORM HEAVY»). 

—  Vulkansk askesky som «VULKANSK ASKESKY» («VOLCANIC ASH CLOUD»). 

—  Tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanutbrudd som «TEGN PÅ VULKANSK AKTIVITET» («PRE-

ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY») eller «VULKANUTBRUDD» («VOLCANIC ERUPTION»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

«Tegn på vulkansk aktivitet» betyr i denne sammenheng uvanlig og/eller økende vulkansk aktivitet som kan 

kunne varsle om et vulkanutbrudd.  
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2.2.  Opplysninger som er registrert i rapporteringsskjemaet for vulkansk aktivitet (modell VAR), skal ikke overføres 

via radiotelefoni, men skal, ved ankomst til en flyplass, umiddelbart leveres av operatøren eller et 

besetningsmedlem til flyplassens flyværtjenestekontor. Dersom et slikt kontor ikke er lett tilgjengelig, skal det 

utfylte skjemaet leveres i samsvar med lokale ordninger som avtales mellom yter av flyværtjeneste og yter av 

lufttrafikktjenester og luftfartøyoperatøren. 

3.  VIDERESENDING AV METEOROLOGISK INFORMASJON MOTTATT VIA TALEKOMMUNIKASJON 

Når enheter for lufttrafikktjenester mottar særlige rapporter fra luftfartøyer, skal de umiddelbart videresende dem 

til det tilknyttede overvåkingskontoret for flyvær (MWO). For å sikre at rapporter fra luftfartøyer inngår i 

bakkebaserte automatiske systemer, skal innholdet i disse rapportene overføres ved bruk av datakonvensjonene 

spesifisert nedenfor og i den rekkefølgen som foreskrives. 

—  ADRESSAT. Angi den anropte stasjonen og, når det er nødvendig, meldingen som skal videreformidles. 

—  MELDINGSTYPENS BETEGNELSE. Angi «ARS» for en særlig rapport fra luftfartøy. 

—  LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON Angi luftfartøyets identifikasjon ved bruk av datakonvensjonen i felt 7 i 

reiseplanen, uten mellomrom mellom operatørens betegnelse og luftfartøyregistreringen eller rutenummeret 

dersom disse brukes. 

Avsnitt 1 

Felt 0 – POSISJON. Angi posisjon i bredde (i grader med 2 sifre eller i grader og minutter med 4 sifre, etterfulgt 

av «nord» eller «sør») og i lengde (i grader med 3 sifre eller grader og minutter med 5 sifre, etterfulgt av «øst» 

eller «vest»), eller som et signifikant punkt som identifiseres ved en kodet betegnelse (2 til 5 tegn), eller som et 

signifikant punkt etterfulgt av magnetisk retning (3 sifre) og avstand i nautiske mil fra det punktet. Foran det 

signifikante punktet angis «PÅ TVERS» («ABEAM»), dersom det er relevant. 

Felt 1 – TIDSPUNKT. Tidspunkt registreres i timer og minutter UTC (4 sifre). 

Felt 2 – FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET. «F» etterfulgt av 3 sifre (f.eks. «F310») registreres når et 

flygenivå rapporteres. Høyde over havet registreres i meter etterfulgt av «M» eller i fot etterfulgt av «FT» når en 

høyde over havet rapporteres. «ASC» (høydenivå) registreres ved oppstigning og «DES» (høydenivå) ved 

nedstigning. 

Avsnitt 2 

Felt 9 – FENOMENER SOM KREVER EN SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY. Rapporterte fenomener 

registreres på følgende måte: 

—  moderat turbulens som «TURB MOD» 

—  kraftig turbulens som «TURB SEV» 

—  moderat ising som «ICE MOD» 

—  kraftig ising som «ICE SEV» 

—  kraftig fjellbølge som «MTW SEV» 

—  tordenvær uten hagl som «TS» 

—  tordenvær med hagl som «TSGR» 

—  kraftig støvstorm eller sandstorm som «HVY SS» 

—  sky av vulkansk aske som «VA CLD» 

—  tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanutbrudd som «VA» 
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—  hagl som «GR» 

—  kumulusskyer som «CB» 

TIDSPUNKT FOR OVERFØRING. Registreres bare når avsnitt 3 overføres. 

4.  SÆRLIGE BESTEMMELSER OM RAPPORTERING AV VINDSKJÆR OG VULKANSK ASKE 

4.1. Rapportering av vindskjær 

4.1.1.  Ved rapportering av observasjoner fra luftfartøyer om vindskjær ved oppstigning eller innflyging skal luftfar-

tøytypen opplyses. 

4.1.2.  Når vindskjær under oppstigning eller innflyging er rapportert eller varslet, men ikke har forekommet, skal 

fartøysjefen underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester snarest mulig, med mindre fartøysjefen er klar 

over at et tidligere luftfartøy allerede har underrettet vedkommende enhet om dette. 

4.2. Rapportering av vulkansk aktivitet etter flyging 

4.2.1.  Når et luftfartøy ankommer en flyplass, skal luftfartøyoperatøren eller et flygebesetningsmedlem straks levere en 

utfylt rapport om vulkansk aktivitet til flyplassens flyværtjenestekontor, eller dersom et slikt kontor ikke er lett 

tilgjengelig for ankommende besetningsmedlemmer, skal den utfylte rapporten behandles i samsvar med lokale 

ordninger avtalt mellom yter av flyværtjeneste og yter av lufttrafikktjenester og luftfartøyoperatøren. 

4.2.2.  Den utfylte rapporten om vulkansk aktivitet som mottas av et flyværtjenestekontor på en flyplass, skal straks 

videresendes til det overvåkingskontoret for flyvær som har ansvaret for flyværovervåkingen i den flygeinforma-

sjonsregionen der den vulkanske aktiviteten ble observert.  
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B. SKJEMA FOR SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY OM VULKANSK AKTIVITET (MODELL VAR) 

MODELL VAR: skal brukes til rapportering etter flyging 

RAPPORT OM VULKANSK AKTIVITET 

Rapporter fra luftfartøyer er av avgjørende betydning for å vurdere hvilken fare vulkanske askeskyer utgjør for luftfartøyoperasjoner. 

OPERATØR: LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON: (Som angitt i reiseplanen) 

FARTØYSJEF:  

AVG FRA: DATO: TIDSPUNKT; UTC: ANK TIL: DATO: TIDSPUNKT; UTC: 

MOTTAKER [AIREP] SPECIAL 

Punkt 1–8 skal umiddelbart rapporteres til den enheten for lufttrafikktjenester du er i kontakt med. 

1) LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON 2) POSISJON 

3) TIDSPUNKT 4) FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET 

5) VULKANSK AKTIVITET OBSERVERT VED 

(Posisjon eller retning, anslått høydenivå for askeskyen og avstand fra luftfartøyet) 

6) LUFTTEMPERATUR 7) PUNKTVIND («SPOT WIND») 

8) TILLEGGSOPPLYSNINGER Annet    

SO2 PÅVIST ja  nei     

Aske påtruffet ja  nei  (kort beskrivelse av aktivitet, særlig askeskyens vertikale og laterale 

utstrekning og, om mulig, horisontal bevegelse, vekstrater osv.) 

Fyll ut felt 9–16 etter landing og faks deretter skjemaet til: (Faksnummeret besørges av den meteorologiske myndigheten i henhold til lokale 

ordninger avtalt mellom flyværmyndigheten og den berørte operatøren.) 

9) ASKESKYENS TETTHET  (a)  Tynn  (b)  Moderat tett  (c)  Meget tett 

10)  ASKESKYENS FARGE  (a)  Hvit 

 (d)  Svart 

 (b)  Lysegrå 

 (e)  Annet 

 (c)  Mørkegrå 

     

11)  UTBRUDD  (a)  Kontinuerlig  (b)  Intermittent  (c)  Ikke synlig 

12)  AKTIVITETENS POSISJON  (a)  Topp 

 (d)  Flere steder 

 (b)  Side 

 (e)  Ikke observert 

 (c)  Enkeltstående 

13)  ANDRE OBSERVERTE 

KJENNETEGN VED UTBRUDDET 

 (a)  Lyn  

 (d)  Askenedfall 

 (b)  Glød 

 (e)  Soppsky 

 (c)  Store steiner 

 (f)  Alle 

14)  VIRKNING PÅ LUFTFARTØYET  (a)  Kommunikasjon 

 (d)  Pitot-statisk 

 (b)  Navigasjons- systemer 

 (e)  Frontrute 

 (c)  Motorer 

 (f)  Vinduer 

15)  ANDRE VIRKNINGER  (a)  Turbulens  (b)  St. Elms ild  (c)  Andre gasser 

16)  ANDRE OPPLYSNINGER  

(Alle opplysninger som anses som nyttige.)» 
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30)  I tillegget til vedlegget gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen som viser til ICAO vedlegg 2, gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ICAO vedlegg 2 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 2 til konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, som endret.» 

ii)  Feltene for «Avvik A2-04» skal lyde: 

«Avvik A2-04  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.3.1.2. 

I ICAO vedlegg 2 erstattes 3.3.1.2 med SERA.4001 bokstav b) i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 923/2012. Avvikene mellom ICAO-standarden og unionsfor-

ordningen er som følger: 

— Med hensyn til VFR-flyginger planlagt over internasjonale grenser avviker 

unionsforordningen (SERA.4001 bokstav b) nr. 5) fra ICAO-standarden i 

vedlegg 2, 3.3.1.2 bokstav e), ved at den understrekede teksten tilføyes: 

«enhver flyging over internasjonale grenser, med mindre annet fastsettes av de 

berørte statene.» 

— Med hensyn til VFR- og IFR-flyginger som planlegges gjennomført om natten, 

er følgende krav tilføyd i SERA.4001 b) nr. 6) i nevnte unionsforordning: 

«6) enhver flyging som planlegges gjennomført om natten, dersom den forlater 

flyplassens nærområde.» 

b)  Feltene for «Avvik A2-06» utgår. 

c)  Følgende nye tabeller som viser til ICAO vedlegg 3 og ICAO vedlegg 10 innsettes under tabellen som viser til ICAO 

vedlegg 2: 

«ICAO vedlegg 3 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 3 til konvensjonen om internasjonal 

sivil luftfart, som endret. 

Avvik A3-01  

ICAO vedlegg 3 

Kapittel 5 

Ny bestemmelse. I SERA.12005 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 fastsettes 

følgende: 

b)  Vedkommende myndigheter skal om nødvendig fastsette andre forhold som skal 

rapporteres av alle luftfartøyer, når de forekommer eller observeres. 
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ICAO vedlegg 10 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 10 til konvensjonen om inter-

nasjonal sivil luftfart, som endret. 

Avvik A10-01  

ICAO vedlegg 10 

Bind II 

Kapittel 5 

5.2.1.4.1 

ICAO vedlegg 10, bind II, kapittel 5.2.1.4.1 er innarbeidet i SERA.14035 i gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 923/2012 med noen avvik. Avvikene mellom ICAO-standarden 

og unionsforordningen er som følger: 

SERA.14035 Overføring av tall i radiotelefoni 

a)  Overføring av tall 

1)  Alle tall som brukes ved overføring av luftfartøyets kallesignal, kurs, rullebane, 

vindretning og vindstyrke, skal overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

i)  Flygenivåer skal overføres ved at hvert siffer uttales separat, unntatt når det 

gjelder flygenivåer i hele hundre. 

ii)  Høydemålerinnstillingen skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt 

ved innstilling på 1 000 hPa, som skal overføres som «ETT TUSEN» («ONE 

THOUSAND»). 

iii)  Alle tall som brukes ved overføring av transponderkoder, skal overføres ved å 

uttale hvert siffer separat, unntatt når transponderkodene bare inneholder hele 

tusener, da skal opplysningene overføres ved å uttale sifferet i antallet tusener 

etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»). 

2)  Alle tall som brukes ved overføring av andre opplysninger enn dem som er angitt i 

bokstav a) nr. 1), skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, bortsett fra at alle 

tall som inneholder hele hundre og hele tusener, skal overføres ved å uttale hvert 

siffer i antallet hundre eller tusener etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED») 

eller «TUSEN» («THOUSAND»), alt etter hva som er relevant. Kombinasjoner av 

tusener og hele hundre skal overføres ved å uttale hvert siffer i antallet tusener 

etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»), etterfulgt av antallet hundre 

etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED»). 

3)  I tilfeller der tallet som overføres som hele tusener og/eller hele hundre, må 

avklares, skal tallet overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

4)  Når det gis opplysninger om den relative beliggenheten til en gjenstand eller til 

trafikk på konfliktkurs, uttrykt i 12-timersklokken, skal opplysningene gis ved å 

uttale sifrene samlet slik som «KLOKKEN TI» («TEN O’CLOCK») eller 

«KLOKKEN ELLEVE» («ELEVEN O’CLOCK»). 

5)  Tall som inneholder et desimalkomma, skal overføres som angitt i bokstav a) nr. 1) 

med desimalkommaet riktig plassert, markert med ordet «KOMMA» 

(«DECIMAL»). 

6)  Alle seks sifre i den numeriske identifikasjonen skal brukes til å identifisere 

sendekanalen ved VHF-radiotelefonikommunikasjon, unntatt når både femte og 

sjette siffer er null, da skal bare de fire første sifrene brukes. 
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Avvik A10-02  

ICAO vedlegg 10 

Bind II 

Kapittel 5 

5.2.1.7.3.2.3 

ICAO vedlegg 10, bind II, kapittel 5.2.1.7.3.2.3 er innarbeidet i SERA.14055 i 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med ett avvik. Avviket mellom ICAO-
standarden og unionsforordningen er som følger: 

SERA.14055 Radiotelefoniprosedyrer 

b) 2)  Den som svarer på ovennevnte anrop, skal bruke den anropende stasjonens 
kallesignal etterfulgt av kallesignalet til stasjonen som svarer, noe som skal 
betraktes som en oppfordring til den anropende stasjonen om å påbegynne 
overføring. Ved utveksling av kommunikasjon innenfor samme enhet for 
lufttrafikktjenester kan enhetens kallesignal utelates når vedkommende myndighet 
tillater det.» 

d)  I tabellen som viser til ICAO vedlegg 11, gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ICAO vedlegg 11 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 11 til konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, som endret.» 

ii)  Feltene for «Avvik A11-06» skal lyde: 

«Avvik A11-06  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

Ny bestemmelse. I SERA.5010 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 fastsettes 

følgende: 

SERA.5010 Spesielle VFR-flyginger i kontrollsoner 

Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en 

ATC-klarering. Med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i 

særlige tilfeller som, men ikke begrenset til, ambulanseflyging, søke- og rednings-

aksjoner og brannslokking, gjelder dessuten følgende vilkår: 

a)  Slike flyginger kan bare gjennomføres om dagen, med mindre vedkommende 

myndighet har gitt annen tillatelse. 

a) b)  for flygeren: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  flygehastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig 

mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindringer tidsnok til 

å unngå kollisjon, og 

c)  en flygekontrollenhet skal ikke utstede en spesiell VFR-klarering til luftfartøyer til å 

starte fra eller lande på en flyplass innenfor en kontrollsone, eller til å fly inn i 

flyplassens trafikksone eller landingsrunde, når de rapporterte meteorologiske 

forholdene ved den aktuelle flyplassen er dårligere enn følgende minsteverdier: 

b) for flygekontrollen: 

1) bare om dagen dersom ikke annet er godkjent av vedkommende 

myndighet, 

2)  1)  bakkesikten skal være minst 1 500 m eller, for helikoptre, minst 800 m, 

2)  skydekkehøyden er lavere enn 180 m (600 fot).» 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/2099 

av 18. november 2015 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og 

tildekkingsmateriale 

[meld under nummeret K(2015) 7891](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildelast dei produkta som har ein redusert miljøverknad 

gjennom heile livssyklusen sin. 

2) I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsett at det skal innførast særlege kriterium for tildeling av EU-miljømerket for 

kvar produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2006/799/EF(2) og kommisjonsvedtak 2007/64/EF(3) vart det innført miljøkriterium og 

tilhøyrande krav til vurdering og kontroll for høvesvis jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium, som skal gjelde fram til 

31. desember 2015. 

4) For å betre spegle av det aktuelle tekniske nivået på marknaden for desse produktgruppene, og for å ta omsyn til 

nyskapinga dei seinare åra, er det føremålstenleg å slå saman begge desse produktgruppene til éi produktgruppe og 

utvide verkeområdet til å omfatte tildekkingsmateriale ettersom tildekkingsmateriale er ein type jordbetringsmiddel med 

særskilde eigenskapar og funksjonar. 

5) Dei reviderte kriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 

denne avgjerda vart teken, samstundes som det vert teke omsyn til innovasjonssyklusen til denne produktgruppa. 

Kriteria skal fremje materialattvinning og bruk av fornybare og attvunne materiale for såleis å redusere nedbrytinga av 

miljøet og minske ureininga av jord og vatn ved å fastsetje strenge grenseverdiar for konsentrasjonar av ureinande stoff i 

sluttproduktet. 

6) Vedtak 2006/799/EF og vedtak 2007/64/EF bør difor bytast ut med denne avgjerda. 

7) Det bør innførast ein overgangsperiode for produsentar som har fått tildelt EU-miljømerket for jordbetringsmiddel og 

dyrkingsmedium på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i høvesvis vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF, slik at dei 

får nok tid til å kunne tilpasse produkta sine til å verte i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 20.11.2015, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 248/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 60. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/799/EF av 3. november 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel (TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28). 

(3) Kommisjonsvedtak 2007/64/EF av 15. desember 2006 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium (TEU L 32 av 6.2.2007, s. 137). 

2018/EØS/87/50 2018/EØS/87/50 
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TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Produktgruppa «dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale» skal omfatte dyrkingsmedium, organiske 

jordbetringsmiddel og organisk tildekkingsmateriale. 

Artikkel 2 

I denne avgjerda tyder 

1) «dyrkingsmedium» eit materiale som vert nytta som vekstmedium for rotutvikling, og som planter vert dyrka i, 

2) «mineralsk dyrkingsmedium» eit dyrkingsmedium som berre inneheld mineralske delemne, 

3) «jordbetringsmiddel» materiale som er tilsette rett i jorda først og fremst for å betre eller halde ved lag dei fysiske og/eller 

kjemiske og/eller biologiske eigenskapane til jorda, bortsett frå kalkingsmiddel, 

4) «organiske jordbetringsmiddel» jordbetringsmiddel som inneheld karbonhaldige materiale som først og fremst skal auke 

innhaldet av organiske materiale i jorda, 

5) «tildekkingsmateriale» ein type jordbetringsmiddel nytta rundt planter som eit vernande dekke oppå jorda, og som særleg 

skal halde jorda fuktig, hindre ugrasvekst og redusere jorderosjon, 

6) «organisk tildekkingsmateriale» tildekkingsmateriale som inneheld karbonhaldige materiale som stammar frå biomasse, 

7) «delemne» alt innsatsmateriale som kan nyttast som delemne i produktet, 

8) «organisk delemne» eit delemne som er samansett av karbonhaldige materiale, 

9) «produktfamilie» ei rekkje produkt som er samansette av dei same delemna, 

10) «produksjon per år» årleg produksjon av ein produktfamilie, 

11) «innsatsmateriale per år» den årlege mengda av materiale som vert handsama i eit anlegg for handsaming av avfall eller 

animalske biprodukt, 

12) «parti» ei mengd varer som er framstilte ved same framgangsmåte under dei same tilhøva, og som er merkte på same måte 

og vert rekna for å ha dei same eigenskapane, 

13) «bioavfall» biologisk nedbrytbart avfall frå hagar og parkar, mat- og kjøkenavfall frå hushaldningar, restaurantar, 

cateringfirma og detaljhandelsutsal og liknande avfall frå anlegg for næringsmiddelforedling, 

14) «biomasse» den biologisk nedbrytelege delen av produkt, avfall og restar av biologisk opphav frå jordbruk (medrekna stoff 

frå planter og dyr), skogbruk og nærskylde næringar, medrekna fiskeri og akvakultur, og den biologisk nedbrytelege delen 

av industriavfall og kommunalt avfall. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 må eit produkt høyre inn under produktgruppa 

«dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale» slik det er definert i artikkel 1 i denne avgjerda, og oppfylle dei 

kriteria og tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 4 

Kriteria for produktgruppa «dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale» og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll skal gjelde i fire år frå datoen då denne avgjerda vart teken. 
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Artikkel 5 

For administrative føremål vert produktgruppa «dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale» tildelt 

kodenummeret «048». 

Artikkel 6 

Vedtak 2006/799/EF og vedtak 2007/64/EF vert oppheva. 

Artikkel 7 

1.  Som unntak frå artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppene 

«jordbetringsmiddel» eller «dyrkingsmedium», som er sende inn før datoen då denne avgjerda vart teken, vurderast i samsvar 

med dei vilkåra som er fastsette i høvesvis vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF. 

2.  Søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkt som er omfatta av produktgruppene «jordbetringsmiddel» eller 

«dyrkingsmedium», som er sende inn seinast to månader etter datoen då denne avgjerda vart teken, kan vurderast anten på 

grunnlag av dei kriteria som er fastsette i høvesvis vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF, eller dei kriteria som er fastsette i denne 

avgjerda. Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som dei byggjer på. 

3.  Dersom EU-miljømerket er tildelt i samsvar med dei kriteria som er fastsette i vedtak 2006/799/EF eller vedtak 

2007/64/EF, kan det nyttast i tolv månader frå datoen då denne avgjerda vart teken. 

Artikkel 8 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

RAMME 

KRITERIUM FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium for tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale: 

Kriterium 1  — Delemne 

Kriterium 2  — Organiske delemne 

Kriterium 3  — Mineralske dyrkingsmedium og mineralske delemne 

Kriterium 3.1  — Energiforbruk og CO2-utslepp 

Kriterium 3.2  — Kjelder til mineralutvinning 

Kriterium 3.3  — Bruk av mineralske dyrkingsmedium og handtering etter bruk 

Kriterium 4  — Attvunne/utnytta materiale og organiske materiale i dyrkingsmedium 

Kriterium 5  — Avgrensing av farlege stoff 

Kriterium 5.1  — Tungmetall 

Kriterium 5.2  — Polysykliske aromatiske hydrokarbon 

Kriterium 5.3  — Farlege stoff og stoffblandingar 

Kriterium 5.4  —  Stoff som er oppførte i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(1)  

Kriterium 5.5  — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

Kriterium 6  — Stabilitet 

Kriterium 7  — Ureinande fysiske stoff 

Kriterium 8  — Organisk materiale og tørrstoff 

Kriterium 9  — Spiredyktige ugrasfrø og diasporar 

Kriterium 10  — Innverknad på planter 

Kriterium 11  — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Kriterium 12  — Opplysningar som skal leggjast fram 

Kriterium 13  — Opplysningar på EU-miljømerket 

Tabell 1 

Bruken av dei ulike kriteria på dei produkttypane som er omfatta av verkeområdet 

Kriterium Dyrkingsmedium Jordbetringsmiddel Tildekkingsmateriale 

Kriterium 1 — Delemne x x x 

Kriterium 2 — Organiske delemne x x x 

Kriterium 3.1. — Mineralske dyrkingsmedium og 

mineralske delemne: Energiforbruk og CO2-utslepp 

x   

  

(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 (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 
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Kriterium Dyrkingsmedium Jordbetringsmiddel Tildekkingsmateriale 

Kriterium 3.2 — Mineralske dyrkingsmedium og 

mineralske delemne: Kjelder til mineralutvinning 

x x x 

Kriterium 3.3 — Mineralske dyrkingsmedium og 

mineralske delemne: Bruk av mineralske dyrkingsmedium 

og handtering etter bruk 

x   

Kriterium 4 — Attvunne/utnytta materiale og organiske 

materiale i dyrkingsmedium 

x   

Kriterium 5 — Avgrensing av farlege stoff    

Kriterium 5.1 — Tungmetall x x x 

Kriterium 5.2 — Polysykliske aromatiske hydrokarbon x x x 

Kriterium 5.3 — Farlege stoff og stoffblandingar x x x 

Kriterium 5.4 — Stoff som er oppførte i samsvar med 

artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

x x x 

Kriterium 5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella 

spp. 

x x x 

Kriterium 6 — Stabilitet x x x 

Kriterium 7 — Ureinande fysiske stoff x x x 

Kriterium 8 — Organisk materiale og tørrstoff  x x 

Kriterium 9 — Spiredyktige ugrasfrø og diasporar x x  

Kriterium 10 — Innverknad på planter x x  

Kriterium 11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium x   

Kriterium 12 — Opplysningar som skal leggjast fram x x x 

Kriterium 13 — Opplysningar på EU-miljømerket x x x 

KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium. 

Når søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at 

produktet oppfyller kriteria, kan desse kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren, alt etter 

korleis det høver. 

Dei rette organa skal først og fremst godkjenne attestar som er utferda av organ som er akkrediterte i samsvar med den 

relevante harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorium, og kontrollar utførte av organ som er akkrediterte 

i samsvar med den relevante harmoniserte standarden for organ som sertifiserer produkt, framgangsmåtar og tenester. 

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium dersom det rette organet som 

vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. 

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.  
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Det er ein føresetnad at produktet oppfyller alle lovfesta krav i staten eller statane der produktet skal bringast i omsetning. 

Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller dette kravet. 

Prøvetakinga skal utførast i samsvar med EN 12579 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier. Prøvetaking). Prøvene skal 

handsamast i samsvar med EN 13040 (Jordforbedringsmidler og vekstmedier. Prøvepreparering for kjemiske og fysiske 

prøvinger, bestemmelse av tørrstoffinnhold, fuktinnhold og kompaktert bulktetthet målt i laboratorium). 

Prøvetakings- og prøvingsfrekvensen i søknadsåret skal oppfylle krava i tillegg 1. For dei påfølgjande åra skal prøvetakings- og 

prøvingsfrekvensen for sluttprodukta oppfylle krava i tillegg 2. Det er fastsett ulik prøvetakings- og prøvingsfrekvens for 

følgjande typar anlegg: 

— Type 1: Anlegg for handsaming av avfall eller animalske biprodukt 

— Type 2: Produksjonsanlegg som nyttar materiale frå anlegg av type 1 

— Type 3: Produksjonsanlegg som ikkje nyttar materiale som stammar frå avfall eller animalske biprodukt 

For anlegg av type 2 skal prøvetakings- og prøvingsfrekvensane i søknadsåret og dei påfølgjande åra vere dei same som dei 

frekvensane som er fastsette for type 3, dersom leverandørane deira av materiale som stammar frå avfall eller animalske 

biprodukt, oppfyller kriteria for EU-miljømerket for jordbetringsmiddel. Søkjaren skal leggje fram for det rette organet 

prøvingsrapportane frå leverandørane, saman med dokumentasjon som viser at leverandørane oppfyller kriteria for EU-

miljømerket. Det rette organet kan godkjenne dei prøvetakings- og prøvingsfrekvensane som er fastsette i nasjonale eller 

regionale lover og standardar, for å sikre at leverandørane av materiale som stammar frå avfall eller animalske biprodukt, 

oppfyller kriteria for EU-miljømerket. I tilfelle der eit produkt omfattar eller inneheld materiale av animalsk opphav, skal det 

visast til dei mikrobiologiske standardane og dei kontrollane av folke- og dyrehelsa som er fastsette i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 142/2011(1). 

Kriterium 1 — Delemne 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Tillatne delemne skal vere organiske og/eller mineralske. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei liste over delemna i produktet. 

Kriterium 2 — Organiske delemne 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Kriterium 2.1. 

Sluttproduktet skal ikkje innehalde torv. 

Kriterium 2.2. 

1)  Følgjande materiale er tillatne som organiske delemne i sluttproduktet: 

— Materiale som stammar frå attvinning av bioavfall frå separat innsamling, slik det er definert i artikkel 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2).  

  

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

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

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

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

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (TEU L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 
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— Materiale som stammar frå animalske biprodukt i kategori 2 og 3, i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(1), og dei tekniske standardane som er fastsette i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 142/2011. 

— Materiale som stammar frå fekaliar, halm og anna naturleg ikkje-farleg jordbruks- eller skogbruksmateriale, slik det er 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) i direktiv 2008/98/EF. 

— Materiale som stammar frå andre biprodukt av biomasse, slik det er definert i artikkel 5 i direktiv 2008/98/EF, som 

ikkje er nemnde ovanfor, med atterhald for føresegnene i nr. 2 og kriterium 2.3. 

— Materiale som stammar frå attvinning eller utnytting av anna biomasseavfall som ikkje er nemnt ovanfor, med atterhald 

for føresegnene i nr. 2 og kriterium 2.3. 

2)  Følgjande materiale er ikkje tillatne som organiske delemne i sluttproduktet: 

— Materiale som heilt eller delvis stammar frå den organiske delen av blanda kommunalt hushaldsavfall, som er skilde åt 

ved mekanisk, fysikalsk-kjemisk, biologisk og/eller manuell handsaming. 

— Materiale som heilt eller delvis stammar frå slam frå kommunale reinseanlegg og slam frå papirindustrien. 

— Materiale som heilt eller delvis stammar frå anna slam enn dei som er tillatne etter kriterium 2.3. 

— Materiale som heilt eller delvis stammar frå animalske biprodukt i kategori 1, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

Kriterium 2.3. 

Materiale som stammar frå attvinning eller utnytting av slam er berre tillatne dersom slammet oppfyller følgjande krav: 

a)  Slammet er identifisert som ein av dei følgjande avfallstypane i samsvar med den europeiske lista over avfall, slik det er 

fastsett ved kommisjonsvedtak 2000/532/EF(2), og slik det er vist i tabell 2: 

Tabell 2 

Tillatne slamtypar og kodane deira i den europeiske lista over avfall 

020305 Slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved tillaging og foredling av frukt, grønsaker, korn, matoljer, 

kakao, kaffi, te og tobakk, ved konserveproduksjon og ved produksjon av gjær og gjærekstrakt og ved tillaging 

og gjæring av melasse. 

020403 Slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av sukker. 

020502 Slam frå handsaming av avløpsvatn på staden i meieriindustrien. 

020603 Slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av bakarvarer og sukkervarer. 

020705 Slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av alkoholhaldige og alkoholfrie drikkar 

(bortsett frå kaffi, te og kakao). 

b)  Slammet skal vere kjeldesortert, dvs. at det skal ikkje vere blanda med avløpsvatn eller slam som stammar frå andre 

produksjonsprosessar.  

  

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

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

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

(2) 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 (TEF L 226 av 6.9.2000, s. 3). 
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Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet opplysningar om opphavet til alle organiske delemne i produktet, saman med ei 

fråsegn om at produktet oppfyller det kravet som er nemnt ovanfor. 

Kriterium 3 — Mineralske dyrkingsmedium og mineralske delemne 

Kriterium 3.1. Energiforbruk og CO2-utslepp 

Dette kriteriet skal berre nyttast på mineralske dyrkingsmedium. 

Ved produksjon av ekspanderte mineral og mineralull skal følgjande grenseverdiar for energiforbruk og CO2-utslepp 

etterlevast: 

— Energiforbruk/produkt ≤ 11 GJ/t produkt. 

— CO2-utslepp/produkt ≤ 0,8 t CO2/t produkt. 

Høvet mellom energiforbruk og produkt skal reknast ut som eit årleg gjennomsnitt på følgjande måte: 

Høvet
Energi

Produkt
=

1

∑ Produksjoni
n
i=1

 ∙ ∑ (F + 2,5 ∙  Elgrid + (
Hcog

Ref Eη
+

Elcog

Ref Eη
) ∙  (1 − PEScog))

i

n

i=1
 

der 

— n er talet på år i den perioden som er nytta til å rekne ut gjennomsnittet 

— i er kvart einskilt år i den perioden som er nytta til å rekne ut gjennomsnittet 

— Produksjon er produksjonen av mineralull eller ekspanderte mineral i tonn i året i 

— F er det årlege brenselforbruket i produksjonsprosessen i året i 

— Elgrid er det årlege elektrisitetsforbruket frå elektrisitetsnettet i året i 

— Hcog er det årlege forbruket av nyttbar varme frå kraftvarmeproduksjon i året i 

— ELcog er det årlege forbruket av elektrisitet frå kraftvarmeproduksjon i året i 

— Ref Hη og Ref Eη er referanseverdiane for verknadsgrad ved separat produksjon av varme og elektrisitet slik det er definert 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(1) og rekna ut i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 

2011/877/EU(2) 

— PEScog er primærenergiøkonomiseringa til kraftvarmeverket slik det er definert i direktiv 2012/27/EU, i året i. 

Høvet mellom CO2-utslepp og produkt skal reknast ut som eit årleg gjennomsnitt på følgjande måte: 

Høvet
CO2utslepp

Produkt
 =  

1

∑ Produksjoni
n
i=1

 ∙  ∑ (Direkte CO2 + indirekteCO2)i

n

i=1
 

der 

— n er talet på år i den perioden som er nytta til å rekne ut gjennomsnittet 

— i er kvart einskilt år i den perioden som er nytta til å rekne ut gjennomsnittet  

  

(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 (TEU L 315 av 14.11.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/877/EU av 19. desember 2011 om fastsettelse av harmoniserte referanseverdier for 

virkningsgrad ved separat produksjon av elektrisitet og varme i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF og om 

oppheving av kommisjonsvedtak 2007/74/EF (TEU L 343 av 23.12.2011, s. 91). 
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— Produksjon er produksjonen av mineralull i tonn i året i 

— Direkte CO2 er CO2-utslepp slik det er definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(1), i året i 

— Indirekte CO2 er indirekte CO2--utslepp som følgje av sluttforbruket av energi i året i, og skal reknast ut som: 

Indirekte CO2-utslepp = FEgrid ∙  Elgrid + FEfuel cog ∙  (
Hcog

Ref Hη
+

Elcog

Ref Eη
) ∙ (1 − PEScog) 

der 

— FEgrid er den gjennomsnittlege karbonintensiteten i elektrisitetsnettet i EU, i samsvar med MEErP-metoden(2)  

(0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe) 

— FEfuel cog er CO2-utsleppsfaktoren for det brenselet som er nytta i kraftvarmeverket. 

Dei direkte CO2-utsleppa skal overvakast i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012. 

Perioden som skal nyttast til utrekninga av høvet mellom energiforbruk og produkt og mellom CO2-utslepp og produkt, skal 

vere dei siste fem åra før søknaden. Dersom anlegget har vore i drift i under fem år på søknadstidspunktet, skal høvet reknast ut 

som eit årleg gjennomsnitt for driftsperioden, som skal vere minst eitt år. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn med følgjande opplysningar: 

— Høvet mellom energiforbruk (GJ) og produkt (tonn). 

— Høvet mellom CO2-utslepp (tonn) og produkt (tonn). 

— Direkte CO2-utslepp (tonn) for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet. 

— Indirekte CO2-utslepp (tonn) for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet. 

— Brensel som er nytta, forbruket av kvar einskild brenseltype (GJ), delprosess(ar) i produksjonsprosessen der dei er nytta, 

for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet. 

— Elektrisitetsforbruk frå elektrisitetsnettet (GJ endeleg energi) for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut 

gjennomsnittet. 

— Forbruket av nyttbar varme frå kraftvarmeproduksjon (GJ endeleg energi) for kvart år i den perioden som vert nytta til å 

rekne ut gjennomsnittet. 

— Elektrisitetsforbruket frå kraftvarmeproduksjon (GJ endeleg energi) for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut 

gjennomsnittet. 

— Referanseverdiane for verknadsgrad ved separat produksjon av varme og elektrisitet. 

— Primærenergiøkonomiseringa (PES) (%) ved kraftvarmeproduksjon for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut 

gjennomsnittet. 

— Identifisering av kva brensel som er nytta i kraftvarmeproduksjon og delen deira i brenselblandinga, for kvart år i den 

perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet. 

Desse dokumenta skal følgje med fråsegnene: 

— Årleg utsleppsrapport i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut 

gjennomsnittet. 

— Verifikasjonsrapport som slår fast at den årlege utsleppsrapporten er tilfredsstillande, i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 600/2012(3), for kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (TEU L 181 av 12.7.2012, s. 30). 

(2) Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (http://www.meerp.eu/). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om 

tonnkilometer og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (TEU L 181 av 

12.7.2012, s. 1). 
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— Dokumentasjon frå leverandøren om elektrisitetsforbruket frå elektrisitetsnettet for kvart år i den perioden som vert nytta til 

å rekne ut gjennomsnittet. 

— Dokumentasjon om forbruket av nyttbar varme og elektrisitet frå kraftvarmeproduksjon, både på staden og innkjøpt, for 

kvart år i den perioden som vert nytta til å rekne ut gjennomsnittet. 

Kriterium 3.2. Kjelder til mineralutvinning 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Utvunne mineral kan nyttast som delemne i sluttproduktet på desse vilkåra: 

1)  (Innanfor EU): Dersom dei er utvunne frå eit område som er ein del av Natura 2000-nettverket og eit særleg verneområde i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF(1) om vern av viltlevende fugler, og eit særleg bevarings-

område i medhald av rådsdirektiv 92/43/EØF(2) om vern av habitater og ville dyr og planter, skal utvinningsverksemda vere 

vurdert og godkjend i samsvar med føresegnene i artikkel 6 i direktiv 92/43/EØF, og det skal takast omsyn til rettleiinga frå 

Kommisjonen om ikkje-energirelatert mineralutvinning og Natura 2000(3). 

2)  (Utanfor EU): Dersom dei er utvunne frå eit verna område som er peikt ut som eit slikt område i medhald av den nasjonale 

lovgjevinga i opphavsstatane/eksportstatane, skal utvinningsverksemda vere vurdert og godkjend i samsvar med føresegner 

som gjev garantiar som svarar til garantiane i nr. 1). 

Vurdering og kontroll 

Dersom mineralutvinningsverksemda er vorten utført i eit område i Natura 2000-nettverket (i EU) eller i eit verna område som 

er peikt ut som eit slik område i medhald av den nasjonale lovgjevinga i opphavsstatane/eksportstatane (utanfor EU), skal 

søkjaren leggje fram ei fråsegn som er utferda av dei rette styresmaktene, om at produktet oppfyller dette kravet, eller ein kopi 

av den godkjenninga som dei rette styresmaktene har utferda. 

Kriterium 3.3. Bruk av mineralske dyrkingsmedium og handtering etter bruk 

Dette kriteriet skal berre nyttast på mineralske dyrkingsmedium. 

Dei mineralske dyrkingsmedia skal berre tilbydast for profesjonelt hagebruk. 

Søkjaren skal tilby kundane ei strukturert innsamlings- og materialattvinningsteneste, eventuelt gjennom bruk av 

tredjemannstenesteytarar. Innsamlings- og materialattvinningstenesta skal omfatte minst 70 vektprosent av det søkjaren sel av 

produktet innanfor Den europeiske unionen. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at dei mineralske dyrkingsmedia berre vert tilbodne for 

profesjonelt hagebruk. Ei fråsegn om denne profesjonelle bruken av produktet skal inngå i informasjonen til sluttbrukaren. 

Søkjaren skal opplyse det rette organet om dei ulike løysingane som vert tilbodne med omsyn til ei strukturert innsamlings- og 

materialattvinningsteneste, og om resultata av dei løysingane som vert valde. Søkjaren skal særleg leggje fram følgjande 

dokumentasjon og informasjon: 

— Kontraktar mellom produsenten og tenesteytarane. 

— Ei utgreiing om innsamling, handsaming og mottakarstader.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler (TEU L 20 av 26.1.2010, s. 7). 

(2) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter (TEF L 206 av 22.7.1992, s. 7). 

(3) EC Guidance on undertaking new non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf). 
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— Ei årsoversikt over det samla salsvolumet for dyrkingsmedium i medlemsstatane i Den europeiske unionen, og ei 

årsoversikt over salsvolumet i område i dei medlemsstatane der innsamling og handsaming vert tilbode. 

— For nye aktørar på marknaden skal det leggjast fram ei estimert årsoversikt over det samla salsvolumet for dyrkingsmedium 

i medlemsstatane i Den europeiske unionen, og ei estimert årsoversikt over salsvolumet i område i dei medlemsstatane der 

innsamling og handsaming vert tilbode. Dei faktiske dataa skal leggjast fram eitt år etter tildelinga av EU-miljømerket. 

Kriterium 4 — Attvunne/utnytta materiale og organiske materiale i dyrkingsmedium 

Dette kriteriet skal berre nyttast på dyrkingsmedium. 

Ein viss minste prosentdel av innhaldet i dyrkingsmediumprodukt skal vere attvunne/utnytta eller organisk, i samsvar med 

følgjande: 

a)  Dyrkingsmediet skal innehalde minst 30 prosent organiske delemne (uttrykt som volumet av organiske delemne i det samla 

volumet til sluttproduktet), eller 

b)  det mineralske dyrkingsmediet skal innehalde mineralske delemne som er framstilte ved ein prosess som nyttar minst 30 

prosent attvunne materiale (uttrykt som tørrvekta til attvunne/utnytta materiale av den samla tørrvekta til innsatsmateriala). 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram følgjande opplysningar: 

— I tilfelle a): volumet av organiske delemne etter kriterium 1 i det samla volumet til sluttproduktet, eller 

— i tilfelle b): tørrvekta til attvunne/utnytta materiale av den samla tørrvekta til innsatsmateriala. 

I tilfelle b) skal søkjaren òg leggje fram følgjande opplysningar om dei mineralske delemna: 

— Kva slags råstoffinnsats som er nytta, tørrvekta til råstoffinnsatsen av den samla tørrvekta til innsatsmateriala og opphavet 

til kvar type råstoffinnsats, og 

— kva slags attvunne/utnytta innsatsmateriale som er nytta, tørrvekta til attvunne/utnytta innsatsmateriale av den samla 

tørrvekta til innsatsmateriala og opphavet til kvart attvunne/utnytta innsatsmateriale. 

Kriterium 5 — Avgrensing av farlege stoff 

Kriterium 5.1. — Grenseverdiar for tungmetall 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

a)  Jordbetringsmiddel, tildekkingsmateriale og organiske delemne i dyrkingsmedium 

For jordbetringsmiddel, tildekkingsmateriale og organiske delemne i dyrkingsmedium skal innhaldet av dei følgjande 

grunnstoffa i sluttproduktet eller i eit delemne, ikkje overstige verdiane i tabell 3, målt i tørrvekt av produktet. 

Tabell 3 

Grenseverdiar for tungmetall i jordbetringsmiddel, tildekkingsmateriale og organiske delemne i dyrkingsmedium 

Tungmetall Høgsteinnhald i produktet (mg/kg tørrvekt) 

Kadmium (Cd) 1 

Krom totalt (Cr) 100 

Kopar (Cu) 100 
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Tungmetall Høgsteinnhald i produktet (mg/kg tørrvekt) 

Kvikksølv (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 50 

Bly (Pb) 100 

Sink (Zn) 300 

b)  Dyrkingsmedium 

For dyrkingsmedium, medrekna mineralske dyrkingsmedium, skal innhaldet av dei følgjande grunnstoffa i sluttproduktet, 

ikkje overstige verdiane i tabell 4, målt i tørrvekt av produktet. 

Tabell 4 

Grenseverdiar for tungmetall i dyrkingsmedium, medrekna mineralske dyrkingsmedium 

Tungmetall Høgsteinnhald i produktet (mg/kg tørrvekt) 

Kadmium (Cd) 3 

Krom totalt (Cr) 150 

Kopar (Cu) 100 

Kvikksølv (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 90 

Bly (Pb) 150 

Sink (Zn) 300 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

dei høvesvise EN-standardane i tabell 5. For organiske delemne i dyrkingsmedia kan prøvingsrapportane leggjast fram av 

leverandørane. 

Tabell 5 

Standardiserte metodar for ekstraksjon og måling av tungmetall 

Tungmetall Målemetode Ekstraksjonsmetode 

Kadmium (Cd) EN 13650 For jordbetringsmiddel, tildekkingsmateriale, organiske delemne i 

dyrkingsmedium og dyrkingsmedium, bortsett frå mineralske 

dyrkingsmedium: 

EN 13650 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Ekstraksjon 

av elementer løselige i kongevann 

For mineralske dyrkingsmedium: 

EN 13651 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Ekstraksjon 

av elementer løselige i kalsiumklorid/DTPA (CAT) 

Krom totalt (Cr) EN 13650 

Kopar (Cu) EN 13650 

Kvikksølv (Hg) EN 16175(1) 

Nikkel (Ni) EN 13650 

Bly (Pb) EN 13650 

Sink (Zn) EN 13650 

(1) EN 16175 Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av kvikksølv. Del 1: Kalddampatomabsorpsjonsspektrometri (CV-AAS) 

og Del 2: Kalddampatomfluorescensspektrometri (CV-AFS) 
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Kriterium 5.2. — Grenseverdiar for polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH) 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale, bortsett frå mineralske 

dyrkingsmedium. 

Innhaldet av polysykliske aromatiske hydrokarbon i sluttproduktet skal ikkje overstige verdien i tabell 6, målt i tørrvekt av 

produktet. 

Tabell 6 

Grenseverdi for PAH 

Ureinande stoff Høgsteinnhald i produktet (mg/kg tørrvekt) 

PAH16 6 

PAH16 = summen av naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, krysen, 

benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen og benzo[ghi]perylen 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

CEN/TS 16181 Sludge, treated biowaste and soil — Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas 

chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) eller tilsvarande. 

Kriterium 5.3. — Farlege stoff og stoffblandingar 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Sluttproduktet skal ikkje vere klassifisert og merkt som akutt giftig, giftig for visse organ, luftvegs- eller hudsensibiliserande, 

kreftframkallande, arvestoffskadeleg, reproduksjonstoksisk eller farleg for miljøet, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). 

Produktet skal ikkje innehalde stoff eller stoffblandingar som er klassifiserte som giftige, farlege for miljøet, luftvegs- eller 

hudsensibiliserande, kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske i samsvar med forordning (EF)  

nr. 1272/2008 og tolka i samsvar med dei faresetningane som er oppførte i tabell 7. Alle delemne som medvite er vortne tilsette 

og som finst i konsentrasjonar som er høgare enn 0,010 vektprosent (våtvekt) i produktet, skal oppfylle dette kravet. Dersom dei 

generiske eller særlege konsentrasjonsgrensene som er fastsette i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, er 

strengare, skal dei ha førerang for den grenseverdien på 0,010 vektprosent (våtvekt) som er nemnd ovanfor. 

Tabell 7 

Avgrensingar som gjeld for fareklassar og inndelinga deira 

Akutt giftverknad 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 

H300 Dødeleg ved svelging H301 Giftig ved svelging 

H310 Dødeleg ved hudkontakt H311 Giftig ved hudkontakt 

  

(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 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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H330 Dødeleg ved innanding H331 Giftig ved innanding 

H304 Kan vere dødeleg ved svelging dersom det kjem ned i 

luftvegane 

EUH070 Giftig ved kontakt med auga 

Giftverknad på visse organ 

Kategori 1 Kategori 2 

H370 Fører til organskadar H371 Kan føre til organskadar 

H372 Fører til organskadar ved langvarig eller fleire gongers 

eksponering 

H373 Kan føre til organskadar ved langvarig eller fleire 

gongers eksponering 

Luftvegs- og hudsensibilisering 

Kategori 1A Kategori 1B 

H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon H317 Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

H334 Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

Kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske 

Kategori 1A og 1B Kategori 2 

H340 Kan føre til genetiske skadar H341 Mistenkt for å kunne gje genetiske skadar 

H350 Kan føre til kreft H351 Mistenkt for å kunne føre til kreft 

H350i Kan føre til kreft ved innanding  

H360F Kan skade forplantingsevna H361f Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna 

H360D Kan gje fosterskadar H361d Mistenkt for å kunne gje fosterskadar 

H360FD Kan skade forplantingsevna. Kan gje fosterskadar H361fd Mistenkt for å kunne skade forplantingsevna. Mistenkt 

for å kunne gje fosterskadar 

H360Fd Kan skade forplantingsevna. Mistenkt for å kunne gje 

fosterskadar 

H362 Kan skade barn som vert amma 

H360Df Kan gje fosterskadar. Mistenkt for å kunne skade 

forplantingsevna 
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Farleg for vassmiljøet 

Kategori 1 og 2 Kategori 3 og 4 

H400 Svært giftig for liv i vatn H412 Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn 

H410 Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn H413 Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn 

H411 Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn  

Farleg for ozonlaget 

H420 Farleg for ozonlaget  

Dei nyaste klassifiseringsføresegnene som Unionen har vedteke, skal ha førerang for dei oppførte fareklassane. I samsvar med 

artikkel 15 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal søkjarane difor syte for at klassifiseringane byggjer på dei nyaste føresegnene 

om klassifisering, merking og emballering av stoff og stoffblandingar. 

Faresetningane vert som regel nytta om stoff. Dersom det ikkje er mogleg å få opplysningar om stoffa, skal klassifise-

ringsføresegnene for stoffblandingar nyttast. 

Stoff eller stoffblandingar som endrar eigenskapane sine ved behandling slik at dei ikkje lenger er biotilgjengelege, eller vert 

endra kjemisk på ein slik måte at den påviste faren ikkje lenger ligg føre, vert ikkje omfatta av kriterium 5.3. 

Dette kriteriet skal ikkje nyttast på dei sluttprodukta som er samansette av: 

— Materiale som ikkje er omfatta av verkeområdet for forordning (EF) nr. 1907/2006, i samsvar med artikkel 2 nr. 2 i den 

nemnde forordninga. 

— Stoff som kjem inn under artikkel 2 nr. 7 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1907/2006, der det vert fastsett kriterium for å gje 

unntak for stoff som er oppførte i vedlegg V til den nemnde forordninga når det gjeld krav til registrering, etterfølgjande 

brukarar og evaluering. 

For å fastsetje om dette unntaket skal nyttast, skal søkjaren kontrollere alle stoff som medvite er vortne tilsette, og som finst i 

konsentrasjonar som er høgare enn 0,010 vektprosent (våtvekt). 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal kontrollere om produktet inneheld stoff eller stoffblandingar som kan verte klassifiserte med dei faresetningane 

som er oppførte i dette kriteriet. Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet oppfyller dette 

kriteriet. 

Fråsegna skal omfatte tilhøyrande dokumentasjon, t.d. samsvarsfråsegner som er underteikna av leverandørane, som viser at 

ingen av stoffa, stoffblandingane eller materiala er klassifiserte i nokon av dei fareklassane som er knytte til dei faresetningane 

som er oppførte i tabell 7, i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, i den grad dette er mogleg å slå fast, som eit minimum 

ut frå dei opplysningane som oppfyller krava i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Opplysningane som vert gjevne, skal omfatte dei formene eller fysiske tilstandane som stoffet eller stoffblandingane har når dei 

vert nytta i sluttproduktet. 

Følgjande tekniske opplysningar skal leggjast fram som underlag for fråsegna om klassifisering eller inga klassifisering av kvart 

stoff eller kvar stoffblanding: 

i)  For stoff som ikkje er registrerte i medhald av forordning (EF) nr. 1907/2006, eller som ikkje enno har ei harmonisert 

CLP-klassifisering: opplysningar som oppfyller krava i vedlegg VII til den nemnde forordninga. 

ii)  For stoff som er registrerte i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, og som ikkje oppfyller krava til CLP-

klassifisering: opplysningar som byggjer på registreringsdokumentasjonen i REACH, og som stadfestar at stoffet ikkje er 

klassifisert.  
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iii)  For stoff som har ei harmonisert klassifisering eller er sjølvklassifiserte: eventuelle tryggleiksdatablad. Dersom 

tryggleiksdatablada ikkje er tilgjengelege, eller stoffet er sjølvklassifisert, skal det leggjast fram opplysningar om 

fareklassifiseringa til stoffet i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

iv)  For stoffblandingar: eventuelle tryggleiksdatablad. Dersom tryggleiksdatablada ikkje er tilgjengelege, skal det leggjast 

fram ei utrekning av klassifiseringa til stoffblandinga etter føresegnene i forordning (EF) nr. 1272/2008, saman med 

opplysningar om fareklassifiseringa til stoffblandinga i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Det skal leggjast fram tryggleiksdatablad for dei materiala som utgjer sluttproduktet, og for stoff og stoffblandingar som er 

nytta i tilverkinga og handsaminga av dei materiala som er til stades i sluttproduktet i konsentrasjonar over ein grenseverdi på 

0,010 vektprosent (våtvekt), med mindre ei lågare generisk eller særleg konsentrasjonsgrense skal nyttast i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Tryggleiksdatablad skal utarbeidast i samsvar med rettleiinga i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1907/2006 (krav til utarbeiding av tryggleiksdatablad). Ufullstendige tryggleiksdatablad skal utfyllast med fråsegner frå 

kjemikalleverandørar. 

Opplysningar om dei ibuande eigenskapane til stoffa kan skaffast fram på andre måtar enn ved prøvingar, t.d. ved bruk av 

alternative metodar som in vitro-metodar, ved kvantitative strukturaktivitetsmodellar eller ved bruk av gruppering av stoff eller 

jamføring med stoff som har same struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Utveksling av relevante data i forsyningskjeda vert tilrådd på det sterkaste. 

For mineralull skal søkjaren òg leggje fram følgjande: 

a)  Eit sertifikat som gjev rett til å nytte varemerket til European Certification Board for Mineral Wool Products (det 

europeiske sertifiseringsorganet for mineralullprodukt), for å vise at stoffet er i samsvar med merknad Q i forordning (EF) 

nr. 1272/2008. 

b)  Prøvingsrapport i samsvar med ISO 14184-1 Tekstiler - Bestemmelse av formaldehyd - Del 1: Fri og hydrolysert 

formaldehyd. 

Kriterium 5.4. — Stoff som er oppførte i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Stoff som gjev svært stor grad av uro og er oppførte i lista i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, skal ikkje medvite 

tilsetjast i sluttproduktet i konsentrasjonar over 0,010 vektprosent (våtvekt). 

Vurdering og kontroll: 

Tilvising til den nyaste lista over stoff som gjev svært stor grad av uro, skal gjerast på søknadsdatoen. Søkjaren skal leggje fram 

ei fråsegn om at kriterium 5.4 er oppfylt, saman med tilhøyrande dokumentasjon, medrekna fråsegner om samsvar som er 

underteikna av leverandørane av materiala, og kopiar av relevante tryggleiksdatablad for stoff eller stoffblandingar, i samsvar 

med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. Konsentrasjonsgrensene for stoff og stoffblandingar skal vere oppførte i 

tryggleiksdatablada i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Kriterium 5.5. — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale, bortsett frå mineralske 

dyrkingsmedium. 

Innhaldet av viktige sjukdomsframkallande stoff i sluttproduktet skal ikkje overstige dei nivåa som er oppførte i tabell 8. 

Tabell 8 

Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

Sjukdomsframkallande stoff Grenseverdi 

E. coli 1 000 KDE/g våtvekt 

Salmonella spp. fråverande i 25 g våtvekt 

KDE = kolonidannande einingar 
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Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

tabell 9. 

Tabell 9 

Standardisert prøvingsmetode for E. coli og Salmonella spp. 

Parameter Prøvingsmetode 

E. coli CEN/TR 16193 Sludge, treated biowaste and soil. Detection and enumeration 

of Escherichia coli eller tilsvarande metode 

Salmonella spp. ISO 6579 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi – Horisontal metode for 

påvisning av Salmonella spp. 

Kriterium 6 — Stabilitet 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale, bortsett frå tildekkingsmateriale 

som berre inneheld delemne av lignocellulose, og mineralske dyrkingsmedium. 

Jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale som er meinte for ikkje-profesjonell bruk, og dyrkingsmedium til all type bruk skal 

oppfylle eitt av krava i tabell 10. 

Tabell 10 

Stabilitetskrav for jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale som er meinte for ikkje-profesjonell bruk, og for 

dyrkingsmedium som er meinte for all type bruk 

Stabilitetsparameter Krav 

Høgaste respirometriske indeks 15 mmol O2/kg organisk materiale/time 

Lågaste rottegrad, dersom det er relevant IV (temperaturstigning på høgst 20 °C over omgjevnadstemperaturen ved 

sjølvoppvarmingsprøving) 

Jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale som er meinte for profesjonell bruk, skal oppfylle eitt av krava i tabell 11. 

Tabell 11 

Stabilitetskrav for jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale som er meinte for profesjonell bruk 

Stabilitetsparameter Krav 

Høgaste respirometriske indeks 25 mmol O2/kg organisk materiale/time 

Lågaste rottegrad, dersom det er relevant III (temperaturstigning på høgst 30 °C over omgjevnadstemperaturen ved 

sjølvoppvarmingsprøving) 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

tabell 12.  
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Tabell 12 

Standardisert prøvingsmetode for stabilitet 

Parameter Prøvingsmetode 

Respirometrisk indeks EN 16087-1 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Bestemmelse av aerob 

biologisk aktivitet. Oksygenopptakrate (OUR) 

Rottegrad EN 16087-2 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier. Bestemmelse av aerob 

biologisk aktivitet. Selvoppvarmingsprøving for kompost 

Kriterium 7 — Ureinande fysiske stoff 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale, bortsett frå mineralske 

dyrkingsmedium. 

Innhaldet av glas, metall og plast med ein maskestorleik > 2 mm i sluttproduktet skal ikkje overstige 0,5 prosent målt i tørrvekt. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 16202 (Sludge, treated biowaste and soil — Determination of impurities and stones), 

eller ein annan tilsvarande prøvingsframgangsmåte som det rette organet har godkjent. 

Kriterium 8 — Organisk materiale og tørrstoff 

Dette kriteriet skal nyttast på jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Innhaldet av organisk materiale i sluttproduktet, målt ved glødetap, skal vere minst 15 prosent av tørrvekta (% av tørrvekt). 

Innhaldet av tørrstoff i sluttproduktet skal vere minst 25 prosent av våtvekta (% av våtvekt). 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet rapportar frå prøvingar som er utførte i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

tabell 13. 

Tabell 13 

Standardiserte prøvingsmetodar for tørrstoff og organisk materiale 

Parameter Prøvingsmetode 

Tørrstoff (% av våtvekt) EN 13040 Jordforbedringsmidler og vekstmedier. Prøvepreparering for 

kjemiske og fysiske prøvinger, bestemmelse av tørrstoffinnhold, fuktinnhold 

og kompaktert bulktetthet målt i laboratorium 

Organisk materiale målt ved glødetap (% av 

tørrvekt) 

EN 13039 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier. Bestemmelse av organisk 

innhold og aske 

Kriterium 9 — Spiredyktige ugrasfrø og diasporar 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium og jordbetringsmiddel, bortsett frå mineralske dyrkingsmedium. 

Sluttprodukta skal ikkje innehalde meir enn to einingar av spiredyktige ugrasfrø og diasporar per liter. 
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Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein rapport frå ei prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 16201 (Sludge, treated biowaste and soil — Determination of viable plant seeds and 

propagules), eller ein annan tilsvarande prøvingsframgangsmåte som det rette organet har godkjent. 

Kriterium 10 — Innverknad på planter 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium og jordbetringsmiddel. 

Sluttprodukta skal ikkje ha ugunstig innverknad på spiringa eller den vidare veksten til plantene. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei godkjend prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i EN 

16086-1 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Bestemmelse av planterespons – Del 1: Pottevekstprøving med kinakål). 

Kriterium 11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Dette kravet gjeld berre for dyrkingsmedium. 

Kriterium 11.1. — Elektrisk leiingsevne 

Den elektriske leiingsevna til sluttproduktet skal vere under 100 mS/m. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein rapport frå ei prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

EN 13038 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Bestemmelse av elektrisk ledningsevne). 

Kriterium 11.2. — pH 

Sluttproduktet skal ha ein pH-verdi i området 4–7. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein rapport frå ei prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

EN 13037 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Bestemmelse av pH). 

Kriterium 11.3. — Natriuminnhald 

Natriuminnhaldet i vassekstrakt frå sluttproduktet skal ikkje overstige 150 mg/l ferskt produkt. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein rapport frå ei prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

EN 13652 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Ekstraksjon av elementer løselige i vann). 

Kriterium 11.4. — Kloridinnhald 

Kloridinnhaldet i vassekstrakt frå sluttproduktet skal ikkje overstige 500 mg/l ferskt produkt. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ein rapport frå ei prøving som er utført i samsvar med prøvingsframgangsmåten i 

EN 13652 (Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier – Ekstraksjon av elementer løselige i vann).  
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Kriterium 12 — Opplysningar som skal leggjast fram 

Dette kriteriet skal nyttast på dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale. 

Desse opplysningane skal følgje med produktet, anten påførte emballasjen eller som vedlagde opplysningsskjema. 

Kriterium 12.1. — Jordbetringsmiddel 

a)  Namnet på og adressa til det organet som er ansvarleg for marknadsføringa. 

b)  Ein omtale av produkttypen som inneheld uttrykket «JORDBETRINGSMIDDEL». 

c)  Eit identifikasjonsnummer for partiet. 

d)  Mengda (i vekt). 

e)  Verdiområde for vassinnhald. 

f)  Dei viktigaste materiala (over 5 vektprosent) som produktet er framstilt av. 

g)  Tilrådde lagringsvilkår og tilrådd siste forbruksdato. 

h)  Retningslinjer for sikker handtering og bruk. 

i)  Ein omtale av bruksføremålet til produktet og eventuelle avgrensingar i bruken, medrekna opplysningar om produktet er 

eigna for særskilde plantegrupper (t.d. kalksky eller kalkelskande planter). 

j)  pH (med tilvising til den prøvingsmetoden som er nytta). 

k)  Innhald av organisk karbon (%), samla innhald av nitrogen (%) og innhald av uorganisk nitrogen (%) (med tilvising til den 

prøvingsmetoden som er nytta). 

l)  Høvet mellom karbon og nitrogen. 

m)  Samla innhald av fosfor (%) og samla innhald av kalium (%) (med tilvising til den prøvingsmetoden som er nytta). 

n)  For produkt til ikkje-profesjonell bruk, ei fråsegn om stabiliteten til det organiske materialet (stabilt eller svært stabilt). 

o)  Opplysningar om tilrådde bruksmetodar. 

p)  Tilrådd bruksmengde til ikkje-profesjonell bruk, uttrykt i kilo produkt per overflateeining (m2) per år. 

Kriterium 12.2. — Dyrkingsmedium 

a)  Namnet på og adressa til det organet som er ansvarleg for marknadsføringa. 

b)  Ein omtale av produkttypen som inneheld uttrykket «DYRKINGSMEDIUM». 

c)  Eit identifikasjonsnummer for partiet. 

d)  Mengda (i volum eller, når det gjeld mineralull, tal på plater, med opplysningar om måla på platene). 

e)  Verdiområde for vassinnhald. 

f)  Dei viktigaste materiala (over 5 volumprosent) som produktet er framstilt av. 

g)  Tilrådde lagringsvilkår og tilrådd siste forbruksdato. 

h)  Retningslinjer for sikker handtering og bruk. 

i)  Ein omtale av bruksføremålet til produktet og eventuelle avgrensingar i bruken, medrekna opplysningar om produktet er 

eigna for særskilde plantegrupper (t.d. kalksky eller kalkelskande planter). 

j)  pH (EN 13037).  
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k)  Elektrisk leiingsevne (ekstraksjon 1:5). 

l)  Spiringshemming (EN 16086-1). 

m)  Veksthemming (EN 16086-1). 

n)  Opplysningar om stabiliteten til organiske materiale (stabile eller svært stabile). 

o)  Opplysningar om tilrådde bruksmetodar. 

p)  For mineralske dyrkingsmedium: ei fråsegn om at produktet vert nytta i profesjonelt hagebruk. 

Kriterium 12.3. — Tildekkingsmateriale 

a)  Namnet på og adressa til det organet som er ansvarleg for marknadsføringa. 

b)  Ein omtale av produkttypen som inneheld uttrykket «TILDEKKINGSMATERIALE». 

c)  Eit identifikasjonsnummer for partiet. 

d)  Mengda (i volum). 

e)  Verdiområde for vassinnhald. 

f)  Dei viktigaste materiala (over 5 volumprosent) som produktet er framstilt av. 

g)  Retningslinjer for sikker handtering og bruk. 

h)  Ein omtale av bruksføremålet til produktet og eventuelle avgrensingar i bruken, medrekna opplysningar om produktet er 

eigna for særskilde plantegrupper (t.d. kalksky eller kalkelskande planter). 

i)  pH (med tilvising til den prøvingsmetoden som er nytta). 

j)  Opplysningar om stabiliteten til organiske materiale (stabile eller svært stabile) ved ikkje-profesjonell bruk, der det er 

relevant. 

k)  Opplysningar om tilrådde bruksmetodar. 

l)  Ved ikkje-profesjonell bruk: tilrådd bruksmengde uttrykt i mm. 

Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal stadfeste at produktet oppfyller dette kravet og leggje fram for det rette organet eit eksemplar av emballasjen eller 

opplysningsskjemaa, eller teksta til den brukarinformasjonen som er påført emballasjen eller dei vedlagde opplysningsskjemaa. 

Kriterium 13 — Opplysningar på EU-miljømerket 

Eit valfritt merke med tekstfelt skal innehalde følgjande tekst: 

— fremjar attvinning av materiale 

— fremjar bruk av fornybare og attvunne materiale 

For jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale skal følgjande tilleggsopplysningar vere med: 

— minskar ureininga av jord og vatn ved å avgrense konsentrasjonane av tungmetall 

Retningslinjene for bruk av det valfrie merket med tekstfelt kan finnast i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

følgjande nettstad: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 
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Vurdering og kontroll: 

Søkjaren skal sende over til det rette organet eit eksemplar av produktemballasjen der etiketten er synleg, saman med ei fråsegn 

om at dette kriteriet er oppfylt. 

 _____  
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Tillegg 1 

Prøvetakings- og prøvingsfrekvens i søknadsåret 

Anleggstype Kriterium Innsatsmateriale/produksjon per år Prøvingsfrekvens 

Type 1: Anlegg for 

handsaming av avfall eller 

animalske biprodukt 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige frø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Innsatsmateriale (t) ≤ 3 000 
1 per 1 000 tonn innsatsmateriale avrunda til nærmaste 

heiltal 

3 000 < innsatsmateriale (t)  

≤ 20 000 
4 (ei prøve per sesong) 

Innsatsmateriale (t) > 20 000 

Talet på analysar per år = mengda innsatsmateriale per år (i 

tonn)/10 000 tonn + 1 

Minst 4 og høgst 12 

5.2 — PAH 

Innsatsmateriale (t) ≤ 3 000 1 

3 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 10 000 2 

10 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 20 000 3 

20 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 40 000 4 

40 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 60 000 5 

60 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 80 000 6 

80 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 100 000 7 

100 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 120 000 8 

120 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 140 000 9 

140 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 160 000 10 

160 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 180 000 11 

Innsatsmateriale (t) > 180 000 12 
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Anleggstype Kriterium Innsatsmateriale/produksjon per år Prøvingsfrekvens 

Type 2: Produksjonsanlegg 

som nyttar materiale frå 

anlegg av type 1 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige frø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Produksjon (m3) ≤ 5 000 
Representative samansette prøver frå to parti i samsvar med 

EN 12579(1) 

Produksjon (m3) > 5 000 
Representative samansette prøver frå fire parti i samsvar 

med EN 12579 

5.2 — PAH 

Produksjon (m3) ≤ 5 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579 

Produksjon (m3) > 5 000 
Representative samansette prøver frå to parti i samsvar med 

EN 12579 

Type 3: Produksjonsanlegg 

som IKKJE nyttar materiale 

som stammar frå avfall eller 

animalske biprodukt 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige frø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Produksjon (m3) ≤ 5 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579 

Produksjon (m3) > 5 000 
Representative samansette prøver frå to parti i samsvar med 

EN 12579 

5.2 — PAH 
Uavhengig av 

innsatsmateriale/produksjon 

Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579 

(1) EN 12579 Jordforbedringsmidler og dyrkingsmedier. Prøvetaking. 
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Tillegg 2 

Prøvetakings- og prøvingsfrekvens i dei påfølgjande åra 

Anleggstype Kriterium Innsatsmateriale/produksjon per år Prøvingsfrekvens 

Type 1: Anlegg for 

handsaming av avfall eller 

animalske biprodukt 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige frø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Innsatsmateriale (t) ≤ 1 000 1 

Innsatsmateriale (t) > 1 000 

Talet på analysar per år = mengda innsatsmateriale per år  

(i tonn)/10 000 tonn + 1 

Minst 2 og høgst 12 

5.2 — PAH 

Innsatsmateriale (t) ≤ 10 000 0,25 (éin gong kvart fjerde år) 

10 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 25 000 0,5 (éin gong kvart andre år) 

25 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 50 000 1 

50 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 100 000 2 

100 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 150 000 3 

150 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 200 000 4 

200 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 250 000 5 

250 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 300 000 6 

300 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 350 000 7 

350 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 400 000 8 

400 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 450 000 9 

450 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 500 000 10 

500 000 < innsatsmateriale (t) ≤ 550 000 11 

Innsatsmateriale (t) > 550 000 12 
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Anleggstype Kriterium Innsatsmateriale/produksjon per år Prøvingsfrekvens 

Type 2: Produksjonsanlegg 

som nyttar materiale frå 

anlegg av type 1 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige frø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Produksjon (m3) ≤ 5 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579 

Produksjon (m3) > 5 000 
Representative samansette prøver frå to parti i samsvar med 

EN 12579 

5.2 — PAH 

Produksjon (m3) ≤ 15 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579, éin gong kvart fjerde år 

15 000 < Produksjon (m3) ≤ 40 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579, éin gong kvart andre år 

Produksjon (m3) > 40 000 
Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579, kvart år 

Type 3: Produksjonsanlegg 

som IKKJE nyttar materiale 

som stammar frå avfall eller 

animalske biprodukt. 

5.1 — Grenseverdiar for tungmetall 

5.5 — Grenseverdiar for E. coli og Salmonella spp. 

6 — Stabilitet 

7 — Ureinande fysiske stoff 

8 — Organisk materiale og tørrstoff 

9 — Spiredyktige ugrasfrø og diasporar 

10 — Innverknad på planter 

11 — Eigenskapar til dyrkingsmedium 

Uavhengig av innsatsmateriale/ 

produksjon 

Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579 

5.2 — PAH 
Uavhengig av innsatsmateriale/ 

produksjon 

Representativ(e) samansett(e) prøve(r) frå eitt parti i 

samsvar med EN 12579, éin gong kvart fjerde år 
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/1796 

av 7. juli 2016 

om endring av avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta 

omsyn til utviklinga innanfor klassifisering av stoff 

[meld under nummeret K(2016) 4131](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket ikkje tildelast varer som inneheld stoff 

eller preparat/stoffblandingar som oppfyller kriteria for klassifisering som giftige, miljøfarlege, kreftframkallande, 

arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(2), eller varer som inneheld stoff som er nemnde i artikkel 57 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(3). 

2) I samsvar med artikkel 6 nr. 7 i forordning (EF) nr. 66/2010 kan Kommisjonen, for visse kategoriar av varer som 

inneheld slike stoff, og i tilfelle der det ikkje er teknisk mogleg å byte dei ut eller ta i bruk alternative materiale eller 

utformingar, eller i tilfelle der eit produkt har ein vesentleg høgare samla miljøprestasjon jamført med andre varer i 

same kategori, vedta tiltak med sikte på å gje unntak frå artikkel 6 nr. 6 i den nemnde forordninga. 

3) Subtilisin er eit farleg stoff med ei harmonisert klassifisering i samsvar med vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 1272/2008. Denne klassifiseringa omfattar følgjande fareklassar: Luftvegssensibiliserande, kategori 1, alvorlege 

augeskadar, kategori 1, hudirritasjon, kategori 2 og spesifikk giftverknad på visse organ ved enkelteksponering 

(luftvegar), kategori 3. 

4) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU(4) og 2011/264/EU(5), endra ved kommisjonsavgjerd 2012/49/EU(6), omfattar 

allereie eit unntak for enzymet subtilisin, klassifisert som «H400: Svært giftig for liv i vatn» i fastsette miljøkriterium 

for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel og tekstilvaskemiddel, ettersom subtilisin er godkjent som eit 

viktig delemne i desse vaskemidla og tidlegare har fått unntak. Med det same målet om å tillate subtilisin i produkt med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 11.10.2016, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 249/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 62. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (TEU 

L 353 av 31.12.2008, 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 (TEU L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

(4) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel (TEU L 111 av 30.4.2011, s. 22). 

(5) Kommisjonsavgjerd 2011/264/EU av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

(TEU L 111 av 30.4.2011, s. 34). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2012/49/EU av 26. januar 2012 om endring av avgjerd 2011/263/EU og 2011/264/EU for å ta omsyn til utviklinga i 

klassifisering av enzym i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 67/548/EØF og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 (TEU L 26 av 28.1.2012, s. 36). 

2018/EØS/87/51 
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EU-miljømerket vart det ved kommisjonsavgjerd 2012/720/EU(1) og 2012/721/EU(2) tillate å nytte enzym med 

klassifiseringa «H400: Svært giftig for liv i vatn» i maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk og 

tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. Desse unntaka vart gjevne på grunn av den viktige funksjonen 

subtilisin har i dei vaskemiddelgruppene som er nemnde ovanfor, og den høge graden av nedbryting/inaktivering i 

reinseanlegg og under bruk og transport av vaskemidla til avløpssystemet. Unntaka var naudsynte fordi subtilisin vart 

sjølvklassifisert som akutt farleg for vassmiljøet, kategori 1, (M-faktor 1) (H400) då det vart registrert i medhald av 

forordning (EF) nr. 1907/2006, noko som ville ha hindra det i å verte nytta i produkt med EU-miljømerket. 

5) Forordning (EF) nr. 1272/2008 vart endra ved kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011(3). Endringane av forordning 

(EF) nr. 1272/2008 tok til å gjelde frå 1. desember 2012 med omsyn til stoff og frå 1. juni 2015 med omsyn til 

stoffblandingar. I forordning (EU) nr. 286/2011 vart det lagt til nye klassifiseringskriterium for langtidsrisiko for 

vassmiljøet på grunnlag av opplysningar om kronisk giftverknad i vatn og evne til biologisk nedbryting. Ei ny gransking 

som forumet for informasjonsutveksling om stoff (SIEF) innanfor ramma av REACH har utført på grunnlag av dei nye 

kriteria, viser at subtilisin òg må klassifiserast som farleg for vassmiljøet (kronisk, kategori 2). Stoffet er lett biologisk 

nedbryteleg og burde ikkje utgjere nokon fare for miljøet ettersom det vert nesten fullstendig deaktivert i reinseanlegga. 

Resultatet av denne klassifiseringa vil vere at subtilisin vert forbode å nytte i produkt med EU-miljømerket. Med dei 

noverande miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, tekstilvaskemiddel, maskinoppvask-

middel til industri- og institusjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk, vert det vanskeleg for 

desse produkta å svare til dei rettleiande 10–20 prosent beste vaske- og reingjeringsmidla som finst tilgjengelege på 

unionsmarknaden med omsyn til miljøprestasjonen deira gjennom heile livssyklusen. 

6) Subtilisin aukar reingjeringsevna til vaskemiddel ved å effektivt bryte ned proteinhaldige flekkar. Enzymet har òg stor 

effekt ved låge temperaturar, med ei dosering som gjer det mogleg å stette kriteria for låg temperatur, komprimering og 

yting innanfor ramma av ordninga for tildeling av EU-miljømerket. For tida finst det ikkje noko alternativt delemne eller 

alternativ teknologi. Andre enzym med andre katalytiske aktivitetar, som til dømes alfa-amylase, lipase eller pektat-

lyase, kan fjerne andre typar smuss og flekkar, t.d. av stive, feitt og pektin, men dei kan ikkje fjerne proteinhaldige 

flekkar. 

7) Ved revisjonen av dei kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel og tekstilvaskemiddel som er 

fastsette i avgjerd 2011/263/EU og 2011/264/EU, og ved utarbeidinga av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk, og i dei 

tilhøyrande endringane, vart det ikkje teke omsyn til dei nye kriteria for miljøklassifisering som vart innførte ved 

forordning (EU) nr. 286/2011. 

8) Denne endringa skal nyttast med tilbakeverkande kraft frå 1. desember 2012 for å sikre kontinuitet i den bindande 

verknaden av kriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel, tekstilvaskemiddel, maskinoppvask-

middel til industri- og institusjonsbruk og tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk. 

9) Kommisjonsavgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU bør difor endrast. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til avgjerd 2011/263/EU vert endra i samsvar med vedlegg I til denne avgjerda. 

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2012/720/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 25). 

(2) Kommisjonsavgjerd 2012/721/EU av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk (TEU L 326 av 24.11.2012, s. 38). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (TEU 

L 83 av 30.3.2011, s. 1). 
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Artikkel 2 

Vedlegget til avgjerd 2011/264/EU vert endra i samsvar med vedlegg II til denne avgjerda. 

Artikkel 3 

Vedlegget til avgjerd 2012/720/EU vert endra i samsvar med vedlegg III til denne avgjerda. 

Artikkel 4 

Vedlegget til avgjerd 2012/721/EU vert endra i samsvar med vedlegg IV til denne avgjerda. 

Artikkel 5 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. desember 2012. 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 7. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegget til avgjerd 2011/263/EU vert det gjort følgjande endringar: 

Av omsyn til klarleiken og rettstryggleiken bør heile tabellen med unntak i kriterium 2 bokstav b) femte leddet bytast ut med 

følgjande tabell, som tek omsyn til dei endringane som vart innførte ved kommisjonsavgjerd 2014/313/EU(1): 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konserve-

ring(**) 

H410: Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Duftstoff H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Enzym(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei er lett nedbrytelege og har evne til anaerob nedbryting. 

(**) Som nemnt i kriterium 2 bokstav e). Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at bioakkumuleringspotensialet til biocida er 

kjenneteikna ved ein log Pow-verdi (fordelingskoeffisienten oktanol/vatn) < 3,0 eller biokonsentrasjonsfaktor (BCF) ≤ 100, fastsett 

ved forsøk. 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2014/313/EU av 28. mai 2014 om endring av avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU, 2012/721/EU, 

2011/382/EU og 2011/383/EU for å ta omsyn til utviklinga innanfor klassifisering av stoff (TEU L 164 av 3.6.2014, s. 74). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til avgjerd 2011/264/EU vert det gjort følgjande endringar: 

Av omsyn til klarleiken og rettstryggleiken bør heile tabellen med unntak i kriterium 4 bokstav b) femte leddet bytast ut med 

følgjande tabell, som tek omsyn til dei endringane som vart innførte ved kommisjonsavgjerd 2014/313/EU: 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konserve-

ring(**) 

H410: Svært giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R51-53 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Duftstoff H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Enzym(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

Bleikjemiddelkatalysatorar(***) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

Optiske kvitgjeringsmiddel (berre for 

storvaskemiddel) 

H413: Kan føre til skadelege langtidsverknader for liv i vatn R53 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei er lett nedbrytelege og har evne til anaerob nedbryting. 

(**) Som nemnt i kriterium 4 bokstav e). Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at bioakkumuleringspotensialet til biocida er 

kjenneteikna ved ein log Pow-verdi (fordelingskoeffisienten oktanol/vatn) < 3,0 eller biokonsentrasjonsfaktor (BCF) ≤ 100, fastsett 

ved forsøk. 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 
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VEDLEGG III 

I vedlegget til avgjerd 2012/720/EU vert det gjort følgjande endringar: 

Av omsyn til klarleiken og rettstryggleiken bør heile tabellen med unntak i kriterium 3 bokstav b) sjette leddet bytast ut med 

følgjande tabell, som tek omsyn til dei endringane som vart innførte ved avgjerd 2014/313/EU: 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 15 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 % 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konservering(*)  

(gjeld berre væsker med pH mellom 2 og 

12 og høgst 0,10 vektprosent aktivt 

materiale) 

H331: Giftig ved innanding R23 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Enzym(**) H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(***) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Unntaket gjeld berre kriterium 3 bokstav b). Biocid skal oppfylle kriterium 3 bokstav d). 

(**) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(***) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegget til avgjerd 2012/721/EU vert det gjort følgjande endringar: 

Av omsyn til klarleiken og rettstryggleiken bør heile tabellen med unntak i kriterium 4 bokstav b) sjette leddet bytast ut med 

følgjande tabell: 

«Subtilisin H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H411: Giftig, med langtidsverknad, for liv i vatn R50-53 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 20 % 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Overflateaktive stoff i samla konsentra-

sjonar i sluttproduktet på under 25 %(*) 

H412: Skadeleg, med langtidsverknad, for liv i vatn R52-53 

Biocid som vert nytta til konserve-

ring(**) (gjeld berre væsker med pH 

mellom 2 og 12 og høgst 0,10 vektpro-

sent aktivt materiale) 

H331: Giftig ved innanding R23 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

Enzym(***) H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

H334: Kan gje allergi- eller astmasymptom eller pustevanskar 

ved innanding 

R42 

H317: Kan utløyse ein allergisk hudreaksjon R43 

Bleikjemiddelkatalysatorar(***) H400: Svært giftig for liv i vatn R50 

NTA som ureinske i MGDA og 

GLDA(****) 

H351: Mistenkt for å kunne føre til kreft R40 

(*) Dette unntaket skal nyttast på det vilkåret at dei overflateaktive stoffa oppfyller kriterium 3 bokstav a) og har evne til anaerob 

nedbryting. 

(**) Unntaket gjeld berre kriterium 4 bokstav b). Biocid skal oppfylle kriterium 4 bokstav e). 

(***) Medrekna stabilisatorar og andre hjelpestoff i stoffblandingane. 

(****) I konsentrasjonar under 1,0 % i råmaterialet, så lenge den samla konsentrasjonen i sluttproduktet er lågare enn 0,10 %.» 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1349 

av 5. august 2016 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy 

[meddelt under nummer K(2016) 5028](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 6 nr. 7 og artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles til produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/563/EF(2) ble det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

fottøy. For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og ta høyde 

for den innovasjon som har funnet sted i den aktuelle perioden, bør det fastsettes reviderte miljøkriterier. 

4) Målet med de reviderte miljøkriteriene er særlig å fremme produkter som har lavere miljøvirkning, særlig med hensyn 

til uttømming av naturressurser, utslipp til vann, luft og jord i forbindelse med produksjonsprosessene, og som bidrar til 

miljødimensjonen av bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus, som er holdbare, og der innholdet av farlige 

stoffer er begrenset. 

5) De reviderte kriteriene fremmer også den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ved at det innføres krav til 

arbeidsforholdene på stedet der sluttmonteringen finner sted, med henvisning til Den internasjonale arbeids-

organisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, FNs Global Compact-

initiativ, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale 

selskaper. 

6) De reviderte miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i seks år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

7) Vedtak 2009/563/EF bør derfor erstattes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 9.8.2016, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 63. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy (EUT 

L 196 av 28.7.2009, s. 27). 

2018/EØS/87/52 2018/EØS/87/52 
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8) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt EU-miljømerket for fottøy på grunnlag av 

miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, slik at de får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i 

samsvar med de reviderte miljøkriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å inngi søknader basert på 

miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, eller på de reviderte miljøkriteriene fastsatt i denne beslutning, i en 

tilstrekkelig lang periode. 

9) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «fottøy» omfatter alle artikler som er utformet for å beskytte eller dekke til foten, og som er utstyrt med 

en såle som kommer i kontakt med underlaget. Med forbehold for unntakene fastsatt i nr. 3 omfatter denne beslutning fottøy 

omfattet av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF(1) og vernefottøy omfattet av rådsdirektiv 89/686/EØF(2). 

2.  Fottøy kan bestå av forskjellige naturmaterialer og/eller syntetiske materialer i samsvar med direktiv 94/11/EF. 

3.  Følgende produkter inngår ikke i produktgruppen: 

a)  Fottøy som inneholder elektriske eller elektroniske komponenter. 

b)  Fottøy som er beregnet på engangsbruk. 

c)  Sokker med påsatt såle. 

d)  Lekefottøy. 

Artikkel 2 

I dette beslutning menes med: 

1) «overdel» skoens øvre strukturelle element som består av ett eller flere materialer, og som er festet til skoens yttersåle. 

Overdelen omfatter også fôr og binnsåle, 

2) «fôr og binnsåler» overdelens fôr og binnsålen som utgjør innsiden av fottøyet, 

3) «yttersåle» fottøyets nedre del som er festet til overdelen, 

4) «fottøymontering» en serie handlinger der målet er å sette sammen skoens overdel og såle til et ferdig produkt. Dette 

omfatter også emballering av sluttproduktet, 

5) «fottøymonteringssted» stedet der de siste trinnene i produksjonen (fra tilskjæring eller forming av materialet (ved 

sprøytestøpingsproduksjon) til emballering av produktet) som gjelder det lisensierte produktet, og som er under søkerens 

kontroll, finner sted, 

6) «flyktige organiske forbindelser» (VOC) organiske forbindelser med et damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K eller en 

tilsvarende flyktighet under de særlige bruksvilkårene som definert i EN 14602,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av 

materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker (EFT L 100 av 19.4.1994, s. 37). 

(2) 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). 
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7) «stoff med iboende evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen  

28 dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager, ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888, OECD 302 C, 

8) «stoff med god evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen 28 

dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, 

OECD 301 E, OECD 301 F, ISO 9408. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «fottøy», 

som definert i artikkel 1 i denne beslutning, og oppfylle miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som 

er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «fottøy» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal gjelde i seks år fra den 

datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «fottøy» kodenummeret «017». 

Artikkel 6 

Vedtak 2009/563/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1.  Som unntak fra artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «fottøy» som er 

inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i vedtak 2009/563/EF. 

2.  Søknader om EU-miljømerket for produkter i produktgruppen «fottøy» som inngis innen to måneder etter den datoen 

denne beslutning treffes, kan enten bygge på kriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. 

Søknadene skal vurderes ut fra de kriteriene som ligger til grunn for søknaden. 

3.  EU-miljømerkelisensene som er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2009/563/EF, kan brukes i tolv måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes. 
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Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 5. august 2016 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til «fottøy»: 

1.  Opprinnelsen til huder og skinn, bomull, tre og kork samt kunstige cellulosefibrer 

2.  Reduksjon av vannforbruk og begrensninger ved garving av huder og skinn 

3.  Utslipp til vann fra produksjon av lær, tekstiler og gummi 

4.  Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

5.  Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddeler 

6.  Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

7.  Parametrer som bidrar til holdbarheten 

8.  Foretaks samfunnsansvar med hensyn til arbeidsforhold 

9.  Emballasje 

10.  Opplysninger på emballasjen 

Vurdering og kontroll: For hvert kriterium er det angitt detaljerte krav til vurdering og kontroll. 

Dersom søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at 

kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv eller eventuelt fra dennes leverandør(er) eller underleverandører. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i henhold til den relevante 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller gjennomført av organer som er akkreditert i 

henhold til den relevante harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. 

Det kan eventuelt benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Vedkommende organer kan eventuelt kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

Sluttproduktet er ett par sko. Kravene er fastsatt på grunnlag av skonummer: 42 franske stikk («Paris Point») for menn, 38 

franske stikk for kvinner, 40 franske stikk for unisexmodeller, 32 franske stikk for barn (eller største skonummer ved skonumre 

mindre enn 32 franske stikk) og 26 franske stikk for barn under tre år. 

Med mindre annet er angitt, får kriteriene anvendelse på sluttproduktet, som består av skoenes overdeler og yttersåler som er 

framstilt av homogene materialer og artikler som utgjør sluttproduktet. 

Søkeren skal framlegge en liste over de materialer som inngår i produktet, herunder en liste over alle homogene materialer og 

artikler som er brukt. Vekten av hvert materiale som er brukt, skal uttrykkes i gram og som en prosent av skoenes overdeler og 

yttersåler. Den samlede vekten for hvert sluttprodukt skal angis. 

Kriterium 6 viser til en liste over stoffer underlagt begrensninger som er angitt i vedlegget. På listen angis omfanget av 

begrensningene og de respektive kontrollmetodene.  
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KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1. Opprinnelsen til huder og skinn, bomull, tre og kork, kunstige cellulosefibrer og plast 

1.1. Krav til huder og skinn 

Rå huder og skinn som skal brukes i et sluttprodukt, omfattes av begrensningene angitt i kriterium 1.1 a) og 1.1 b). 

1.1 a) Huder og skinn  

Kriterium 1.1 a) får anvendelse når innholdet av lær i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av 

enten overdelen eller yttersålen. 

Det er bare rå huder og skinn fra dyr oppdrettet til melke- eller kjøttproduksjon som kan brukes til produksjon av lær 

beregnet på bruk i sluttproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærprodusenten eller fra hud- eller 

skinnleverandøren. I erklæringen skal det angis at lærproduksjonsforetaket utfører samsvarskontroller av råstoffene 

som brukes, og at rå huder og skinn som skal brukes i sluttproduktet, stammer fra dyr oppdrettet til melke- eller 

kjøttproduksjon. 

1.1 b) Forbudte huder  og skinn  

Rå huder og skinn som stammer fra arter som i henhold til kategoriene på Den internasjonale naturvernunions (IUCN) 

rødliste over truede arter(1) er utryddet, utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet, sårbare eller nær truet, skal 

ikke brukes i sluttproduktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærprodusenten eller -leverandøren. I 

erklæringen skal opprinnelsesdyret angis samt at rå huder og skinn som skal brukes i et sluttprodukt, ikke stammer fra 

arter som er utryddet, utryddet i viltlevende tilstand, alvorlig truet, truet, sårbare eller nær truet i henhold til IUCNs 

klassifisering. 

1.2. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

Kriterium 1.2 får anvendelse når innholdet av bomull i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av 

enten overdelen eller yttersålen. 

Bomull som inneholder 70,0 vektprosent eller mer gjenvunnet materiale, er unntatt fra kravene i kriterium 1.2. 

Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (heretter kalt «bomull») som ikke er returfibrer, skal ha et 

minsteinnhold av enten økologisk bomull (se kriterium 1.2 a)) eller bomull dyrket med integrert bekjempelse av 

skadegjørere (IPM) (se kriterium 1.2 b)). 

Tekstiler som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i kommisjonsbeslutning 

2014/350/EU(2), anses å oppfylle kravene i kriterium 1.2. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstiler, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som viser 

at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Dersom det er relevant, skal gjenvunnet materiale kunne spores tilbake til omarbeidingen av utgangsmaterialet. Dette 

skal kontrolleres ved sertifisering av produktkjeden utført av uavhengig tredjemann eller ved dokumentasjon fra 

leverandørene av utgangsmaterialet og ombearbeidingsanleggene.  

  

(1) http://www.iucnredlist.org/ 

(2) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45). 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/409 

 

 

1.2 a) S tandard for økologisk produksjon  

Med unntak av fottøy beregnet på barn under tre år skal minst 10 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som 

brukes i produktet, være dyrket i samsvar med kravene fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic 

Programme (NOP) i USA eller tilsvarende juridiske forpliktelser fastsatt av EUs handelspartnere. Innholdet av 

økologisk bomull kan omfatte økologisk dyrket bomull og økologisk bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

Minst 95 % av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i fottøy beregnet på barn under tre år, skal være 

økologisk bomull. 

Dersom den økologiske bomullen skal blandes med konvensjonell bomull eller IPM-bomull, skal bomullen stamme fra 

ikke-genmodifiserte sorter. 

Påstander om innhold av økologisk bomull er tillatt bare dersom innholdet av økologisk bomull er minst 95 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring om innholdet 

av økologisk bomull underbygd av dokumentasjon sertifisert av et uavhengig kontrollorgan som viser at den er 

produsert i samsvar med kravene til produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic 

Programme (NOP) i USA eller krav fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres for hver opprinnelsesstat. 

Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal vise at kravet til minsteinnhold av økologisk bomull er oppfylt på 

grunnlag av den årlige mengden bomull som kjøpes inn for å framstille sluttproduktet eller sluttproduktene, og for hver 

produktlinje. Transaksjonshistorikk og/eller fakturaer som dokumenterer mengden sertifisert bomull som er kjøpt inn, 

skal framlegges. 

For konvensjonell bomull eller IPM-bomull som brukes i blandinger med økologisk bomull, skal en kontrollprøving 

med tanke på påvisning av eventuelle vanlige genmodifiseringer godtas som samsvarsbevis for bomullssorten. 

1.2 b) Produksjon  av bomull  et ter  prinsippene for  in tegrer t  bekjempelse  av skadegjørere  (IPM) samt 

begrensning av pest ic ider  

Med unntak av fottøy beregnet på barn under tre år skal minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som 

brukes i produktet, dyrkes etter IPM-prinsippene definert i IPM-programmet til FNs organisasjon for ernæring og 

landbruk (FAO) eller i samsvar med systemer for integrert dyrking (Integrated Crop Management – ICM) som omfatter 

IPM-prinsipper. 

Minst 60 % av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i fottøy beregnet på barn under tre år, skal være dyrket 

etter IPM-prinsipper. 

IPM-bomull som skal brukes i sluttproduktet, skal dyrkes uten bruk av noen av følgende stoffer: aldikarb, aldrin, 

kamfeklor (toksafen), captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, cypermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salter av dette, 

endosulfan, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (summen av isomerer), metamidofos, paration-

metyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), paration, pentaklorfenol. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en erklæring om samsvar med 

kriterium 1.2 b) underbygd av dokumentasjon som viser at minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene i 

produktet, eller 60 vektprosent for fottøy beregnet på barn under tre år, er dyrket av gårdbrukere som har deltatt i 

formelle opplæringsprogrammer i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) eller statlige IPM- eller 

ICM-programmer, og/eller som har vært gjenstand for en revisjon innenfor rammen av IPM-ordninger sertifisert av 

tredjemann. Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat eller på grunnlag av sertifisering av all IPM-

bomull som er kjøpt inn for å framstille produktet.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal også framlegge en erklæring om at IPM-bomullen ikke er dyrket ved 

bruk av noen av stoffene angitt i kriterium 1.2 b). IPM-sertifiseringsordninger der bruk av de angitte stoffene er 

utelukket, skal godtas som samsvarsbevis. 

1.3. Bærekraftig tre og kork 

Kriterium 1.3 får anvendelse dersom innholdet av tre eller kork i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 

vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

Alt tre og all kork skal omfattes av sporbarhetssertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig 

sertifiseringsordning, f.eks. FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) eller tilsvarende. 

Nytt tre og ny kork skal ikke stamme fra GMO-sorter og skal omfattes av gyldige sertifikater utstedt av tredjemann 

innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer bærekraftig skogsforvaltning og sporbarhet, 

f.eks. FSC, PEFC eller tilsvarende. 

Dersom en sertifiseringsordning tillater at usertifisert materiale blandes med sertifisert og/eller gjenvunnet materiale i et 

produkt eller en produksjonslinje, skal minst 70 % av tre- eller korkmaterialet, alt etter hva som er relevant, stamme fra 

bærekraftig, sertifisert nytt materiale og/eller gjenvunnet materiale. 

Usertifisert materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogsforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller 

godkjent i henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et gyldig og uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat for alt tre- og korkmateriale som brukes i produktet eller 

produksjonslinjen, og skal påvise at minst 70 % av tre- eller korkmaterialet stammer fra skoger eller områder som 

forvaltes i samsvar med prinsippene for bærekraftig skogsforvaltning, og/eller fra gjenvunne kilder som oppfyller 

kravene fastsatt av den relevante uavhengige sporbarhetssertifiseringsordningen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger 

skal godtas som uavhengig sertifisering utført av tredjemann. Dersom ordningen ikke inneholder særlige krav om at alt 

nytt materiale skal stamme fra ikke-genmodifiserte sorter, skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser 

dette. 

Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det stammer fra en lovlig kilde 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

1.4. Kunstige cellulosefibrer (herunder viskose, modal og lyocell) 

Kriterium 1.4 får anvendelse når innholdet av kunstige cellulosefibrer i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 

10,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

Kunstige cellulosefibrer som inneholder 70,0 vektprosent eller mer gjenvunnet materiale, er unntatt fra kravene i 

kriterium 1.4. 

Minst 25,0 % av de ikke-gjenvunne fibrene skal være framstilt av trær som er dyrket i samsvar med prinsippene for 

bærekraftig skogsforvaltning, som definert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Den resterende 

andelen av ikke-gjenvunne fibrer skal stamme fra masse fra lovlig skogbruk og lovlige beplantninger. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å 

oppfylle kravene i kriterium 1.4. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet 

som viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. Hvis ikke skal søkeren fra fiberprodu-

senten(e) innhente gyldige sporbarhetssertifikater sertifisert av tredjemann som viser at trefibrene er dyrket i samsvar 

med prinsippene for bærekraftig skogsforvaltning og/eller stammer fra lovlige kilder. FSC, PEFC eller lignende 

ordninger skal godtas som uavhengig sertifisering. 

Fiberprodusenten skal dokumentere at ordningen for tilbørlig aktsomhet, omhandlet i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 995/2010(1), er fulgt for å sikre at tømmeret er avvirket på lovlig måte. Gyldige lisenser i henhold til 

EUs handlingsplan for rettshåndheving, god forvaltningspraksis og handel i skogsektoren (FLEGT) eller FNs 

konvensjon om handel med truede arter (CITES) og/eller tredjemannssertifisering skal godtas som dokumentasjon på 

lovlige kilder. 

Dersom det er relevant, skal gjenvunnet materiale kunne spores tilbake til omarbeidingen av utgangsmaterialet. Dette 

skal kontrolleres ved sertifisering av produktkjeden utført av uavhengig tredjemann eller ved dokumentasjon fra 

leverandørene av utgangsmaterialet og fra ombearbeidingsanleggene. 

1.5. Plast 

PVC-plast skal ikke brukes i noen deler av produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Kriterium 2. Reduksjon av vannforbruk og begrensninger ved garving av huder og skinn 

Rå huder og skinn som skal brukes i sluttproduktet, skal være omfattet av grenseverdien for vannforbruk i garveprosessen angitt 

i kriterium 2.1. 

Lær som brukes i produkter beregnet på barn under tre år, skal være omfattet av begrensningen som gjelder for kromgarving, 

som angitt i kriterium 2.2. 

2.1. Vannforbruk 

Kriteriet får anvendelse dersom innholdet av lær i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 10,0 vektprosent av enten 

overdelen eller yttersålen. 

Vannforbruket uttrykt som årlig gjennomsnittlig mengde vann som forbrukes per tonn rå huder og skinn, skal ikke 

overstige grenseverdiene i tabell 1. 

Tabell 1 

Største tillatte vannforbruk i garveprosesser 

Huder 28 m3/t 

Skinn 45 m3/t 

Vegetabilsk garvet lær 35 m3/t 

Svinelær 80 m3/t 

Saueskinn 180 l/hud 
  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 995/2010 av 20. oktober 2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer 

tømmer og treprodukter i omsetning (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 23). 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærleverandøren eller eventuelt lærproduk-

sjonsforetaket. I erklæringen angis årlig lærproduksjon og tilknyttet vannforbruk på grunnlag av de månedlige 

gjennomsnittsverdiene i de siste tolv månedene før søknaden inngis, målt som mengden utslipp av spillvann. 

Dersom lærproduksjonsprosessen utføres på forskjellige geografiske steder, skal søkeren eller leverandøren av halvfab-

rikater av lær framlegge dokumentasjon som angir mengden vann som er sluppet ut (m3) for den mengden halvfabrikater 

av lær som er bearbeidet i tonn (t) eller antallet skinn når det gjelder saueskinn, på grunnlag av de månedlige 

gjennomsnittsverdiene i de 12 månedene før søknaden inngis. 

2.2. Begrensning som gjelder ved garving av huder og skinn 

For fottøy beregnet på barn under tre år skal rå huder og skinn som skal brukes i fôr og binnsåler, som definert i artikkel 2 

nr. 2, behandles ved hjelp av kromfri garveteknologi. 

Vurdering og kontroll: For fottøy beregnet på barn under tre år skal søkeren framlegge en samsvarserklæring fra 

lærproduksjonsforetaket eller eventuelt lærleverandøren med opplysninger om at læret som er brukt i de innvendige 

delene av fottøyet (fôr og/eller binnsåler), er garvet uten bruk av krom. I erklæringen skal det angis hvilket garvemiddel 

som er brukt ved behandlingen av rå huder og skinn. 

Kriterium 3. Utslipp til vann fra produksjon av lær, tekstiler og gummi 

Tekstiler, lær og gummi som skal brukes i sluttproduktet, omfattes av grenseverdien for utslipp til vann. 

Kriteriet får anvendelse når innholdet av lær, tekstiler eller gummi, alt etter hva som er relevant, i skoens overdel eller yttersåle 

utgjør mer enn 10,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

3.1. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra garverier 

KOF-verdien i spillvann fra garverier skal, når det slippes ut til overflatevann etter rensing (i eller utenfor anlegget), ikke 

overstige 200,0 mg/l. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter i samsvar med ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag 

av månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet 

eller, dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene. 

3.2. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra ferdigbehandling av tekstiler 

KOF-verdien i spillvannutslipp fra ferdigbehandling av tekstiler skal ikke overstige 20,0 g/kg behandlede tekstiler. 

Ferdigbehandling omfatter varmeherding, termosolprosesser, overtrekking og impregnering av tekstiler. Dette kravet får 

anvendelse på våtprosesser som brukes ved ferdigbehandling av tekstilstoffet. Målingen i forbindelse med dette kravet 

skal gjøres nedstrøms for renseanlegget på stedet eller et kommunalt renseanlegget som tar imot spillvann fra nevnte 

bearbeidingsanlegg. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 3.2. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring.  
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Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Hvis ikke skal søkeren eller eventuelt materialleverandøren framlegge detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter i 

samsvar med ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av månedsgjennomsnittet for de seks månedene 

før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet eller, dersom spillvannet renses eksternt, den 

driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene. 

3.3. Kjemisk oksygenforbruk (KOF) i spillvann fra bearbeiding av naturgummi og syntetisk gummi 

KOF-verdien i spillvann fra bearbeiding av naturgummi eller syntetisk gummi, alt etter hva som er relevant, skal når det 

slippes ut til overflatevann etter rensing (i eller utenfor anlegget), ikke overstige 150,0 mg/l. Dette kravet får anvendelse 

på våtprosesser som brukes ved framstilling av gummien. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter basert på ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av 

månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. Det skal framgå av opplysningene at produksjonsstedet eller, 

dersom spillvannet renses eksternt, den driftsansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene.  

3.4. Krom i spillvann fra garverier etter rensing 

Den samlede kromkonsentrasjonen i spillvann fra garverier etter at det er renset, skal ikke overstige 1,0 mg/l, som angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU(1). 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

en prøvingsrapport utarbeidet på grunnlag av en av følgende prøvingsmetoder: ISO 9174, EN 1233 eller EN ISO 11885 

for krom, som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av månedsgjennomsnittet for de seks månedene før søknaden. 

Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med BAT 10 og enten BAT 11 eller 12, alt etter hva som er relevant, i 

gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU med hensyn til reduksjon av innholdet av krom i spillvannutslipp. 

Kriterium 4. Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

Dersom ikke annet er angitt, skal den samlede bruken av VOC i sluttfasen av framstillingen av fottøy ikke overstige 18,0 gram 

VOC/par i gjennomsnitt. 

For fottøy som er klassifisert som personlig verneutstyr i samsvar med direktiv 89/686/EØF, skal den samlede bruken av VOC i 

sluttfasen av fottøyproduksjonen ikke overstige 20,0 gram VOC/par i gjennomsnitt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av en beregning av den samlede bruken av 

VOC i sluttfasen av framstillingen av fottøy i samsvar med EN 14602. Beregningen skal underbygges av prøvingsresultater og 

dokumentasjon (registrering av innkjøpt lær, klebemidler, etterbehandlingsmidler og framstilling av fottøy), alt etter hva som er 

relevant. 

Det skal eventuelt framlegges en kopi av sertifiseringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i henhold til direktiv 

89/686/EØF, og som beviser at produktet er klassifisert som personlig verneutstyr. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 45 

av 16.2.2013, s. 13). 
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Kriterium 5. Farlige stoffer i produktet og i skoens bestanddeler 

Forekomsten i sluttproduktet, og i eventuelle homogene materialer eller artikler av det, av stoffer og stoffblandinger som 

oppfyller kriteriene for klassifisering som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC) i henhold til artikkel 57 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(1), eller stoffer eller stoffblandinger som oppfyller kriteriene for 

klassifisering, merking og emballering (CLP) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2) for de 

farene som er oppført i tabell 2, skal begrenses i samsvar med kriterium 5.1 og 5.2. 

Med hensyn til overholdelse av dette kriteriet er stoffene som er oppført på listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, og som omfattes av klassifiseringen av CLP-farer, oppført i tabell 2 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Kriteriet får ikke anvendelse på stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper under bearbeiding (det vil si stoffer som 

ikke lenger er biotilgjengelige, eller som gjennomgår kjemiske endringer), slik at faren som er identifisert, ikke lenger er til 

stede. Dette skal omfatte kjemiske reaksjoner der stoffer er blitt endret, f.eks. polymerisering der monomerer eller 

tilsetningsstoffer bindes kovalent. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 5. 

Tabell 2 

Gruppering av farer underlagt begrensninger 

Farer i gruppe 1 – stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på Det europeiske kjemikaliebyrås (ECHA) kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring(1) 

— Stoffer klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

Farer i gruppe 2 – CLP-farer 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

— Hudsensibiliserende stoff i kategori 1: H317 

Farer i gruppe 3 – CLP-farer 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT(*), kategori 2: H371, H373 

(1) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA), kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på 

godkjenning, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table. 

(*) STOT (Specific target organ toxicity) = giftvirkning på bestemte organer. 

  

(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 (EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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5.1. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Sluttproduktet, og eventuelle homogene materialer eller artikler av det, skal ikke inneholde stoffer som er blitt identifisert 

etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og som er oppført på kandidatlisten 

over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Det skal ikke gis unntak for stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som er oppført på kandidatlisten, 

dersom de forekommer i sluttproduktet, eller for eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av 

sluttproduktet, i konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Målet med kontrollen skal være å fastslå en mulig forekomst av disse stoffene i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring, eventuelt underbygget av erklæringer fra 

materialleverandøren, om at det ikke forekommer stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner 

som er høyere enn 0,10 vektprosent for sluttproduktet og for eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en 

del av produktet. Erklæringene skal vise til den siste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(1). 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

5.2. Begrensninger basert på CLP-klassifiserte stoffer og stoffblandinger 

Med unntak av fôr og binnsåler, som definert i artikkel 2 nr. 2 i denne beslutning, får kriteriet anvendelse når innholdet av 

eventuelle homogene materialer eller artikler i skoen overdel eller yttersåle utgjør mer enn 3,0 vektprosent av enten 

overdelen eller yttersålen. Eventuelle homogene materialer eller artikler som brukes i fôr og binnsåler, skal være omfattet 

av begrensningen som angis i neste nummer. 

Stoffer og stoffblandinger som omfattes av gruppene oppført i tabell 3, og som oppfyller kriteriene for klassifisering som 

CLP-farer i tabell 2, skal ikke forekomme i homogene materialer eller artikler som utgjør en del av sluttproduktet, i 

konsentrasjoner som er høyere enn 0,10 vektprosent. 

Tabell 3 

Grupper av stoffer og stoffblandinger som omfattes av kriterium 5.2 

— Aktive stoffer i biocidprodukter 

— Fargestoffer (herunder trykkfarger, pigmenter og lakk) 

— Hjelpebærestoffer, egaliseringsmidler, ekspansjons- og dispergeringsmidler, overflateaktive stoffer 

— Fettmidler til lær 

— Løsemidler 

— Fortykningsmidler, bindemidler, stabilisatorer og myknere brukt ved trykking 

— Flammehemmere 

— Tverrbindingsmidler, klebemidler 

— Vann-, smuss- og flekkavstøtende midler 

Bruken av visse stoffer og stoffblandinger oppført i tabell 3 er unntatt fra kravene i kriterium 5.2, med forbehold for 

vilkårene angitt i tabell 4.  

  

(1) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table. 
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Tabell 4 

Vilkår for unntak som får anvendelse på bruken av funksjonelle stoffer og stoffblandinger 

Stoffer og stoffblandinger Unntakets omfang Vilkår for unntak Anvendelse på fottøy 

Nikkel H317, H351, H372 Nikkel kan forekomme bare i rustfritt stål. 

Nikkelavgivelsen fra rustfritt stål skal være 

mindre enn eller lik 0,5 μg/cm2/uke, som angitt 

i kriterium 6 (RSL). 

Tåhetter og tilbehør til 

fottøy i metall 

Fargestoffer til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H301, H311, H331, 

H317 

Fargerier og trykkerier skal bruke støvfrie 

fargepreparater eller automatisk dosering og 

fordeling av fargestoffer for å minimere ekspo-

neringen av arbeidstakerne. 

Fargestoffer 

Fargestoffer til farging 

og trykking uten 

pigmenter 

H411, H412, H413 Ved farging der det brukes reaktive farge-

stoffer, direktfargestoffer, kypefargestoffer 

eller svovelfargestoffer i disse klassene, skal 

minst ett av følgende vilkår være oppfylt: 

1.  Bruk av fargestoffer med høy affinitet. 

2.  Frekvensen av defekte varer skal være 

lavere enn 3,0 %. 

3.  Bruk av fargeavstemmingsutstyr. 

4.  Bruk av standardiserte framgangsmåter for 

farging. 

5.  Bruk av fargefjerning ved rensing av 

spillvann. 

Bruk av fargeløsninger og/eller digitaltrykk 

omfattes ikke av disse vilkårene. 

Fargestoffer 

Vann-, smuss- og 

flekkavstøtende midler 

H413 Det avstøtende middelet og nedbrytings-

produktene av dette skal ha god og/eller 

iboende evne til biologisk nedbryting og skal 

ikke være bioakkumulerende i vannmiljøet, 

herunder i vannsedimenter. 

Vannavstøtelighet 

Rester av hjelpestoffer som forekommer i eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av slutt-

produktet 

Hjelpestoffer som 

omfatter bærestoffer, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmidler, 

overflateaktive stoffer, 

fortykningsmidler, 

bindemidler 

H301, H311, H331, 

H371, H373, H317 

(1B), H411, H412, 

H413, EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved hjelp av 

automatiske doseringssystemer, og prosessene 

skal følge standard framgangsmåter. 

Stoffer i klasse H311, H331 og H317 (1B) skal 

ikke forekomme i konsentrasjoner som er 

høyere enn 1,0 vektprosent i eventuelle 

homogene materialer eller artikler som utgjør en 

del av sluttproduktet. 

Hjelpestoffer 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 5.2, eventuelt underbygd av 

erklæringer fra materialleverandøren(e). Erklæringen skal underbygges av en liste over stoffene og/eller stoffene i 

stoffblandinger angitt i tabell 3 som forekommer i eventuelle homogene materialer eller artikler som utgjør en del av 

sluttproduktet, sammen med opplysninger om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifiseringen av disse. 

Følgende opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringer om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifise-

ringen av hvert stoff eller hver stoffblanding: 

— Stoffets CAS-, EC- eller listenummer (dersom dette er tilgjengelig for stoffblandinger). 

— Den fysiske formen og tilstanden som stoffet eller stoffblandingen brukes i. 

— Harmonisert CLP-fareklassifisering. 

— Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer dersom ingen harmonisert klassifisering er 

tilgjengelig(1). 

— Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i CLP-forordningen. 

Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til 

REACH-databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-forordningen, 

skal det framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til forordning (EF) nr.1907/2006, og som er 

tilstrekkelige til å underbygge en endelig selvklassifisering i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

ECHAs retningslinjer. Ved databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal 

selvklassifiseringene kontrolleres, og følgende informasjonskilder skal godtas: 

— Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(2), 

medlemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

— Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

— En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog. Denne skal bygge på en gjennomgåelse av 

vitenskapelig litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av 

uavhengige laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

— En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) eller 

CLP-fareklassifiseringssystemet. 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-

metoder, modeller for kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med 

strukturlike stoffer. 

For de stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 4 som det er gitt unntak for, skal søkeren framlegge bevis på at alle 

vilkårene for unntak er oppfylt. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Kriterium 6. Liste over stoffer underlagt begrensninger (RSL) 

Kriteriet får anvendelse dersom innholdet av homogene materialer eller artikler i skoens overdel eller yttersåle utgjør mer enn 

3,0 vektprosent av enten overdelen eller yttersålen. 

  

(1) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

(2) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-

cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies 
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Sluttproduktet, homogene materialer eller artikler som utgjør en del av sluttproduktet, eller produksjonsoppskriftene som 

brukes, skal, alt etter hva som er relevant, ikke inneholde stoffer som er oppført på listen over stoffer underlagt begrensninger. 

For hvert stoff eller hver gruppe av stoffer er anvendelsen, omfanget av begrensningene samt krav til kontroll og prøving angitt 

på nevnte liste. Vedlegget til denne beslutning inneholder listen over stoffer underlagt begrensninger. 

Søkeren skal formidle listen over stoffer underlagt begrensninger til alle leverandører av materialer eller artikler som skal 

brukes som bestanddeler i det EU-miljømerkede produktet. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 6. 

Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om samsvar med listen over stoffer 

underlagt begrensninger, sammen med dokumentasjon om stoffene og stoffblandingene som er brukt til framstilling av 

sluttproduktet eller materialene i det. Hvert relevante krav som er angitt på listen over stoffer underlagt begrensninger, skal 

kontrolleres, og dette kan omfatte: 

— erklæringer fra ansvarlige for tilknyttede produksjonstrinn, 

— erklæringer fra leverandører av kjemikalier eller 

— resultater fra laboratorieanalyser av prøver av sluttproduktet. 

Dersom det er påkrevd, skal det utarbeides sikkerhetsdatablader i samsvar med retningslinjene i avsnitt 10, 11 og 12 i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 («Krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader»). Ved ufullstendige sikkerhetsdatablader vil 

det bli krevd supplerende erklæringer fra leverandører av kjemikalier. 

Dersom det kreves laboratorieanalyser av sluttproduktet, skal dette utføres for bestemte produktlinjer og bygge på et tilfeldig 

utvalg av prøver. Dersom det er angitt, skal dette gjennomføres årlig i lisensperioden for å vise fortsatt samsvar med kriteriet 

om listen over stoffer underlagt begrensninger, og resultatene skal deretter framlegges for det berørte vedkommende organ. 

Prøvingsdata som er innhentet for å sikre samsvar med bransjens lister over stoffer underlagt begrensninger og andre 

sertifiseringsordninger for fottøy, skal godtas dersom prøvingsmetodene er likeverdige. 

Dersom det brukes EU-miljømerkede tekstilprodukter, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som viser 

at miljømerket er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Kriterium 7. Parametrer som bidrar til holdbarheten 

Arbeidssko og vernesko skal være CE-merket og oppfylle kravene til holdbarhet fastsatt i samsvar med direktiv 89/686/EØF. 

Alt annet fottøy skal oppfylle kravene i tabell 5. 
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Tabell 5 

Holdbarhetsparametrer 

Parameter/standardprøvingsmetode 
Sportssko 

(generelle) 
Skolesko Fritidssko Herrespasersko 

Fottøy beregnet 

på kaldt vær 
Damespasersko Motesko Barnesko Innesko 

Overdelens bøyemotstand: 

(kc uten synlig skade) / EN 13512 

Tørr = 100 

Våt = 20 

Tørr = 100 

Våt = 20 

Tørr = 80 

Våt = 20 

Tørr = 80 

Våt = 20 

Tørr = 100 

Våt = 20 

– 20° = 30 

Tørr = 50 

Våt = 10 

Tørr = 15 Tørr = 15 Tørr = 15 

Overdelens 

rivestyrke 

(gjennomsnittlig 

rivestyrke, N) / EN 

13571 

Lær 

Andre materialer 

≥ 80 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 60 

≥ 40 

≥ 40 

≥ 40 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

≥ 30 

Yttersålens bøye-

motstand: 

EN 17707. 

Snittilvekst (mm) 

Nsc = ingen 

spontane sprekker 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc 

≤ 4 

Nsc ved -10 °C 

≤ 4 

Nsc 

   

Yttersålens slite-

styrke / EN 12770 

D ≥ 0,9 g/cm3 

(mm3) 

D < 0,9 g/cm3 

(mg) 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 250 

≤ 170 

≤ 350 

≤ 200 

≤ 200 

≤ 150 

≤ 400 

≤ 250 

  ≤ 450 

≤ 300 

Heftfasthet, overdel/såle (N/mm) / EN 

17708 

≥ 4,0 ≥ 4,0 ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,0 ≥ 2,5 ≥ 3,0 ≥ 2,5 

Yttersålens rive-

styrke 

(gjennomsnittlig 

styrke, N/mm) / EN 

12771 

D ≥ 0,9 g/cm3 

D < 0,9 g/cm3 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

6 

4 

8 

6 

6 

4 

5 

4 

6 

5 

5 

4 

Fargebestandighet for fottøyets innside 

(fôr eller overdelens innside). Gråskala 

på filt etter 50 våtsykluser / EN ISO 

17700 

≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3 ≥ 2/3  ≥ 2/3 ≥ 2/3 

Slitestyrkesykluser for fôr og 

binnsåler / EN 17704 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 6 400 våt 

> 25 600 tørr 

> 12 800 våt 

> 25 600 tørr 

> 6 400 våt 

> 25 600 tørr 

> 3 200 våt 

>= 25 600 tørr 

>= 12 800 våt 

> 8 400 tørr 

> 1 600 våt 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av prøvingsrapporter som angitt i tabell 5. 

Dersom det er relevant, skal det framlegges en kopi av sertifiseringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i henhold til 

direktiv 89/686/EØF, og som beviser at produktet er klassifisert som personlig verneutstyr. 

Kriterium 8. Foretaks samfunnsansvar med hensyn til arbeidsforhold 

Kravene i dette kriteriet får anvendelse på stedet der sluttmonteringen av fottøyet finner sted. 

Idet det tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper 

og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ (søyle 2), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, skal søkeren sørge for tredjemannskontroll underbygd av revisjoner på stedet 

som bekrefter at gjeldende prinsipper i ILOs kjernekonvensjoner og tilleggsbestemmelsene nedenfor er overholdt på stedet der 

sluttmonteringen av fottøyet finner sted. 

ILOs kjernekonvensjoner: 

i)  Barnearbeid: 

— Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting, 1973 (nr. 138). 

— Konvensjonen om de verste former for barnearbeid, 1999 (nr. 182). 

ii)  Tvangsarbeid: 

— Konvensjonen om tvangsarbeid, 1930 (nr. 29), og protokollen til konvensjonen om tvangsarbeid fra 2014. 

— Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid, 1957 (nr. 105). 

iii)  Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger: 

— Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, 1948 (nr. 87). 

— Konvensjonen om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98). 

iv)  Forskjellsbehandling: 

— Konvensjonen om lik lønn, 1951 (nr. 100). 

— Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958 (nr. 111). 

Tilleggsbestemmelser: 

v)  Arbeidstid: 

— ILOs konvensjon om arbeidstid, 1919 (nr. 1). 

vi)  Lønn: 

— ILOs konvensjon om fastsetting av minstelønn, 1970 (nr. 131). 

— Levelønn: Søkeren skal sikre at den lønn som betales for en normal arbeidsuke, alltid minst oppfyller bransjens eller 

lovfestede minstestandarder, er tilstrekkelig til å oppfylle arbeidstakernes grunnleggende behov og gir et visst 

rådighetsbeløp. Gjennomføringen skal revideres i samsvar med standarden SA8000(1) om lønn («Remuneration»). 

vii)  Helse og sikkerhet: 

— ILOs konvensjon om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, 1981 (nr. 170). 

— ILOs konvensjon om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1990 (nr. 155). 

På steder der retten til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal selskapet anerkjenne 

rettmessige arbeidstakersammenslutninger som det kan føre samtaler med om problemer knyttet til arbeidsplassen.  

  

(1) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org 
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Revisjonsprosessen skal omfatte samråd med eksterne berørte parter i lokalområdene rundt produksjonsstedene, herunder 

fagforeninger, organisasjoner i lokalsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og eksperter på arbeidsforhold. For å dokumentere 

leverandørenes atferd overfør berørte forbrukere skal søkeren offentliggjøre aggregerte resultater og hovedfunn fra revisjonene 

på internett. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring og kopier av sertifikater og underbyggende revisjons-

rapporter for hvert anlegg der sluttmonteringen av modellen(e) som skal miljømerkes, finner sted. 

Tredjemannsrevisjonen av stedet skal utføres av private revisorer som er kvalifisert til å vurdere om fottøyindustriens forsy-

ningskjede er i samsvar med sosiale standarder eller atferdsregler, eller, i stater der ILOs konvensjon om arbeidstilsyn fra 1947 

(nr. 81) er blitt ratifisert, og ILOs tilsyn viser at det nasjonale arbeidstilsynssystemet er effektivt(1), og der tilsynssystemene 

omfatter områdene angitt ovenfor, av én eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet. 

Sertifikater som er datert senest tolv måneder før søknaden, fra ordninger eller prosesser som kontrollerer samsvar med 

gjeldende prinsipper i de angitte ILO-kjernekonvensjonene, sammen med tilleggsbestemmelsene om arbeidstid, lønn og helse 

og sikkerhet, skal godtas. 

Kriterium 9. Emballasje 

Dette kriteriet gjelder bare for primæremballasje, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF(2). 

9.1. Papp og papir 

Papp og papir som brukes til sluttemballering av fottøyet, skal være framstilt av 100 % gjenvunnet materiale. 

9.2. Plast 

Plast som brukes til sluttemballering av fottøyet, skal være framstilt av minst 80 % gjenvunnet materiale. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt emballasjeleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring med 

opplysninger om emballasjematerialets sammensetning og andelen gjenvunnet og nytt materiale. 

Kriterium 10. Opplysninger på emballasjen 

10.1. Bruksanvisning 

Følgende opplysninger skal følge med produktet: 

— Rengjøring- og vedlikeholdsanvisninger for hvert produkt. 

— «Få fottøyet reparert istedenfor å kaste det. Det er mindre skadelig for miljøet.» 

— «Brukt fottøy bør leveres til et lokalt gjenvinningsanlegg.» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et eksempel på emballasjen eller en illustrasjon av emballasjen som viser 

bruksanvisningen som skal følge med produktet. 

10.2. Opplysninger på EU-miljømerket 

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt brukes, skal det, dersom det er relevant, inneholde tre av følgende utsagn: 

i)  Bærekraftig forvaltede råstoffer av naturlig opprinnelse (dersom kriterium 1 får anvendelse). 

ii)  Redusert forurensning i produksjonsprosesser. 

iii)  Minimert bruk av farlige stoffer. 

iv)  Holdbarhetsprøvd. 

v)  xx % økologisk bomull er brukt (denne påstanden kan brukes bare dersom, på grunnlag av kriterium 1.2 a), mer enn 

95 % av det samlede innholdet av bomull er økologisk). 

  

(1) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og tilhørende veiledning. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall (EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10). 
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Retningslinjene for bruk av den valgfrie etiketten med tekstfelt er å finne i «Guidelines for the use of the EU Elastomer 

logo» på nettstedet 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring og et eksempel på produktetiketten eller en 

illustrasjon som viser plasseringen av EU-miljømerket. 

 _____  
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TILLEGG 

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT BEGRENSNINGER (RSL) 

Listen får anvendelse på stoffer som kan brukes i produksjonsprosessen, eller som kan forekomme i sluttproduktet. Listen over 

stoffer underlagt begrensninger for EU-miljømerking av fottøy inneholder stoffer eller grupper av stoffer hvis forekomst i 

sluttproduktet, materialer eller artikler i det, eller produksjonsoppskrifter, alt etter hva som er relevant, skal være særlig 

begrenset eller kontrollert. Begrensningene får anvendelse på 

— produksjonstrinn (f.eks. farging), 

— oppskrifter som brukes i produksjonstrinnene for fottøyet (f.eks. hjelpestoffer), 

— homogene materialer eller artikler (f.eks. syntetisk gummi eller naturgummi), 

— sluttprodukter. 

Anvendelse, materiale og/eller produksjonstrinn, dersom det er relevant, begrensningens omfang, krav til kontroll og/eller 

prøving er angitt for hvert krav. 

Søkeren skal formidle listen over stoffer underlagt begrensninger til alle materialleverandører. 

Tekstilprodukter som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 6. 
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Tabell 1 

Begrensninger som får anvendelse på bestemte produksjonstrinn 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Hjelpestoffer 

Enhver blanding eller sammen-

setning som brukes i produk-

sjontrinnene for lær, tekstiler og 

belagt lær og belagte tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger som 

brukes i produksjonstrinn, og som omfattes av grenseverdiene for 

forekomst av stoffer i sluttproduktet: 

— Nonylfenol, isomerblandinger, CAS-nr. 25154-52-3 

— 4-nonylfenol, CAS-nr. 104-40-5 

— 4-nonylfenol, forgrenet, CAS-nr. 84852-15-3 

— Oktylfenol, CAS-nr. 27193-28-8 

— 4-oktylfenol, CAS-nr. 1806-26-4 

— 4-tert-oktylfenol, CAS-nr. 140-66-9 

Følgende alkylfenoletoksylater (APEO): 

— Polyoksyetylert oktylfenol, CAS-nr. 9002-93-1 

— Polyoksyetylert nonylfenol, CAS-nr. 9016-45-9 

— Polyoksyetylert p-nonylfenol, CAS-nr. 26027-38-3 

Totalt 25 mg/kg for 

tekstiler 

Totalt 100 mg/kg for lær 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge enten en erklæring om at disse 

stoffene ikke er brukt, underbygd av et sikkerhets-

datablad, eller prøvingsresultater for sluttproduktet eller 

for læret, tekstilene, det belagte læret eller de belagte 

tekstilene som utgjør sluttproduktet. Prøvingsmetode for 

lær: EN ISO 18218-2 (indirekte metode), for tekstiler og 

belagte tekstiler: EN ISO 18254 for alkylfenoletoksylater, 

for alkylfenoler skal prøvingen av sluttproduktet utføres 

ved ekstraksjon av løsemiddel etterfulgt av LC-MS eller 

GC-MS. 

Farging og etterbehandling av 

lær, tekstiler og belagt lær og 

belagte tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger til 

farging og etterbehandling av lær, belagt lær og belagte tekstiler: 

— Bis(hydrogenert talgalkyl)dimetylammoniumklorid (DTDMAC) 

— Distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC) 

— Di(herdet talg)dimetylammoniumklorid (DHTDMAC) 

— Etylendiamintetraacetat (EDTA) 

— Dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 

— 4-(1,1,3,3,-tetrametylbutyl)fenol 

— Nitrilotri-eddiksyre (NTA) 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

b)  Kolofonium 

Trykking, lakkering og liming Kolofonium skal ikke brukes som bestanddel i trykkfarger, lakk eller 

klebemidler. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller leverandøren(e) 

skal framlegge en erklæring om at dette stoffet ikke er 

brukt. 

c)  Løsemidler 

Hjelpestoffer brukt i blandinger, 

sammensetninger og klebemid-

ler for lær, tekstiler, belagt lær 

og belagte tekstiler, plast og 

sluttprodukter 

Følgende stoffer skal ikke brukes i blandinger eller sammensetninger til 

bearbeiding av materialer i bestanddeler og i klebemidler som brukes ved 

montering av sluttproduktet: 

— 2-metoksyetanol 

— N,N-dimetylformamid 

— 1-metyl-2-pyrrolidon 

— Bis(2-metoksyetyl)eter 

— 4,4′-diaminodifenylmetan 

— 1,2,3-triklorpropan 

— 1,2-dikloretan, etylendiklorid 

— 2-etoksyetanol 

— Benzen-1,4-diamindihydroklorid 

— Bis(2-metoksyetyl)eter 

— Formamid 

— N-metyl-2-pyrrolidon 

— Trikloretylen 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 

d)  Klorerte parafiner 

Alle produksjonstrinn for lær, 

syntetisk gummi, plast, tekstiler 

og belegg 

Kortkjedede klorerte parafiner (SCCP), C10–C13, skal ikke brukes til 

produksjon og etterbehandling av lær, syntetisk gummi, plast, tekstiler 

eller belegg. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at kortkjedede 

klorerte parafiner, C10–C13, ikke er brukt, underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. Ellers skal søkeren og/eller 

materialleverandøren(e) framlegge en samsvarserklæ-

ring underbygd av resultatene fra en prøvingsrapport 

utarbeidet i henhold til EN ISO 18219. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

Materialbearbeiding for lær, 

syntetisk gummi, plast, tekstiler 

og belegg 

Mellomkjedede klorerte parafiner (MCCP), C14–C17, skal ikke brukes til 

produksjon og etterbehandling av lær, syntetisk gummi, plast, tekstiler 

eller belegg. 

1000 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at mellomkje-

dede klorerte parafiner, C14–C17, ikke er brukt, 

underbygd av et sikkerhetsdatablad. Ellers skal søkeren 

og/eller materialleverandøren(e) framlegge en sam-

svarserklæring underbygd av resultatene fra en prø-

vingsrapport i henhold til EN ISO 18219. 

e)  Biocidprodukter (som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1) 

Brukt under transport eller 

lagring av råstoffer og halvfab-

rikater, sluttprodukter eller 

sluttproduktemballasje 

i)  Bare følgende aktive stoffer (som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 528/2012) er tillatt: 

— Aktive stoffer som er oppført på listen utarbeidet i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012, for den relevante 

produkttypen (dvs. fibrer, lær, gummi og polymeriserte ma-

terialer), forutsatt at vilkårene eller begrensningene fastsatt i 

forordningen er oppfylt. 

— Aktive stoffer som er angitt i vedlegg I til nevnte forordning, 

forutsatt at vilkårene og begrensningene fastsatt i forordningen er 

oppfylt. 

— Aktive stoffer som undersøkes for den relevante produkttypen i 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 

528/2012. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandø-

ren skal framlegge enten erklæringer om at disse 

stoffene ikke er brukt før transport og lagring, eller 

dokumentasjon på at bruken av det aktive stoffet 

(biocidet) er tillatt i henhold til forordning (EU) nr. 

528/2012. 

Ved bruk skal det framlegges en liste over aktive stoffer 

som er tilsatt under transport eller lagring av råstoffer, 

halvfabrikater eller i sluttproduktemballasje, herunder 

de tilhørende H-setningene. 

ii)  Biocidprodukter skal ikke tilsettes i sluttprodukter eller i deler av disse 

under monteringen av fottøyet med det formål å gi sluttproduktet 

biocide egenskaper. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren og materialleverandø-

ren skal framlegge erklæringer om at disse stoffene ikke 

er brukt i sluttproduktet eller deler av det. 

iii)  Klorfenoler (deres salter og estere), organiske tinnforbindelser 

(herunder TBT, TPhT, DBT og DOT), dimetylfumarat (DMFu), 

triklosan og nanosølv skal ikke brukes under transport eller lagring av 

produktet, artikler og homogene deler av det, og skal ikke tilsettes i 

sluttproduktet eller i sluttemballasjen. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. Erklæringen skal underbygges av 

resultatene fra prøvingen av sluttproduktet utført med 

henblikk på forekomst av følgende stoffer: 

Klorfenoler: lær, EN ISO 17070; tekstiler, XP G 08-015 

(påvisningsgrense: lær: 0,1 ppm; tekstiler: 0,05 ppm). 

Dimetylfumarat: ISO/TS 16186. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

f)  Andre særskilte stoffer 

Produksjonsoppskrifter og 

klebemidler som brukes i slutt-

produktet eller deler av det 

Følgende stoffer skal ikke med hensikt tilsettes i stoffblandinger og 

sammensetninger eller klebemidler som brukes under monteringen av 

fottøyet: 

— Klorerte eller bromerte dioksiner eller furaner 

— Klorerte hydrokarboner (1,1,2,2-tetrakloretan, pentakloretan, 1,1,2-

trikloretan, 1,1-dikloretylen) 

— Heksaklorsykloheksan 

— Monometyldibromdifenylmetan 

— Monometyldiklordifenylmetan 

— Nitritter 

— Polybromerte bifenyler (PBB) 

— Pentabromdifenyleter (PeBDE) 

— Oktabromdifenyleter (OBDE) 

— Polyklorerte bifenyler (PCB) 

— Polyklorerte terfenyler (PCT)) 

— Tri(2,3-dibrompropyl)fosfat (TRIS) 

— Trimetylfosfat 

— Tris-aziridinyl-fosfinoksid (TEPA) 

— Tris(2-kloretyl)-fosfat (TCEP) 

— Dimetylmetylfosfonat (DMMP) 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 
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Tabell 2 

Begrensninger som får anvendelse på prosesser som finner sted i fargerier 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Bærestoffer 

Bærestoffer brukt i farge-

prosesser der det brukes 

dispersjonsfargestoffer 

Halogenerte fargeakseleratorer (bærestoffer) skal ikke brukes (eksempler 

på bærestoffer er blant annet 1,2-diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen, 

klorfenoksyetanol). 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Bærestoffer brukt som ekspan-

sjonsmidler for plast og skum 

Halogenerte organiske forbindelser skal ikke brukes som ekspan-

sjonsmidler eller som hjelpe-ekspansjonsmidler. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

b)  Fargestoffer underlagt begrensninger 

Azofargestoffer 

Anvendelse i fargeprosesser 

Følgende kreftframkallende aromatiske aminer skal ikke forekomme i 

sluttproduktet. 

Arylamin CAS-nummer 

4-aminobifenyl 92-67-1 

Benzidin 92-87-5 

4-klor-o-toluidin 95-69-2 

2-naftylamin 91-59-8 

o-aminoazotoluen 97-56-3 

2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8 

p-kloranilin 106-47-8 

2,4-diaminoanisol 615-05-4 
 

30 mg/kg for hvert 

arylamin i sluttproduktet 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra spesifikke prøvinger i samsvar med EN 

14362-1:2012 og 3:2012 for tekstiler og CEN ISO/TS 

17234-1 og 2 for lær. 

(Merk: Når det gjelder forekomst av 4-aminoazobenzen, 

kan det forekomme falskt positive resultater, og disse 

skal derfor rapporteres.) 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Arylamin CAS-nummer 

4,4′-diaminodifenylmetan 101-77-9 

3,3′-diklorbenzidin 91-94-1 

3,3′-dimetoksybenzidin 119-90-4 

3,3′-dimetylbenzidin 119-93-7 

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan 838-88-0 

p-kresidin 120-71-8 

4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 

4,4′-oksydianilin 101-80-4 

4,4′-tiodianilin 139-65-1 

o-toluidin 95-53-4 

2,4-diaminotoluen 95-80-7 

2,4,5-trimetylanilin 137-17-7 

o-anisidin (2-metoksyanilin) 90-04-0 

2,4-xylidin 95-68-1 

2,6-xylidin 87-62-7 

4-aminoazobenzen 60-09-3 
 

  

 

CMR-fargestoffer Følgende kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 

fargestoffer skal ikke brukes: 

Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer 
CAS-nummer 

C.I. Acid Red 26 3761-53-3 

C.I. Basic Red 9 569-61-9 
 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske fargestoffer 
CAS-nummer 

C.I. Basic Violet 14 632-99-5 

C.I. Direct Black 38 1937-37-7 

C.I. Direct Blue 6 2602-46-2 

C.I. Direct Red 28 573-58-0 

C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8 

C.I. Disperse Orange 11 82-28-0 

C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 
 

  

 

Potensielt sensibiliserende 

fargestoffer 

Følgende potensielt sensibiliserende fargestoffer skal ikke brukes. 

Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer CAS-nummer 

C.I. Disperse Blue 1 2475-45-8 

C.I. Disperse Blue 3 2475-46-9 

C.I. Disperse Blue 7 3179-90-6 

C.I. Disperse Blue 26 3860-63-7 

C.I. Disperse Blue 35 12222-75-2 

C.I. Disperse Blue 102 12222-97-8 

C.I. Disperse Blue 106 12223-01-7 

C.I. Disperse Blue 124 61951-51-7 

C.I. Disperse Brown 1 23355-64-8 

C.I. Disperse Orange 1 2581-69-3 

C.I. Disperse Orange 3 730-40-5 
 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Potensielt sensibiliserende dispersjonsfargestoffer CAS-nummer 

C.I. Disperse Orange 37 12223-33-5 

C.I. Disperse Orange 76 13301-61-6 

C.I. Disperse Red 1 2872-52-8 

C.I. Disperse Red 11 2872-48-2 

C.I. Disperse Red 17 3179-89-3 

C.I. Disperse Yellow 1 119-15-3 

C.I. Disperse Yellow 3 2832-40-8 

C.I. Disperse Yellow 9 6373-73-5 

C.I. Disperse Yellow 39 12236-29-2 

C.I. Disperse Yellow 49 54824-37-2 
 

  

Krombeisfargestoffer Krombeisfargestoffer skal ikke brukes. Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Metallkompleksfargestoffer Metallkompleksfargestoffer basert på kobber, krom og nikkel skal bare 

være tillatt til farging av lær, ull- og polyamidfibrer eller blandinger av 

disse fibrene med kunstige cellulosefibrer (f.eks. viskose). 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 

Pigmenter Pigmenter basert på kadmium, bly, krom (VI), kvikksølv og/eller antimon 

skal ikke brukes. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et sikkerhetsdatablad. 
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Tabell 3 

Begrensninger som får anvendelse på etterbehandlingen av sluttproduktet 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  Per- og polyfluorerte kjemikalier (PFC) 

Sluttprodukt i)  Fluorerte vann-, flekk- og oljeavstøtende midler skal ikke brukes til 

impregnering av fottøy. Dette omfatter per- og polyfluorerte midler. 

Ikke-fluorerte midler skal inneholde stoffer som er lett biologisk 

nedbrytbare, og som ikke er bioakkumulerende i vannmiljøet, herunder i 

vannsedimentet. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

et sikkerhetsdatablad. 

Fottøy som oppgis å ha en 

innebygd vannavstøtende funk-

sjon 

ii)  Fluorpolymermembraner og -laminater kan bare brukes til fottøy 

dersom materialets vanngjennomtrengelighet skal være lavere enn 

0,2 gram og vannabsorpsjonen lavere enn 30 % i henhold til 

standarden ISO 20347. Fluorpolymermembraner skal ikke 

framstilles ved bruk av PFOA eller noen av dets høyere homologer 

som definert av OECD. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring fra membran- eller laminatprodu-

senten med hensyn til polymerproduksjonen. Erklæ-

ringen skal underbygges av resultater fra tekniske 

prøvinger av materialets vanngjennomtrengelighet i 

henhold til ISO 20347. 

b)  Flammehemmere 

Fottøy med innebygd flammehem-

mende funksjon 

Bruken av flammehemmere er bare tillatt for fottøy som er klassifisert 

og CE-merket som personlig verneutstyr i kategori III, og som har en 

innebygd flammehemmende funksjon for å sikre sikkerheten på 

arbeidsplassen i samsvar med spesifikasjonene fastsatt ved direktiv 

89/686/EØF. Stoffet eller stoffene som brukes for å oppnå flammehem-

mende egenskaper, skal oppfylle kravene i kriterium 5. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge enten en 

erklæring om at flammehemmere ikke er brukt, eller en 

erklæring om at kriterium 5 er oppfylt. 

I begge tilfeller skal erklæringen underbygges av et 

sikkerhetsdatablad. Dersom det er relevant, skal det 

framlegges en liste over de flammehemmerne som er 

brukt i produktet, sammen med de tilhørende H-/R-

setningene. Det skal framlegges en kopi av sertifise-

ringen utstedt av et sertifiseringsorgan som er meldt i 

henhold til direktiv 89/686/EØF, og som beviser at 

produktet er markedsført som flammesikkert personlig 

verneutstyr i kategori III. 
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Tabell 4 

Begrensninger som får anvendelse på sluttproduktet eller bestemte deler av det 

Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

a)  PAH 

Belegg av plast, syntetisk 

gummi, tekstiler og lær 

De polysykliske aromatiske hydrokarbonene (PAH) som er 

oppført nedenfor, skal ikke forekomme i mengder over de 

fastsatte grenseverdiene i belegg av plast, syntetisk gummi, 

tekstiler eller lær. 

PAH som er klassifisert som farer i gruppe 1 og 2, skal ikke 

forekomme i konsentrasjoner som er høyere enn eller lik 

individuelle eller samlede konsentrasjonsgrenser, i belegg av 

plast, syntetisk gummi, tekstiler eller lær. 

Forekomsten og konsentrasjonen av følgende PAH skal 

kontrolleres: 

PAH som er underlagt begrensninger i henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006: 

Navn CAS-nr. 

Krysen 218-01-9 

Benzo[a]antracen 56-55-3 

Benzo[k]fluoranten 207-08-9 

Benzo[a]pyren 50-32-8 

Dibenzo[a,h]antracen 53-70-3 

Benzo[j]fluoranten 205-82-3 

Benzo(b)fluoranten 205-99-2 

Benzo[e]pyren 192-97-2 

  

For alt fottøy: 

1.  De individuelle konsentrasjons-

grensene for PAH som er 

underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal være lavere 

enn 1 mg/kg. 

2.  Den samlede konsentrasjons-

grensen for de 18 oppførte PAH 

skal være lavere enn 10 mg/kg. 

For fottøy beregnet på barn under 

tre år: 

1.  De individuelle konsentrasjons-

grensene for PAH som er 

underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF)  

nr. 1907/2006, skal være lavere 

enn 0,5 mg/kg. 

2.  Den samlede konsentrasjons-

grensen for de 18 oppførte PAH 

skal være lavere enn 1 mg/kg. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av prøvingsrapporten utarbeidet ved bruk av 

prøvingsmetoden AfPS GS 2014:01 PAK. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Andre PAH som er underlagt begrensninger: 

Navn CAS-nr. 

Naftalen 91-20-3 

Acenaftylen 208-96-8 

Acenaften 83-32-9 

Fluoren 86-73-7 

Fenantren 85-1-8 

Antracen 120-12-7 

Fluoranten 206-44-0 

Pyren 129-00-0 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren 193-39-5 

Benzo[g,h,i]perylen 191-24-2 

  

  

b)  N-nitrosaminer 

Naturgummi og syntetisk 

gummi 

Følgende N-nitrosaminer skal ikke påvises i syntetisk gummi og 

naturgummi. 

N-nitrosamin CAS-nr. 

N-nitrosodietanolamin (NDELA) 1116-54-7 

N-nitrosodimetylamin (NDMA) 62-75-9 

N-nitrosodipropylamin (NDPA) 621-64-7 

N-nitrosodietylamin (NDEA) 55-18-5 

  

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller gummileverandø-

ren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

prøvingsrapporten utarbeidet ved bruk av prø-

vingsmetoden EN 12868 or EN 14602. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 
N-nitrosamin CAS-nr. 

N-nitrosodiisopropylamin (NDiPA) 601-77-4 

N-nitrosodibutylamin (NDBA) 924-16-3 

N-nitrosopiperidin (NPIP) 100-75-4 

N-nitrosodiisobutylamin (NdiBA) 997-95-5 

N-nitrosodiisononylamin (NdiNA) 1207995-62-7 

N-nitrosomorfolin (NMOR) 59-89-2 

N-nitroso-N-metyl-N-fenylamin (NMPhA) 614-00-6 

N-nitroso-N-etyl-N-fenylamin (NEPhA) 612-64-6 

N-nitrosopyrrolidin 930-55-2 

  

  

c)  Organiske tinnforbindelser 

Sluttprodukt De organiske tinnforbindelsene oppført nedenfor skal ikke 

forekomme i sluttproduktet over de fastsatte grenseverdiene. 

Tributyltinnforbindelser (TBT) 0,025 mg/kg 

Dibutyltinnforbindelser (DBT) 1 mg/kg 

Monobutyltinnforbindelser (MBT) 1 mg/kg 

Dioktyltinnforbindelser (DOT) 1 mg/kg 

Trifenyltinn (TPT) 1 mg/kg 

  

Fastsatte grenseverdier for hver 

organiske tinnforbindelse 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av resultater fra 

prøvinger utført i samsvar med prøvingsmetoden 

ISO/TS 16179. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

d)  Ftalater 

Plast- og gummimaterialer, 

syntetiske materialer, belegg 

og trykk på materialer 

i)  I produktet kan det bare brukes ftalater som på søknads-

tidspunktet er blitt risikovurdert, og som oppfyller kravene i 

kriterium 5. 

Ikke relevant Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av et sikkerhetsdatablad. 

ii)  Følgende myknere skal ikke brukes i produktet eller i artikler 

eller homogene deler av det: 

— 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-forgrenede alkyl-

estere, C7-rike (DIHP), CAS-nr.: 71888-89-6 

— 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og 

lineære alkylestere (DHNUP), CAS-nr.: 68515-42-4 

— Bis(2-metoksyetyl)ftalat (DMEP), CAS-nr.: 117-82-8 

— Diisobutylftalat (DIPB), CAS-nr.: 84-69-5 

— Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), CAS-nr.: 117-81-7 

— Dibutylftalat (DBP), CAS-nr.: 84-74-2 

— Benzylbutylftalat (BBP), CAS-nr.: 85-68-7 

— Di-n-pentylftalat (DPP), CAS-nr.: 131-18-0 

— 1,2-benzendikarboksylsyredipentylester, forgrenet og 

lineær, CAS-nr.: 84777-06-0 

— Diisopentylftalat (DIPP), CAS-nr.: 605-50-5 

— Diheksylftalat (DnHP), CAS-nr.: 84-75-3 

— N-pentylisopentylftalat, CAS-nr.: 607-426-00-1 

iii)  Følgende ftalater skal ikke brukes i fottøy til barn under tre 

år: 

— Diisononylftalat (DINP)*, CAS-nr.: 28553-12-0; 68515-

48-0 

— Di-n-oktylftalat (DNOP)*, CAS-nr.: 117-84-0 

— Diisodecylftalat (DIDP)*, CAS-nr.: 26761-40-0; 68515-

49-1 

Den samlede mengden myknere 

underlagt begrensninger skal være 

lavere enn 0,10 % vektprosent. 

Den samlede mengden myknere 

underlagt begrensninger for fottøy 

som er beregnet på barn under tre, 

år skal være lavere enn 0,05 

vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge enten en 

erklæring fra materialprodusenten om at disse stoffene 

ikke er brukt, underbygd av et sikkerhetsdatablad for 

myknerne som er brukt i sammensetningen, eller 

resultater av prøvinger utført i henhold til ISO/TS 

16181. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

e)  Ekstraherbare metaller 

Sluttprodukt For fottøy som er beregnet på barn under tre år, skal stoffene 

oppført nedenfor ikke forekomme i sluttproduktet over de 

fastsatte grenseverdiene. 

Antimon (Sb) 30,0 mg/kg 

Arsen (As) 0,2 mg/kg 

Kadmium (Cd) 0,1 mg/kg 

Krom (Cr) 1,0 mg/kg (for 

tekstiler) 

Kobolt (Co) 1,0 mg/kg 

Kobber (Cu) 25,0 mg/kg 

Bly (Pb) 0,2 mg/kg 

Nikkel (Ni) 1,0 mg/kg 

Kvikksølv (Hg) 0,02 mg/kg 
 

Fastsatte grenseverdier for hvert 

stoff 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra prøvinger utført i samsvar med 

følgende prøvingsmetoder: Ekstraksjon – EN ISO 105-

E04-2013 (løsning med sur svette). Påvisning: EN 

ISO 17072-1 for lær, ICP-MS, ICP-OES (for tekstiler 

og plast). 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. 

Følgende grenseverdier får anvendelse på annet fottøy enn fottøy 

beregnet på barn under tre år: 

Antimon (Sb) 30,0 mg/kg 

Arsen (As) 1,0 mg/kg 

Kadmium (Cd) 0,1 mg/kg 

Krom (Cr) 2,0 mg/kg (for 

tekstiler) 

Kobolt (Co) 4,0 mg/kg 

Kobber (Cu) 50,0 mg/kg 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

 Bly (Pb) 1,0 mg/kg 

Nikkel (Ni) 1,0 mg/kg 

Kvikksølv (Hg) 0,02 mg/kg 
 

Metallkomponenter Migrasjonen av nikkel fra nikkelholdige metallegeringer som er i 

direkte og langvarig kontakt med huden, skal være lavere enn 0,5 

μg/cm2/uke. 

0,5 μg/cm2/uke Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en erklæring om at fottøyets 

bestanddeler ikke inneholder nikkel, underbygd av 

sertifiseringen fra produsenten av metalldelene, eller en 

samsvarserklæring underbygd av resultatene oppnådd 

ved bruk av prøvingsmetoden EN 1811. 

Kromgarvet lær For sko som inneholder kromgarvet lær, skal det ikke være krom 

(VI) i sluttproduktet. 

Ikke påviselig Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av prøvingsmetoden EN ISO 17075 (påvisnings-

grense: 3 ppm). Prøven skal klargjøres i henhold til 

instruksjonene i EN ISO 4044. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. Lær som 

ikke er kromgarvet, er unntatt fra kravet. 

For sko som inneholder kromgarvet lær, skal det ekstraherbare 

krominnholdet i sluttproduktet være lavere enn 200 mg/kg. 

200 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av prøvingsmetoden EN ISO 17072-1. 

Prøvingen skal utføres årlig i lisensperioden for å 

dokumentere fortsatt samsvar med kriteriet. Lær som 

ikke er kromgarvet, er unntatt fra kravet. 
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Anvendelse Begrensningens omfang Grenseverdier Kontroll 

f)  TDA og MDA 

PU 2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 

4,4′-diaminodifenylmetan (4,4′-MDA, 101-77-9) 

Under 5 mg/kg for hvert stoff Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av resultatene oppnådd 

etter følgende framgangsmåte: Ekstraksjon med 1 % 

vandig eddiksyreløsning. Prøven skal bestå av seks 

enheter som tas fra undersiden av hvert prøveemne (ned 

til høyst 2 cm under overflaten). Ekstraksjonen gjentas 

fire ganger på samme skumprøve, idet forholdet mellom 

vekt og volum i prøven hver gang er skal være 1:5. 

Ekstraktene kombineres og spes til et kjent volum, 

filtreres og analyseres med HPLC-UV eller HPLC-MS. 

Dersom HPLC-UV utføres og det er mistanke om 

interferens, utføres det en ny analyse med HPLC-MS. 

g)  Formaldehyd 

Sluttprodukt/lær, tekstil Mengden fritt og hydrolysert formaldehyd i fottøyets bestanddeler 

skal ikke overskride følgende grenseverdier: 

— Tekstiler: < 20 mg/kg 

— Lær: < 20 mg/kg (fottøy til barn), 75 mg/kg (fôr og binnsåler), 

100 mg/kg for andre deler av produktet 

Fastsatte grenseverdier Vurdering og kontroll: Søkeren eller materialleverandø-

ren(e) skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av resultatene fra en prøvingsrapport utarbeidet ved 

bruk av følgende prøvingsmetoder: tekstiler: EN ISO 

14184-1, lær: EN ISO 17226-1. 

h)  Antimon 

Rå polyesterfibrer Innholdet av antimon i de rå polyesterfibrene skal ikke overstige 

260 ppm. 

260 mg/kg Vurdering og kontroll: Søkeren eller fiberprodusenten 

skal enten framlegge en erklæring om at disse stoffene 

ikke er brukt i produksjonsprosessen, eller en 

samsvarserklæring underbygd av en prøvingsrapport 

utarbeidet ved bruk av følgende prøvingsmetoder: 

Direkte mengdebestemmelse ved atomabsorpsjons-

spektrofotometri eller massespektrometri med induktivt 

koplet plasma (ICP). Prøvingen skal utføres på en 

sammensatt prøve av råfibrer før en eventuell 

våtbehandling. 
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1371 

av 10. august 2016 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, 

bærbare datamaskiner og nettbrett 

(meddelt under dokument K(2016) 5010)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 6 nr. 7 og artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles til produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal det fastsettes særlige kriterier for EU-miljømerket for hver produktgruppe. 

3) For bedre å gjenspeile den aktuelle teknologiske situasjonen på markedet for denne produktgruppen og innovasjonen på 

området bør produktgruppens omfang endres, og det bør fastsettes reviderte miljøkriterier. 

4) Kommisjonsbeslutning 2011/330/EU(2) og 2011/337/EU(3) omfatter henholdsvis bærbare datamaskiner og personlige 

datamaskiner. For å redusere den administrative byrden for vedkommende organer og søkere bør kriteriene fastsatt i 

beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU slås sammen. De reviderte kriteriene gjenspeiler også en utvidelse av 

virkeområdet til å omfatte nye produkter, f.eks. nettbrett og bærbare alt-i-ett-datamaskiner, samt nye krav vedrørende 

farlige stoffer som ble innført ved forordning (EF) nr. 66/2010 etter beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU. 

5) Formålet med kriteriene er særlig å fremme produkter som har lavere miljøvirkning og bidrar til en bærekraftig 

utvikling gjennom sin livssyklus, som er energieffektive og holdbare og kan repareres og oppgraderes, som er enkle å 

demontere og gjenvinne ressurser fra ved endt levetid, og der innholdet av farlige stoffer er begrenset(4). Produkter med 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 12.8.2016, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 250/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 63. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til berbare datamaskiner 

(EUT L 148 av 7.6.2011, s. 5). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til personlege 

datamaskiner (EUT L 151 av 10.6.2011, s. 5). 

(4) Stoffer med fareklassifiseringer som er fastsatt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 

om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, 

og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1) («CLP-forordningen»), og som er blitt identifisert i 

henhold til artikkel 59 nr. 1 i 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) («REACH-

forordningen»). 

2018/EØS/87/53 
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forbedret ytelse når det gjelder disse aspektene, bør fremmes gjennom tildeling av miljømerket. Det bør derfor fastsettes 

kriterier for EU-miljømerket for produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett». 

6) Kriteriene fremmer også den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ved at det innføres krav til arbeidsforholdene 

på anleggene der sluttmonteringen finner sted, med henvisning til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) 

trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ, FNs 

veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

7) De reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i tre år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

8) Beslutning 2011/330/EU og 2011/337/EU bør derfor erstattes med denne beslutning. 

9) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter som har fått tildelt miljømerket for personlige datamaskiner og 

bærbare datamaskiner på grunnlag av kriteriene fastsatt i beslutning 2011/337/EF og 2011/337/EU, slik at de får 

tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter og sikre at de er i samsvar med de reviderte kriteriene og kravene. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett» omfatter stasjonære datamaskiner, 

stasjonære datamaskiner med integrert skjerm, bærbare alt-i-ett-datamaskiner, bærbare datamaskiner, bærbare to-i-ett-

datamaskiner, nettbrett, tynnklienter, arbeidsstasjoner og småskalatjenere. 

2.  I forbindelse med denne beslutning skal spillkonsoller og digitale fotorammer ikke regnes som datamaskiner. 

Artikkel 2 

Som angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013(1) og avtalen mellom USA og Unionen nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 106/2008(2), som endret ved Energy Star versjon 6.1(3), menes i denne beslutning med: 

1) «datamaskin» en enhet som utfører logiske operasjoner og behandler data, og som normalt er utstyrt med en prosessorenhet 

(CPU) som utfører operasjonene. Dersom den ikke har en CPU, må den fungere som en klientport til en tjener som fungerer 

som databehandlingsenhet. Selv om det sammen med datamaskiner kan brukes inn-enheter, f.eks. tastatur, mus eller 

styreplate, og datamaskinene kan sende utdata til bildeskjermer, kreves det ikke at datamaskinen leveres med slike enheter,  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere (EUT L 175 av 27.6.2013, s. 13). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 106/2008 av 15. januar 2008 om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av 

kontorutstyr (EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1402 av 15. juli 2015 om fastsettelse av Den europeiske unions holdning til en beslutning truffet av 

forvaltningsorganene i henhold til avtalen mellom De forente staters regjering og Den europeiske union om samordning av programmene 

for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr med hensyn til endring av datamaskinspesifikasjonene i vedlegg C til avtalen (EUT L 217 av 

18.8.2015, s. 9). 
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2) «stasjonær datamaskin» en datamaskin der hovedenheten er ment å ha en fast plassering og ikke er konstruert for å være 

bærbar, men for å brukes sammen med ekstern(t) skjerm, tastatur og mus. Stasjonære datamaskiner er beregnet på en lang 

rekke hjemme- eller kontorbruksområder, 

 «stasjonær datamaskin med integrert skjerm» en stasjonær datamaskin der datamaskinen og skjermen er integrert i ett 

kabinett, fungerer som én enhet og er koplet til vekselstrømnettet gjennom én ledning. Stasjonære datamaskiner med 

integrert skjerm er utformet enten som 

a)  et system der skjermen og datamaskinen fysisk utgjør én enhet, eller 

b)  et system som leveres som ett system, der skjermen er separat, men er koplet til hovedkabinettet med en 

likestrømledning, og der datamaskinen og skjermen har én felles strømkilde, 

3) «bærbar alt-i-ett-datamaskin» en datamaskin med begrenset bærbarhet som oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Den har en integrert skjerm med en skjermdiagonal på minst 17,4 tommer. 

b)  Den har ikke et tastatur som er innebygd i produktets fysiske kabinett i konfigurasjonen ved levering. 

c)  Den er utstyrt med berøringsskjerm som fungerer som primær inn-enhet (med mulighet for å kople til et tastatur). 

d)  Den har trådløs nettverkstilkopling. 

e)  Den har et innebygd batteri, men er først og fremst ment å få strøm gjennom tilkopling til vekselstrømnettet, 

4) «bærbar datamaskin» en datamaskin som er spesielt utformet for å være bærbar og for å kunne fungere i lengre tid med 

eller uten direkte tilkopling til en vekselstrømkilde. Bærbare datamaskiner har en integrert skjerm, et mekanisk, ikke-

avtakbart tastatur (med fysiske, bevegelige taster) og en pekeinnretning, og kan forsynes med strøm fra et innebygd, 

oppladbart batteri eller en annen bærbar strømkilde. Bærbare datamaskiner er vanligvis utformet for å gi samme 

funksjonalitet som stasjonære datamaskiner, blant annet bruk av programvare med samme funksjonalitet som det som 

brukes i stasjonære datamaskiner. 

En bærbar datamaskin som er utstyrt med en vendbar, men ikke-avtakbar berøringsfølsom skjerm og innebygd fysisk 

tastatur, regnes som en bærbar datamaskin. 

a) En «bærbar tynnklient» er en datamaskin som oppfyller kravene til definisjonen av en tynnklient, men som er spesielt 

utformet for å være bærbar, og som også oppfyller kravene til definisjonen av en bærbar datamaskin. I forbindelse med 

denne beslutning anses slike produkter for å være bærbare datamaskiner. 

b) En «bærbar to-i-ett-datamaskin» er en datamaskin som ligner på en bærbar datamaskin, som kan åpnes og lukkes på 

samme måte som et skjell, er utstyrt med et fysisk tastatur, men har en avtakbar berøringsfølsom skjerm som kan 

fungere som et uavhengig nettbrett når den er koplet fra, og der produktets tastatur og skjerm må leveres som en 

integrert enhet. I forbindelse med denne beslutning anses bærbare to-i-ett-datamaskiner for å være bærbare 

datamaskiner, 

5) «nettbrett» en datamaskin som er utformet for å være bærbar, og som oppfyller alle følgende kriterier: 

a)  Det har en integrert skjerm med en skjermdiagonal som er større enn 6,5 tommer og mindre enn 17,4 tommer. 

b)  Produktets konfigurasjon ved levering omfatter ikke et integrert, fysisk tilsluttet tastatur. 

c)  Det er utstyrt med en berøringsskjerm som fungerer som primær inn-enhet (med mulighet for å kople til et tastatur).  
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d)  Det har og bruker hovedsakelig trådløs nettverkstilkopling (f.eks. WiFi, 3G osv.). 

e)  Det er utstyrt med og forsynes primært med strøm fra et innebygd oppladbart batteri (tilkopling til vekselstrømnettet er 

for å lade batteriet, ikke primært for å forsyne enheten med strøm), 

6) «småskalatjener» en datamaskin som vanligvis benytter komponenter for stasjonære datamaskiner, og som i det ytre 

framstår som en stasjonær datamaskin, men som først og fremst er utformet for å være lagringsvert for andre datamaskiner. 

Småskalatjenere er utformet for å utføre funksjoner som levering av nettverksinfrastrukturtjenester og være vert for data og 

medier. Produktenes primære funksjon er ikke å behandle data for andre systemer eller å drive nettjenere. En 

småskalatjener har følgende egenskaper: 

a)  Den er utformet i en loddrett form, som tårn eller i en annen form som framstår som en stasjonær datamaskin, og der all 

databehandling og lagring utføres og alle nettverksgrensesnitt finnes i ett kabinett eller produkt. 

b)  Den er utformet for å fungere døgnet rundt, sju dager i uken med minimalt ikke-planlagt driftsavbrudd (i størrel-

sesordenen 65 timer/år). 

c)  Den kan fungere i et miljø med flere brukere på samme tid, der flere brukere betjenes gjennom nettverkstilkoplede 

klientenheter. 

d)  Operativsystemet er beregnet på applikasjoner til hjemmebruk eller enkle tjenere, herunder Windows Home Server, 

Mac OS X Server, Linux, UNIX, Solaris, 

7) «tynnklient» en datamaskin med egen strømforsyning som gjennom tilkopling til eksterne databehandlingsressurser kan 

utføre grunnleggende funksjoner. Hovedfunksjonene utføres av de eksterne databehandlingsressursene. Tynnklienter som 

omfattes av denne spesifikasjonen, gjelder bare enheter uten innebygde roterende lagringsmedier og er utformet for å bli 

plassert permanent på et sted og ikke for å være bærbare. 

a) En «integrert tynnklient» er en tynnklient der maskinvaren og skjermen er koplet til vekselstrømnettet gjennom én 

ledning. Integrerte tynnklienter kan enten være et system der skjermen og datamaskinen utgjør én fysisk enhet, eller et 

system som leveres som ett system, der skjermen er separat, men er koplet til hovedkabinettet med en likestrømledning, 

og datamaskinen og skjermen har én felles strømforsyning. Integrerte tynnklienter er en underkategori av tynnklienter 

og er vanligvis utformet for å fungere på samme måte som tynnklientsystemer. 

b) En «ultratynn klient» er en datamaskin med færre lokale ressurser enn en standard tynnklient; den sender råsignaler fra 

mus og tastatur til en ekstern dataressurs, og mottar råvideosignaler tilbake fra den eksterne dataressursen. Ultratynne 

klienter kan ikke koples i grensesnitt med flere enheter samtidig eller kjøre eksterne programmer i vindusmodus, 

ettersom enheten ikke har et klientoperativsystem som er tilgjengelig for brukeren (dvs. at det opererer på et nivå som 

ligger under fastvaren, og som derfor ikke er tilgjengelig for brukerne), 

8) «arbeidsstasjon» en énbrukerdatamaskin med høy ytelse som vanligvis brukes til grafikk, datastøttet konstruksjon (CAD), 

programvareutvikling, programmer for finans og vitenskap og andre dataoppgaver som krever stor regnekraft. 

Arbeidsstasjoner som omfattes av denne spesifikasjonen, markedsføres som arbeidsstasjoner, har en middeltid mellom feil 

(MTBF) på minst 15 000 timer (basert på enten Bellcore TR-NWT-000332, nr. 6, 12/97 eller data som er samlet inn i 

felten) og støtter feilkorrigerende kode (ECC) og/eller bufret minne. I tillegg skal en arbeidsstasjon oppfylle tre eller flere 

av følgende kriterier: 

a)  Den har en supplerende strømforsyning for avansert grafikk (f.eks. PCI-E 6-pinners 12 V supplerende strømtilførsel). 

b)  Den er koplet for mer enn x 4 PCI-E-seriekoplinger (Peripheral Component Interconnect Express) på hovedkortet i 

tillegg til grafikkortsporet/-sporene og/eller støtte for PCI-X. 

c)  Den har ikke støtte for UMA-grafikk (Uniform Memory Access). 

d)  Den har fem eller flere spor for PCI-, PCI-E- eller PCI-X-kort.  
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e)  Den har kapasitet til flerprosessorstøtte for to eller flere prosessorer med støtte for fysisk atskilte prosessorpakker/-

sokler, dvs. at kravet kan ikke oppfylles med støtte for bare én flerkjerneprosessor. 

f)  Den skal være validert med minst to produktsertifiseringer fra uavhengige programvareleverandører (ISV). 

9)  Følgende tilleggsdefinisjon gjelder for et underprodukt som faller inn under definisjonen av «bærbar datamaskin» og 

«bærbar to-i-ett-datamaskin»: 

En «ultrabærbar datamaskin» er en type datamaskin med en tykkelse på under 21 mm og en vekt på under 1,8 kg. En 

bærbar to-i-ett-datamaskin (se definisjon i artikkel 2 nr. 4 bokstav b)) som er utformet som en ultrabærbar datamaskin, har 

en tykkelse på under 23 mm. Ultrabærbare datamaskiner har prosessorer med lavt strømforbruk og halvlederstasjoner 

(SSD). De har normalt ikke optiske diskstasjoner. Det oppladbare batteriet i ultrabærbare datamaskiner har lengre levetid 

enn batteriet i bærbare datamaskiner, vanligvis mer enn 8 timer. 

Artikkel 3 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 til et produkt som omfattes av 

produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett», som definert i artikkel 1 i denne beslutning 

samt de tilhørende kravene til vurdering og kontroll, er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 4 

Kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll som er fastsatt i vedlegget, gjelder i tre år fra den datoen denne be-

slutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett» kodenum-

meret «050». 

Artikkel 6 

Beslutning 2011/330/EF og 2011/337/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1.  Denne beslutning får anvendelse to måneder etter den datoen den treffes. Søknader om EU-miljømerket for produkter som 

omfattes av produktgruppen «personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett», og som inngis innen to måneder 

etter den datoen denne beslutning treffes, kan imidlertid bygge på kriteriene fastsatt i beslutning 2011/330/EU eller 

2011/337/EU eller kriteriene fastsatt i denne beslutning. Søknadene bør vurderes i samsvar med kriteriene som ligger til grunn 

for søknaden. 

2.  Miljømerker som er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i beslutning 2011/330/EU eller 2011/337/EU, kan brukes i 

tolv måneder fra den datoen denne beslutning treffes. 
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Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2016 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET OG KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett: 

1.  Energiforbruk 

a)  Datamaskinens samlede energiforbruk 

b)  Strømstyring 

c)  Grafikkytelse 

d)  Intern strømforsyning 

e)  Skjermer med forbedret ytelse 

2.  Farlige stoffer og stoffblandinger i produktet, delenheter og komponenter 

a)  Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

b)  Begrensning av forekomst av bestemte farlige stoffer 

c)  Begrensninger basert på klassifisering av farer i henhold til CLP-forordningen 

3.  Forlengelse av levetiden 

a)  Holdbarhetsprøving for bærbare datamaskiner 

b)  Oppladbare batterier – kvalitet og levetid 

c)  Datalagringsstasjoner – pålitelighet og beskyttelse 

d)  Muligheter for oppgradering og reparasjon 

4.  Utforming, materialvalg og håndtering ved kassering 

a)  Materialvalg og gjenvinnbarhet 

b)  Utforming med henblikk på demontering og gjenvinning 

5.  Foretaks samfunnsansvar 

a)  Innkjøp av «konfliktfrie» materialer 

b)  Arbeidsforhold og menneskerettigheter i produksjonsprosessen 

6.  Brukerinformasjon 

a)  Bruksanvisning 

b)  Opplysninger på EU-miljømerket 

Vurdering og kontroll: De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annen dokumentasjon som viser at 

kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller dennes leverandør(er) og/eller underleverandør(er) og/eller 

tredjemannssertifiserings- og prøvingsorganer, alt etter hva som er relevant.  
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Om mulig skal kontrollene utføres av samsvarsvurderingsorganer som er blitt akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) om fastsettelse av kravene til akkreditering og 

markedstilsyn. Vedkommende organer skal fortrinnsvis godkjenne 

— prøvingsrapporter utstedt av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte 

standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, 

— kontroller utført av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for 

organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester, 

— kontroller utført av samsvarsvurderingsorganer som er akkreditert i henhold til den relevante harmoniserte standarden for 

organer som utfører inspeksjoner. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, dersom disse er beskrevet i 

brukerhåndboken for miljømerkekriteriene, og forutsatt at metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som 

vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller eller besøk på stedet. 

En eventuell endring av leverandører og produksjonssteder for produkter som har fått tildelt miljømerket, skal meldes til 

vedkommende organer sammen med dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at kriteriene fortsatt er oppfylt. 

Kriterium 1. Energiforbruk 

1 a) Datamaskinens samlede energiforbruk 

Datamaskinens samlede energiforbruk skal oppfylle kravene til energieffektivitet fastsatt i forordning (EF) nr. 106/2008, som 

endret ved Energy Star versjon 6.1. 

Kapasitetsjusteringene som er angitt i avtalen, som endret ved Energy Star versjon 6.1, kan anvendes, unntatt for 

— diskrete grafikkprosessorer (GPU): se delkriterium 1 c), 

— interne strømforsyninger: se delkriterium 1 d). 

Et særlig tilleggskrav får anvendelse på integrerte skjermer med forbedret ytelse, se delkriterium 1 e). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en rapport om prøvingen av datamaskinmodellen utført i samsvar med 

prøvingsmetodene for datamaskiner i Energy Star versjon 6.1. Registreringer i USA i henhold til Energy Star versjon 6.1 skal 

godtas, forutsatt at det er gjennomført prøving i henhold til de europeiske kravene til inngangseffekt. 

1 b) Strømstyring 

Strømstyringsfunksjoner skal være installert som standardinnstilling. Dersom brukeren eller en programvare forsøker å 

deaktivere standardinnstillingene for strømstyring, skal det vises en advarselsmelding om at en strømsparingsfunksjon vil bli 

deaktivert, sammen med en mulighet til å beholde standardinnstillingen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av strømstyringsinnstillingene som er angitt i brukerhåndboken 

for modellen, ledsaget av skjermbilder av eksempler på når advarselsmeldingene vises. 

  

(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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1 c) Grafikkytelse 

De tillatte TECgraphics-verdiene for tilleggsfunksjoner for diskrete grafikkort (dGfx) i stasjonære datamaskiner, stasjonære 

datamaskiner med integrert skjerm og bærbare datamaskiner angitt i tabell 1 får anvendelse istedenfor kriteriene for 

klassifisering i henhold til Energy Star versjon 6.1. dGfx skal ha en strømstyringsfunksjon som gjør at grafikkprosessoren 

(GPU) slås av ved langvarig inaktivitet. 

Tabell 1 

Tillatt TEC for tilleggsfunksjoner for diskrete grafikkort (dGfx) i stasjonære datamaskiner, datamaskiner med 

integrert skjerm og bærbare datamaskiner 

dGfx-kategori (gigabyte/sekund)(1) 

Tillatt TEC (kWh/år) 

Stasjonære datamaskiner og 

datamaskiner med integrert skjerm 
Bærbare datamaskiner 

G1 (FB_BW ≤ 16) 30 9 

G2 (16 < FB_BW ≤ 32) 37 12 

G3 (32 < FB_BW ≤ 64) 47 20 

G4 (64 < FB_BW ≤ 96) 62 25 

G5 (96 < FB_BW ≤ 128) 76 38 

G6 (FB_BW > 128 med databredde < 192-bit) 76 38 

G7 (FB_BW > 128 med databredde ≥ 192-bit) 90 48 

(1) Kategoriene er definert på grunnlag av rammebufferens båndbredde i gigabyte per sekund (GB/s). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med Energy Star versjon 6.1 på grunnlag av lavere 

tillatte TEC-verdier, og skal som dokumentasjon framlegge en beregning av ETEC_MAX og ytelsesdata fra modellens 

prøvingsrapport. 

1 d) Interne strømforsyninger 

Interne strømforsyninger i stasjonære datamaskiner og datamaskiner med integrert skjerm skal oppfylle kravene for tillatt 

TECPSU i Energy Star versjon 6.1, og skal ha en minsteeffektivitet målt som en andel av den nominelle utgangsstrømmen på 

0,84 ved 10 %, 0,87 ved 20 %, 0,90 ved 50 % og 0,87 ved 100 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at modellens interne strømforsyning oppfyller kravene, 

underbygd av en beregning av produktenes ETEC_MAX i henhold til Energy Star versjon 6.1, og enten ytelsesdata fra modellens 

prøvingsrapport eller uavhengige sertifiseringer av strømforsyningsytelsen. 

1 e) Skjermer med forbedret ytelse 

Datamaskiner med integrert skjerm og bærbare datamaskiner som er utstyrt med skjermer med forbedret ytelse, som definert i 

Energy Star versjon 6.1, og som dermed oppfyller kravene til tillatt TECINT_DISPLAY, skal ha en funksjon for automatisk justering 

av bildelysstyrken etter omgivelseslyset. Denne funksjonen for automatisk innstilling av lysstyrke skal finnes som 

standardinnstilling, og det skal være mulig for brukeren å justere og kalibrere den. Standardinnstillingen for automatisk 

innstilling av lysstyrke skal valideres i samsvar med følgende prøvingsmetode: 

Test (i) (
𝑃50 − 𝑃10

𝑃10
) ≥ 5 % Test (ii) (

𝑃100 − 𝑃50

𝑃50
)  ≥  5 %  Test (iii)𝑃300  ≥  𝑃100 
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der Pn er effektforbruket i aktivert tilstand med funksjonen for automatisk innstilling av lysstyrke aktivert ved n lux med en 

direkte lyskilde. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport for datamaskinmodellen som viser samsvar med den angitte 

prøvingsmetoden. 

Kriterium 2. Farlige stoffer og stoffblandinger i produktet, delenheter og komponenter 

Forekomsten i produktet eller i definerte delenheter og komponenter av stoffer som er identifisert i henhold til artikkel 59 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 («REACH-forordningen»), eller stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for 

klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 («CLP-forordningen») for de farene som er oppført i tabell 2, skal 

begrenses i samsvar med delkriterium 2 a), b) og c). Med hensyn til overholdelse av dette kriteriet er stoffene som er oppført på 

listen over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og som omfattes av klassifiseringen av CLP-farer, oppført i tabell 

2 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Tabell 2 

Gruppering av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som er oppført på kandidatlisten, samt av CLP-farer 

Farer i gruppe 1 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 1: 

— Stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

— Stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

 

Farer i gruppe 2 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 2: 

— CMR-stoffer i kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 

— Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

— Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330 

— Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

— Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

 

Farer i gruppe 3 

Farer som avgjør om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 3: 

— Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

— Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

— STOT, kategori 2: H371, H373 
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2 a) Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Produktet skal ikke inneholde stoffer som er blitt identifisert etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 59 nr. 1 i REACH-

forordningen, og som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner 

som er høyere enn 0,10 vektprosent. Den samme begrensningen får anvendelse på delenheter og komponenter som utgjør en del 

av produktet, og som er oppført i tabell 3. 

Det skal ikke gis unntak fra dette kravet for stoffer oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig 

bekymring, og som forekommer i produktet eller de angitte delenhetene eller komponentene i konsentrasjoner som er høyere 

enn 0,10 vektprosent. 

Tabell 3 

Delenheter og komponenter som omfattes av kriterium 2 a) 

— Utfylt hovedkort (herunder CPU, RAM, grafikkenheter) 

— Datalagringsenheter (HDD og SSD) 

— Optisk stasjon (CD og DVD) 

— Skjermenheter (herunder bakgrunnslys) 

— Kabinetter og festeinnretninger 

— Kapslinger og rammer 

— Eksternt tastatur, mus og/eller styreplate 

— Interne og eksterne strømforsyninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

— Oppladbare batteripakker 

Når dette kravet formidles til leverandører av delenheter og komponenter som er oppført på listen, kan søkerne på forhånd 

gjennomgå REACH-kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis(1). Målet med gjennomgåelsen 

skal være å fastslå en mulig forekomst av stoffer i produktet. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal sammenstille erklæringer om at produktet, delenhetene og komponentene angitt i tabell 3 

ikke inneholder stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i konsentrasjoner ved eller over den angitte 

konsentrasjonsgrensen. Erklæringene skal vise til den siste versjonen av kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(2). Dersom 

erklæringene utarbeides på grunnlag av en forhåndsgjennomgåelse av kandidatlisten ved hjelp av IEC 62474, skal listen som er 

gjennomgått, og som gis til leverandører av delenheter og komponenter, også stilles til rådighet av søkeren. Den versjonen av 

IEC 62474-listen over stoffer som skal oppgis, som er brukt, skal avspeile den siste versjonen av kandidatlisten. 

2 b) Begrensning av forekomst av bestemte farlige stoffer 

Delenhetene og komponentene som er oppført i tabell 4, skal ikke inneholde de angitte farlige stoffene i konsentrasjoner ved 

eller over de fastsatte konsentrasjonsgrensene.  

  

(1) Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), IEC 62474: «Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry», http://std.iec.ch/iec62474. 

(2) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, 

http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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Tabell 4 

Begrensning av forekomst av stoffer i delenheter og komponenter 

Stoffgruppe eller materiale Begrensningens omfang 

Konsentrasjons-

grenser (dersom 

dette er relevant) 

Vurdering og kontroll 

i)  Loddemetall og 

kontakter 

Unntak 7b i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/65/EU(1) med hensyn til 

bruk av blyholdig loddemateriale i små-

skalatjenere er ikke tillatt. 

0,1 vektprosent Produsenten eller virk-

somheten som utfører slutt-

monteringen, skal framlegge 

en erklæring underbygd av en 

gyldig prøvingsrapport. 

Prøvingsmetode: IEC 62321-5. 
Unntak 8b i samsvar med direktiv 2011/65/EU 

med hensyn til bruk av kadmium i elektriske 

kontakter er ikke tillatt. 

0,01 vektprosent 

ii) Polymerstabilisatorer, 

fargestoffer og 

forurensende stoffer 

Følgende organiske stabilisatorforbindelser 

med tinn klassifisert som farer i gruppe 1 og 2 

skal ikke forekomme i eksterne veksel- og 

likestrømledninger og strømforsyninger: 

— Dibutyltinnoksid 

— Dibutyltinndiacetat 

— Dibutyltinndilaurat 

— Dibutyltinnmaleat 

— Dioktyltinnoksid 

— Dioktyltinndilaurat 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

Kapslinger og rammer av plast skal ikke 

inneholde følgende fargestoffer: 

— Azofargestoffer som kan spaltes til de 

kreftframkallende arylaminene angitt i 

vedlegg 8 til REACH-forordningen, 

og/eller 

— fargestofforbindelser oppført på 

IEC 62474-listen over stoffer som skal 

oppgis. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) 

som er klassifisert som farer i gruppe 1 og 2, 

skal ikke forekomme i konsentrasjoner som er 

høyere enn eller lik individuelle eller samlede 

konsentrasjonsgrenser i eksterne overflater av 

plast eller syntetisk gummi i 

— bærbare datamaskiner og nettbrett 

— eksterne tastaturer 

— mus 

— pekepenner og/eller styreplater 

— eksterne strømkabler 

Den individuelle 

konsentrasjons-

grensen for PAH 

som er underlagt 

begrensninger i 

henhold til 

REACH, skal være 

1 mg/kg. 

Den samlede kon-

sentrasjonen av de 

18 oppførte PAH 

skal ikke over-

skride 10 mg/kg. 

Søkeren skal framlegge en 

prøvingsrapport for de 

relevante delene av de identifi-

serte delene av produktet. 

Prøvingsmetode: AfPS GS 

2014:01 PAK. 
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Stoffgruppe eller materiale Begrensningens omfang 

Konsentrasjons-

grenser (dersom 

dette er relevant) 

Vurdering og kontroll 

 Forekomst og konsentrasjon av følgende PAH 

skal kontrolleres: 

PAH som er underlagt begrensninger i henhold 

til REACH-forordningen: 

— Benzo[a]pyren 

— Benzo[e]pyren 

— Benzo[a]antracen 

— Krysen 

— Benzo[b]fluoranten 

— Benzo[j]fluoranten 

— Benzo[k]fluoranten 

— Dibenzo[a,h]antracen 

Andre PAH som er underlagt begrensninger: 

— Acenaften 

— Acenaftylen 

— Antracen 

— Benzo[ghi]perylen 

— Fluoranten 

— Fluoren 

— Indeno[1,2,3-cd]pyren 

— Naftalen 

— Fenantren 

— Pyren 

  

iii)  Biocidprodukter Plast- eller gummideler på tastaturer og ytre 

enheter skal ikke inneholde biocidprodukter 

som er ment å ha antibakteriell virkning. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

iv)  Kvikksølv i bakgrunns-

lys 

Unntak 3 i samsvar med direktiv 2011/65/EU 

om bruk av kvikksølv i kaldkatodelysrør og 

lysrør med eksterne elektroder (CCFL og 

EEFL) er ikke tillatt. 

Ikke relevant Leverandøren av delenheten 

skal framlegge en erklæring. 

v)  Midler til lutring av 

glass 

Arsen og arsenforbindelser skal ikke brukes i 

framstillingen av glass til LCD-skjermer, 

dekkglass til skjermer og glassoverflater på 

styreplater. 

0,0050 

vektprosent 

Produsenten(e) av skjerm-

glasset skal framlegge en 

erklæring underbygd av en 

analytisk prøvingsrapport. 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EF av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge samsvarserklæringer og prøvingsrapporter i samsvar med kravene i tabell 4. 

Dersom det kreves prøvingsrapporter, skal de være gyldige på søknadstidspunktet for den berørte produksjonsmodellen og for 

alle tilknyttede leverandører. Dersom delenheter eller komponenter med de samme tekniske spesifikasjoner stammer fra 

forskjellige leverandører, skal eventuelle prøvinger utføres på delene fra hver enkelt leverandør.  
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2 c) Begrensninger basert på klassifisering av farer i henhold til CLP-forordningen 

Flammehemmere, myknere, tilsetningsstoffer og belegg for stål, katodematerialer, løsemidler og salter som oppfyller kriteriene 

for klassifisering som CLP-farer i tabell 5, skal ikke forekomme i delenhetene eller komponentene oppført i tabell 5 ved eller 

over en konsentrasjonsgrense på 0,10 vektprosent. 

Tabell 5 

Delenheter og komponenter som omfattes av kriterium 2 c) 

Deler som inneholder flammehemmere: 

— Hovedkretskort (PCB) 

— Prosessorenheter (CPU) 

— Kontakter og stikkontakter 

— Datalagringsenheter (HDD og SSD) 

— Kapslinger og rammer av plast 

— Interne og eksterne strømforsyninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

Deler som inneholder myknere: 

— Interne kabler og ledninger 

— Eksterne veksel- og likestrømledninger 

— Eksterne strømforsyninger 

— Kapslinger og rammer av plast 

Deler med legeringer av rustfritt stål og/eller nikkelbelegg: 

— Kabinetter, kapslinger, bolter, muttere, skruer og braketter 

Oppladbare batteripakker: 

— Oppladbare battericeller 

i) Unntak for bruk av farlige flammehemmere og myknere 

Bruken av flammehemmere og myknere som oppfyller kriteriene for klassifisering som CLP-farer i tabell 2, er unntatt fra 

kravene i kriterium 2 c), forutsatt at de oppfyller vilkårene i tabell 6. Naturlig flammehemmende materialer i eksterne veksel- 

og likestrømledninger skal også oppfylle vilkårene i tabell 6 punkt ii) b).  
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Tabell 6 

Vilkår for unntak som får anvendelse på bruken av flammehemmere og myknere 

Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Flammehemmere i)  Hovedkretskort Bruken av flammehemmere i hovedkort-

laminater er unntatt dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Flammehemmeren er klassifisert som en 

fare i gruppe 3. Ved påstått samsvar 

med IEC 61249-2-21(1) skal en brann-

prøving av kretskortet med simulering 

av uriktig sluttbehandling av WEEE 

vise at utslippet av kreftframkallende 

polysykliske hydrokarboner (PAH) er 

≤ 0,1 mg TEQ/g. 

b)  Flammehemmeren innlemmes i poly-

merharpiksen ved en kjemisk reaksjon, 

og en brannprøving av kretskortet med 

simulering av uriktig sluttbehandling av 

WEEE skal vise at utslippet av 

polybromert dibenzo-p-dioksin og 

polybromert dibenzofuran (PBDD/DF) 

er ≤ 0,4 ng TEQ/g, og at utslippet av 

kreftframkallende PAH er ≤ 0,1 mg 

TEQ/g. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen, 

og, dersom det kreves: 

En prøvingsrapport fra tredjemann 

for kombinasjonen av kortets 

materiale, komponenter og flamme-

hemmer. 

Prøvingsmetode: ISO 5660 ved 

forhold med oksidativ pyrolyse (IEC 

60695-7-1 branntype 1b med en 

varmefluks på 50 kW/m2). 

Mengdebestemmelsen skal utføres i 

samsvar med EN 1948 (PBDD/DF) 

og/eller ISO 11338 (PAH). 

ii)  Eksterne veksel- 

og likestrømlednin-

ger 

Bruken av flammehemmere og deres 

synergister er unntatt dersom et av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  Flammehemmeren og dets synergist er 

klassifisert som en fare i gruppe 3. Ved 

påstand om samsvar med IEC 62821(2) 

skal en brannprøving av polymeren i 

strømledningen vise at utslippet av 

halogensur gass er lavere enn 5,0 mg/g. 

b)  Resultatene av brannprøvingen av 

strømledningen med simulering av 

uriktig sluttbehandling av WEEE skal 

vise at utslippet av polyklorert dibenzo-

p-dioksin og polyklorert dibenzofuran 

(PCDD/DF) er ≤ 0,3 ng TEQ/g. 

Strømledninger med isolasjon av naturlig 

flammehemmende materialer omfattes av 

brannprøvingskravet angitt i punkt ii) b). 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen, 

og, dersom det kreves: 

En prøvingsrapport fra tredjemann 

for strømledningen. 

Prøvingsmetode: IEC 60754-1 eller 

ISO 19700 ved underventilerte 

forhold (IEC 60695-7-1 branntype 

3a med en varmefluks på 50 

kW/m2). 

Mengdebestemmelsen av PCDD/DF 

skal gjøres i samsvar med EN 1948. 

iii)  Eksterne kaps-

linger og rammer 

av plast 

Det gis unntak for bruk av flammehemmere 

og deres synergister klassifisert som farer i 

gruppe 2 og 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 
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Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

 iv)  Diverse delenheter 

og deler: 

— Prosessorenhet 

(CPU) 

— Datalagrings-

stasjoner 

— Interne kontak-

ter og 

stikkontakter 

— Strømforsy-

ninger 

Det gis unntak for bruk av flammehemmere 

klassifisert som farer i gruppe 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 

Myknere i)  Eksterne strømled-

ninger og batterier, 

eksterne kapslinger 

og interne kabler 

Det gis unntak for bruk av myknere 

klassifisert som farer i gruppe 3. 

Leverandøren av delenheten skal 

framlegge en erklæring underbygd 

av dokumentasjon som gjør det 

mulig å kontrollere fareklassifise-

ringen. 

(1) I henhold til IEC 61249-2-21 kan påstander om at et kretskort består av «halogenfritt» materiale gjøres gjeldende. 

(2) I henhold til IEC 62821 kan påstander om at kabler er «halogenfrie og med liten røykutvikling» gjøres gjeldende. 

ii) Unntak for bruk av tilsetningsstoffer, belegg, katodematerialer, løsemidler og salter 

Bruken av metalltilsetningsstoffer og -belegg, batterikatodematerialer og batteriløsemidler og -salter som oppfyller kriteriene 

for klassifisering som CLP-farer angitt i tabell 2, er unntatt fra kravene i kriterium 2 c), forutsatt at de oppfyller vilkårene i 

tabell 7. 

Tabell 7 

Komponenter og delenheter som omfattes av særlige unntak 

Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Metalltilsetnings-

stoffer og -belegg 

i) Metallkomponenter Legeringer av rustfritt stål og 

ripebestandige belegg som inneholder 

nikkelmetall, og som er klassifisert 

som H351, H372 og H412. 

Vilkår for unntak: 

Avgivelsen av metallisk nikkel fra 

ripebestandige belegg på deler av en 

kapsling som kan være i direkte eller 

langvarig kontakt med huden, skal 

ikke overstige 0,5 μg/cm2/uke. 

Identifikasjon av relevante deler med 

angivelse av deres vekt og plassering 

i produktet. Dersom deler av en 

ekstern kapsling kommer i direkte 

eller langvarig kontakt med huden, 

skal det framlegges en prøvings-

rapport. 

Prøvingsmetode: 

EN 1811 

Katodematerialer 

for battericeller 

ii) Litiumione- og poly-

merbatterier 

Cellekatodematerialer klassifisert som 

farer i gruppe 2 og 3. Dette omfatter 

følgende: 

— Litiumkoboltoksid 

— Litiummangandioksid 

— Litiumjernfosfat 

— Litiumkoboltnikkelmanganoksid 

Batteri- eller battericelleleveran-

døren skal framlegge en erklæring 

underbygd av dokumentasjon som 

gjør det mulig å kontrollere fare-

klassifiseringen. 
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Stoffer og 

stoffblandinger 
Delenhet eller komponent Unntakets omfang Vurdering og kontroll 

Batterielektrolytt-

løsninger og  

-salter 

 Elektrolyttløsninger og -salter klassifi-

sert som farer i gruppe 2 og 3. Dette 

omfatter følgende: 

— Propylenkarbonat 

— Etylenkarbonat 

— Dietylkarbonat 

— Di-metylkarbonat 

— Etylmetylkarbonat 

— Litiumheksafluorfosfat 

 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at kriterium 2 c) er oppfylt. Erklæringen skal underbygges av 

opplysninger om de flammehemmere, myknere, tilsetningsstoffer og belegg for stål, katodematerialer, løsemidler og salter som 

brukes i delenhetene og komponentene som er oppført i tabell 5, sammen med erklæringer om deres fareklassifisering eller 

ikke-klassifisering. 

Følgende opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringer om fareklassifiseringen eller ikke-fareklassifiseringen av 

hvert stoff eller hver stoffblanding: 

— CAS-, EC- eller listenummeret (dersom dette er tilgjengelig for stoffblandinger). 

— Et stoffs fysiske form og tilstanden det brukes i. 

— Harmoniserte CLP-fareklassifiseringer for stoffer. 

— Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database over registrerte stoffer(1) (dersom ingen harmonisert klassifisering er 

tilgjengelig). 

— Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i CLP-forordningen. 

Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til REACH-

databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-systemet, skal det 

framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til REACH-forordningen, og som er tilstrekkelige til å 

underbygge endelige selvklassifiseringer i samsvar med vedlegg I til CLP-forordningen og ECHAs retningslinjer. Ved 

databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) skal selvklassifiseringene kontrolleres, og 

følgende informasjonskilder skal godtas: 

— Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(2), 

medlemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer. 

— Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til REACH-forordningen. 

— En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog. Denne skal bygge på en gjennomgåelse av vitenskapelig 

litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av uavhengige 

laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

— En attest, ved behov basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til GHS eller CLP-fareklassifiseringssystemet.  

  

(1) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 

(2) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-

cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies. 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/457 

 

 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til REACH-forordningen, 

framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, f.eks. ved bruk av alternative metoder som in vitro-metoder, modeller for 

kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning med strukturlike stoffer. 

For de stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 6 og 7 som det er gitt unntak for, skal søkeren framlegge bevis på at alle 

vilkårene for unntak er oppfylt. Dersom det kreves at det framlegges prøvingsrapporter, skal de være gyldige på 

søknadstidspunktet for den berørte produktmodellen. 

Kriterium 3. Forlenget produktlevetid 

3 a) Holdbarhetsprøving av bærbare datamaskiner 

i) Prøvinger som får anvendelse på bærbare datamaskiner 

Den bærbare datamaskinmodellen skal gjennomgå og bestå holdbarhetsprøvinger. Etter at de obligatoriske prøvingene i tabell 8 

og minst én av de ytterligere prøvingene oppført i tabell 9 er gjennomført, kontrolleres det at hver modell fungerer i henhold til 

spesifikasjonene og oppfyller de fastsatte ytelseskravene. 

Tabell 8 

Spesifikasjoner for obligatoriske holdbarhetsprøvinger for bærbare datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og funksjonelle ytelseskrav Prøvingsmetode 

Støtbestandighet Spesifikasjon: 

Produktets overside, underside, høyre og venstre side samt forside og 

bakside skal tre ganger og i minst 6 ms utsettes for impulser av halve 

sinusbølger med en toppverdi på minst 40 G. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinen skal være slått på og en program-

vareapplikasjon skal være aktiv mens prøvingen pågår. Den skal 

fortsatt fungere etter prøvingen. 

IEC 60068 

Del 2-27: Ea 

Del 2-47 

Vibrasjonsbestandighet Spesifikasjon: 

Tilfeldige sinusvibrasjoner i frekvensområdet 5 Hz og opp til høyst 

250 Hz skal påføres i minst én sveipesyklus i enden av hver akse på 

produktets overside, underside, høyre og venstre side samt forside og 

bakside. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinen skal være slått på og en program-

vareapplikasjon skal være aktiv mens prøvingen pågår. Den skal 

fortsatt fungere etter prøvingen. 

IEC 60068 

Del 2-6: Fc 

Del 2-47 

Fallprøving Spesifikasjon: 

Den bærbare datamaskinen skal slippes fra en høyde på 76 cm mot et 

fast underlag dekket med et minst 30 mm tykt lag treverk. Det skal 

utføres en fallprøving for oversiden, undersiden, venstre og høyre side 

samt forsiden og baksiden og for hvert av hjørnene på undersiden. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinens skal være slått av mens prøvingen pågår, 

og skal kunne starte opp uten problemer etter hver fallprøving. 

Kapslingen skal være hel og skjermen skal være uskadet etter hver 

prøving. 

IEC 60068 

Del 2-31: Ec (fritt fall, 

framgangsmåte 1) 
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Tabell 9 

Spesifikasjoner for ytterligere holdbarhetsprøvinger for bærbare datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og referanseverdier for ytelse Prøvingsmetode 

Temperaturspenning Spesifikasjon: 

Den bærbare datamaskinens skal gjennomgå minst fire ekspone-

ringssykluser à 24 timer i et prøvingskammer. Den bærbare 

datamaskinens skal være slått på under en kuldesyklus ved –25 °C og en 

syklus med tørr varme ved +40 °C. Den bærbare datamaskinens skal være 

slått av under en kuldesyklus ved –50 °C og en syklus med tørr varme ved 

mellom +35 og +60 °C. 

Funksjonskrav: 

Etter hver av de fire eksponeringssyklusene kontrolleres det at den 

bærbare datamaskinen fungerer som den skal. 

IEC 60068 

Del 2-1: Ab/e 

Del 2-2: B 

Skjermens holdbarhet Spesifikasjon: 

Det skal gjennomføres to belastningsprøvinger. Skjermen skal utsettes for 

en jevn belastning på minst 50 kg. Midten av skjermen skal utsettes for en 

belastning på minst 25 kg. Under hver prøving skal den bærbare 

datamaskinen stå på et flatt underlag. 

Funksjonskrav: 

Etter hver belastning kontrolleres det at skjermoverflaten og pikslene ikke 

har fått linjer, flekker og sprekker. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekref-

tes av søkeren. 

Inntrenging av vann Spesifikasjon: 

Prøvingen skal utføres to ganger. Minst 30 ml væske skal helles jevnt 

over den bærbare datamaskinens tastatur eller på tre bestemte separate 

steder og deretter fjernes aktivt etter høyst fem sekunder. Etter tre 

minutter foretas det en prøving av datamaskinens funksjoner. Prøvingen 

skal utføres med både en varm og en kald væske. 

Funksjonskrav: 

Den bærbare datamaskinens skal være slått på under og etter prøvingen. 

Den bærbare datamaskinen skal deretter demonteres og kontrolleres 

visuelt for å sikre at den oppfyller kravene med hensyn til inntrenging av 

vann i IEC 60529. 

Godkjenningsvilkår: 

IEC 60529 (inn-

trenging av vann). 

Tastaturets levetid Spesifikasjon: 

Tastaturet skal utsettes for ti millioner vilkårlige tastetrykk. Antall 

tastetrykk per tast skal vektes for å gjenspeile de tastene som brukes mest. 

Funksjonskrav: 

Etter prøvingen kontrolleres det at tastene er hele og fungerer som de skal. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekref-

tes av søkeren. 

Skjermhengselets levetid Spesifikasjon: 

Skjermen skal åpnes helt og deretter lukkes 20 000 ganger. 

Funksjonskrav: 

Etter prøvingen kontrolleres det om skjermhengselet er blitt mindre stabilt 

eller skadet. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekre-

ftes av søkeren. 
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ii) Prøvinger som får anvendelse på nettbrett og to-i-ett-datamaskiner 

Nettbrettmodellen eller nettbrettdelen i en to-i-ett-datamaskinmodell skal gjennomgå og bestå holdbarhetsprøvinger. Det skal 

kontrolleres at hver modell fungerer i henhold til spesifikasjonene og oppfyller de fastsatte ytelseskravene for hver prøving som 

angitt i tabell 10. 

Tabell 10 

Spesifikasjoner for obligatoriske holdbarhetsprøvinger for nettbrett og bærbare to-i-ett-datamaskiner 

Prøving Prøvingsforhold og funksjonelle ytelseskrav Prøvingsmetode 

Fallprøving Spesifikasjon: 

Nettbrettet skal slippes fra en høyde på 76 cm mot et fast underlag dekket 

med et minst 30 mm tykt lag treverk. Det skal utføres en fallprøving for 

oversiden, undersiden, venstre og høyre side samt forsiden og baksiden 

og for hvert av hjørnene på undersiden. 

Funksjonskrav: 

Nettbrettet skal være slått av mens prøvingen pågår, og skal kunne starte 

igjen uten problemer etter hver prøving. Kapslingen skal være hel og 

skjermen skal være uskadet etter hver prøving. 

IEC 60068 

Del 2-31: Ec (fritt fall, 

framgangsmåte 1) 

Skjermens holdbarhet Spesifikasjon: 

Det skal gjennomføres to belastningsprøvinger. Skjermen skal utsettes for 

en jevn belastning på minst 50 kg. Midten av skjermen skal utsettes for en 

belastning på minst 25 kg. Under hver prøving skal nettbrettet ligge på et 

flatt underlag. 

Funksjonskrav: 

Etter hver belastning kontrolleres det at skjermoverflaten og pikslene ikke 

har fått linjer, flekker og sprekker. 

Prøvingsutstyret og  

-oppsettet skal bekre-

ftes av søkeren. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som viser at modellen har gjennomgått prøvinger og 

oppfyller ytelseskravene til holdbarhet. Prøvingen skal kontrolleres av tredjemann. Eksisterende prøvinger for samme modell, 

utført i henhold til samme eller strengere spesifikasjoner, skal godtas uten behov for nye prøvinger. 

3 b) Oppladbare batterier – kvalitet og levetid 

i) Minste batterilevetid: Bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner skal ha minst sju timers batterilevetid etter 

første gangs fullading. 

For bærbare datamaskiner skal dette referansemåles ved bruk av enten: 

— for hjemme- og forbrukerprodukter: Futuremark PCMark «Home»-scenariet, 

— for forretnings- og foretaksprodukter: BAPCo Mobilemark «Office productivity»-scenariet. For modeller med tillatte 

Energy Star TECgraphics-verdier skal «Media creation & consumption»-scenariet brukes i stedet. 
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ii) Ladesyklusytelse: Oppladbare batterier i bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner skal oppfylle følgende 

ytelseskrav, som avhenger av om det oppladbare batteriet kan skiftes uten bruk av verktøy (som angitt i kriterium 3 d)): 

— Modeller med oppladbare batterier som kan skiftes uten bruk av verktøy, skal fortsatt ha 80 % av den oppgitte 

opprinnelige minstekapasiteten etter 750 ladesykluser. 

— Modeller med oppladbare batterier som ikke kan skiftes uten bruk av verktøy, skal fortsatt ha 80 % av den oppgitte 

opprinnelige minstekapasiteten etter 1 000 ladesykluser. 

Denne ytelsen skal kontrolleres for oppladbare batteripakker eller batteripakkenes individuelle celler i samsvar med 

prøvingen av holdbarhet i sykluser («endurance in cycles») i IEC EN 61960, som skal utføres ved 25 °C og ved enten 0,2 

It A eller 0,5 It A (framgangsmåte for akselerert prøving). Delvis lading kan brukes for å oppfylle dette kravet (som angitt 

i delkriterium 3 b) iii)). 

iii) Mulighet for delvis lading for å oppnå ladesyklusytelsen: Ytelseskravene som er beskrevet i delkriterium 3 b) ii), kan 

oppfylles ved bruk av fabrikkinstallert programvare og fastvare som sørger for delvis lading av batteriet til 80 % av 

batteriets kapasitet. I dette tilfellet innstilles delvis lading som standardlademetode, og batteriytelsen skal deretter 

kontrolleres ved opptil 80 % lading i henhold til kravene i delkriterium 3 b) ii). Maksimal delvis lading skal gi en 

batterilevetid som oppfyller kravene i delkriterium 3 b) i). 

iv) Minstegaranti: Søkeren skal gi en kommersiell garanti på minst to år for defekte batterier(1). 

v) Brukerinformasjon: Den fabrikkinstallerte strømstyringsprogramvaren og skriftlige bruksanvisninger skal inneholde 

opplysninger om kjente faktorer som påvirker levetiden til oppladbare batterier, samt instruksjoner om hvordan brukeren 

kan forlenge batterilevetiden. Disse opplysningene skal også være tilgjengelig på produsentens nettsted. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport fra tredjemann som viser at den oppladbare batteripakken 

eller celletypene som utgjør pakken som brukes i produktet, oppfyller de angitte kravene til levetid og ladesykluskapasitet for 

det oppladbare batteriet. Delvis lading og metoden for akselerert prøving angitt i IEC EN 61960 kan brukes for å vise at 

kravene er oppfylt. Søkeren skal også framlegge en demonstrasjonsversjon av strømstyringsprogramvaren og en demonstrasjon 

av teksten i bruksanvisningen og på nettstedet. 

3 c) Datalagringsstasjoner – pålitelighet og beskyttelse 

i) Stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner, tynnklienter og småskalatjenere 

Datalagringsstasjonen(e) som brukes i stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner og tynnklienter som markedsføres til bruk i 

arbeidet, skal ha en forventet årlig feilrate (AFR)(2) på under 0,25 %. 

Småskalatjenere skal ha en forventet årlig feilrate på under 0,44 % og en bitfeilfrekvens for ugjenopprettelige data på under 1 

for 1016 biter. 

ii) Bærbare datamaskiner 

Den primære datalagringsstasjonen som brukes i bærbare datamaskiner, skal være utformet slik at både stasjonen og dataene 

beskyttes mot støt og vibrasjoner. Stasjonen skal oppfylle et av følgende kriterier: 

— Harddiskstasjonen (HDD) skal tåle et støt generert av en halv sinusbølge på 400 G (når den er i bruk) og 900 G (når den 

ikke er i bruk) i 2 ms uten at dataene eller stasjonen blir skadet.  

  

(1) Dersom batteriet ikke kan lades, eller dersom batteritilkoplingen ikke kan registreres, skal dette også anses som defekter. En gradvis 

reduksjon i batterikapasiteten som følge av bruk skal ikke anses som en defekt, med mindre det omfattes av en særlig garantibestemmelse. 

(2) AFR skal beregnes på grunnlag av middeltiden mellom avbrudd (MTBF). MTBF skal bestemmes på grunnlag av Bellcore TR-NWT-

000332, nr. 6, 12/97 eller data som er samlet inn i felten. 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/461 

 

 

— HDD-hodet bør løfte seg fra diskoverflaten høyst 300 millisekunder etter at det registreres at den bærbare datamaskinen er 

i fritt fall. 

— Det brukes halvlederstasjonsteknologi, f.eks. SSD (Solid State Drive) eller eMMC (embedded Multi Media Card). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge spesifikasjoner for stasjonen(e) som er innebygd i produktet. Dette skal 

innhentes fra produsenten av stasjonen, og når det gjelder støtbestandighet og løfting av stasjonens lesehode, skal dette være 

underbygd av en uavhengig sertifisert teknisk rapport som bekrefter at stasjonen oppfyller de angitte ytelseskravene. 

3 d) Muligheter for oppgradering og reparasjon 

For å kunne oppgradere eldre komponenter eller foreta reparasjon og utskiftning av slitte komponenter eller deler skal følgende 

kriterier være oppfylt: 

i) Utforming med tanke på oppgradering og reparasjon: Følgende komponenter i datamaskiner skal være lett tilgjengelig og 

kunne skiftes ut ved hjelp av universalverktøy (dvs. vanlig kommersielt tilgjengelige verktøy som skrutrekker, spatel, tang 

eller pinsett): 

— Datalagringsstasjon (HDD, SSD eller eMMC). 

— Minne (RAM). 

— Skjerm og LCD-bakgrunnslys (dersom dette er innebygd). 

— Tastatur og styreplate (dersom dette brukes). 

— Kjølevifter (i stasjonære datamaskiner, arbeidsstasjoner og småskalatjenere). 

ii) Utskiftning av oppladbare batterier: Den oppladbare batteripakken skal enkelt kunne tas ut av én person (enten en ikke-

yrkesbruker eller en profesjonell reparatør) i samsvar med trinnene beskrevet nedenfor(1). Oppladbare batterier skal ikke 

limes eller loddes fast i et produkt, og det skal ikke være metallbånd, klebestrimler eller kabler som hindrer tilgang til 

batteriet når det skal tas ut. I tillegg får følgende krav og definisjoner anvendelse når det gjelder hvor enkelt det skal være å 

ta ut batteriet: 

— På bærbare datamaskiner og bærbare alt-i-ett-datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare batteriet manuelt 

uten bruk av verktøy. 

— På ultrabærbare datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare i høyst tre trinn ved hjelp av en skrutrekker. 

— På nettbrett og bærbare to-i-ett-datamaskiner skal det være mulig å ta ut det oppladbare i høyst fire trinn ved hjelp av 

en skrutrekker og et åpningsverktøy. 

Enkle instruksjoner om hvordan oppladbare batteripakker tas ut, skal angis i en reparasjonshåndbok eller på produsentens 

nettsted. 

iii) Reparasjonshåndbok: Søkeren skal sørge for tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger (f.eks. på papir, video eller 

elektronisk), slik at produktene kan demonteres uten å bli ødelagt ved utskifting av viktige komponenter eller deler i 

forbindelse med oppgradering eller reparasjon. Dette skal være allment tilgjengelig eller tilgjengelig ved å angi produktets 

entydige serienummer på en nettside. På innsiden av kabinettet på stasjonære datamaskiner skal det også være et diagram 

som viser hvor komponentene angitt i punkt i) er plassert, og hvordan man får tilgang til og kan skifte dem ut. For bærbare 

datamaskiner skal et diagram som viser hvor batteriet, datalagringsstasjoner og minnet er installert, gjøres tilgjengelig i 

forhåndsinstallerte bruksanvisninger og via produsentens nettsted i en periode på minst fem år. 

iv) Reparasjonstjeneste/opplysninger: Bruksanvisningene eller produsentens nettsted skal inneholde opplysninger om hvor 

brukeren kan henvende seg for å få kvalifiserte personer til å utføre reparasjoner på og vedlikehold av datamaskinen, 

herunder kontaktopplysninger. I garantiperioden nevnt i punkt vi) kan dette være begrenset til søkerens godkjente 

tjenesteytere.  

  

(1) Et trinn består av en handling som avsluttes med at en komponent eller del tas ut, og/eller med bytting av verktøy. 
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v) Tilgang til reservedeler: Søkeren skal sikre at originalreservedeler eller bakoverkompatible reservedeler, herunder 

oppladbare batterier (dersom dette er relevant), er allment tilgjengelig i minst fem år etter at modellen har gått ut av 

produksjon. 

vi) Kommersiell garanti: Søkeren skal uten ekstra kostnad gi minst tre års garanti fra og med den dagen produktet kjøpes. 

Denne garantien skal omfatte en serviceavtale for forbrukeren med mulighet for henting og tilbakelevering eller reparasjon 

på stedet. Denne garantien skal gis uten at det berører produsentens og selgerens rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring for vedkommende organ om at produktet oppfyller disse kravene. 

Søkeren skal også framlegge: 

— en kopi av bruksanvisningen, 

— en kopi av reparasjonshåndboken og tilhørende diagrammer, 

— en beskrivelse med bilder som viser samsvar med tanke på uttak av batteriet, 

— en kopi av garantien og serviceavtalen, 

— bilder av eventuelle diagrammer, merker og instruksjoner på datamaskinens kabinett. 

Kriterium 4. Utforming, materialvalg og håndtering ved kassering 

4 a) Materialvalg og gjenvinnbarhet 

Søkere skal minst oppfylle kravene i punkt i) og enten ii) eller iii) i kriteriet. Punkt ii) og iii) får ikke anvendelse på nettbrett, 

ultrabærbare datamaskiner, bærbare to-i-ett-datamaskiner og produkter med metallkapslinger og -kabinetter. 

i) Opplysninger om materialer for å fremme gjenvinning: Plastdeler som veier over 25 gram for nettbrett og 100 gram for alle 

andre datamaskiner, skal merkes i samsvar med ISO 11469 og ISO 1043, del 1-4. Merkingen skal være stor nok og være 

synlig plassert, slik at den lett kan identifiseres. Følgende tilfeller er unntatt: 

— Kretskort, PMMA-kort (polymetylmetakrylat) og optisk plast som inngår i skjermenheter. 

— Dersom merkingen vil påvirke plastdelens ytelse eller funksjon. 

— Dersom merkingen ikke er teknisk mulig på grunn av produksjonsmetoden. 

— Dersom merkingen gir økt defektfrekvens under kvalitetskontroller, noe som fører til en unngåelig sløsing med 

materialer. 

— Dersom deler ikke kan merkes fordi det ikke er stor nok plass på overflaten til at merkingen er leselig og kan 

identifiseres av gjenvinningsforetaket. 

ii) Forbedret gjenvinnbarhet for kapslinger, kabinetter og rammer av plast: 

 Deler skal ikke inneholde innstøpte eller pålimte metallinnsatser, med mindre de kan tas ut ved hjelp av vanlige verktøyer. 

Demonteringsanvisningene skal vise hvordan de tas ut (se delkriterium 3 d)). 

 For deler som veier mer enn 25 gram for nettbrett og 100 gram for alle andre datamaskiner, skal følgende midler og 

tilsetningsstoffer ikke føre til gjenvunnet harpiks med > 25 % reduksjon i Izod-slagfastheten ved prøving i henhold til  

ISO 180: 

— Malinger og belegg. 

— Flammehemmere og deres synergister.  
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 Eksisterende prøvingsresultater for gjenvunnet harpiks skal godtas, forutsatt at den gjenvunne harpiksen stammer fra det 

samme utgangsmaterialet som produktets plastdeler består av. 

iii) Minsteinnhold av gjenvunnet plast: Produktet skal i gjennomsnitt inneholde minst 10 % plast som er gjenvunnet etter 

forbruk, målt som en prosent av det samlede innholdet av plast (etter vekt) i produktet, unntatt kretskort og optisk plast i 

skjermer. Dersom innholdet av gjenvunnet materiale er høyere enn 25 %, kan dette angis i tekstfeltet som ledsager 

miljømerket (se kriterium 6 b)). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal kontrollere gjenvinnbarheten ved å framlegge gyldige rapporter fra mekaniske/fysiske 

prøvinger i henhold til ISO 180 samt demonteringsanvisninger. Gyldige prøvingsrapporter fra virksomheter som gjenvinner 

plast, harpiksprodusenter eller uavhengige pilotprøvinger skal godtas. 

Søkeren skal framlegge for vedkommende organ et diagram (perspektivsnitt) over datamaskinen eller en liste over deler i 

skriftlig eller audiovisuelt format. Dette skal identifisere plastdelene etter vekt, deres polymersammensetning og deres merking 

i henhold til ISO 11469 og ISO 1043. Merkingens dimensjon og plassering skal illustreres visuelt, og dersom unntak får 

anvendelse, skal de tekniske begrunnelsene angis. 

Når det gjelder søkerens påstander om innhold av materiale som er gjenvunnet etter forbruk, skal søkeren framlegge en 

tredjemannskontroll og sørge for sporbarhet tilbake til leverandøren av plastkomponentene. Det påståtte gjennomsnittsinnholdet 

i modellene kan beregnes periodevis eller årlig. 

Kriterium 4 b). Utforming med tanke på demontering og gjenvinning 

Med henblikk på gjenvinning skal datamaskiner utformes slik at målkomponenter og -deler lett kan tas ut av produktet. Det skal 

utføres en demonteringsprøving i samsvar med prøvingsmetoden i vedlegget. Ved prøvingen registreres antall trinn som er 

nødvendig, samt de verktøy og handlinger som er nødvendig for å ta ut målkomponentene og -delene angitt i punkt i) og ii). 

i)  Følgende målkomponenter og -deler, i den grad de finnes i produktet, skal tas ut i forbindelse med demonteringsprøvingen: 

Alle produkter 

— Kretskort > 10 cm2 knyttet til databehandlingsfunksjoner 

Stasjonære datamaskiner 

— Intern strømforsyning 

— Harddiskstasjon(er) (HDD) 

Bærbare datamaskiner 

— Oppladbart batteri 

Skjermer (dersom de er integrert i produktets kabinett) 

— Kretskort > 10 cm2 

— Tynnfilmtransistor og filmledere i skjermer > 100 cm2 

— LED-bakgrunnslys 

ii)  Minst to av følgende målkomponenter og -deler, utvalgt ut fra hvorvidt de er relevante for produktet, skal også tas ut under 

prøvingen etter prøvingen av komponentene og delene i punkt i): 

— Harddiskstasjon (HDD) (bærbare produkter) 

— Optiske stasjoner (dersom produktet er utstyrt med dette)  
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— Kretskort ≤ 10 cm2 og > 5 cm2 

— Høyttalere (bærbare datamaskiner, datamaskiner med integrert skjerm og bærbare alt-i-ett-datamaskiner) 

— Filmlysledere av polymetylmetakrylat (PMMA) (dersom skjermstørrelsen er > 100 cm2) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en «demonteringsprøvingsrapport» for vedkommende organ med detaljerte 

opplysninger om den valgte demonteringssekvensen, herunder en detaljert beskrivelse av de spesifikke trinnene og 

framgangsmåtene, for måldelene og -komponentene nevnt i punkt i) og ii). 

Demonteringsprøvingen kan utføres av 

— søkeren, eller en utpekt leverandør, på eget laboratorium, eller 

— et uavhengig tredjemannsprøvingsorgan eller 

— et gjenvinningsselskap som har tillatelse til å behandle elektrisk avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(1), eller som er sertifisert i henhold til nasjonale regler. 

Kriterium 5. Foretaks samfunnsansvar 

5 a) Innkjøp av «konfliktfrie» materialer 

Søkeren skal støtte ansvarlige innkjøp av tinn, tantal, wolfram og mineraler av dette samt gull fra konflikt- og høyrisikoområder 

ved å 

i)  utvise tilbørlig aktsomhet i tråd med OECDs retningslinjer om tilbørlig aktsomhet for ansvarlige forsyningskjeder for 

mineraler fra konflikt- og høyrisikoområder og 

ii)  fremme ansvarlig produksjon av og handel med mineraler i konflikt- og høyrisikområder for de identifiserte mineralene 

som brukes i produktets komponenter og i samsvar med OECDs retningslinjer. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse kravene er oppfylt, sammen med følgende 

underbyggende opplysninger: 

— En prøvingsrapport som beskriver at det er utvist tilbørlig aktsomhet i forsyningskjeden for de fire mineralene som er 

identifisert. Underbyggende dokumentasjon, f.eks. samsvarssertifisering utstedt av EUs ordning, skal også godtas. 

— Identifikasjon av komponenten(e) som inneholder de identifiserte materialene, og leverandøren(e) av disse, samt hvilken 

type forsyningskjede eller prosjekt som er brukt for å sikre et ansvarlig innkjøp. 

5 b) Arbeidsforhold og menneskerettigheter i produksjonsprosessen 

Idet det tas hensyn til Den internasjonale arbeidsorganisasjons (ILO) trepartserklæring om prinsipper for flernasjonale selskaper 

og sosialpolitikk, FNs Global Compact-initiativ (søyle 2), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, skal søkeren sørge for tredjemannskontroll underbygd av revisjoner på stedet 

som bekrefter at gjeldende prinsipper i ILOs kjernekonvensjoner og tilleggsbestemmelsene angitt nedenfor er overholdt på 

anlegget der sluttmonteringen av produktet finner sted. 

ILOs kjernekonvensjoner: 

i) Barnearbeid: 

— Konvensjonen om minstealder for adgang til sysselsetting, 1973 (nr. 138) 

— Konvensjonen om de verste former for barnearbeid, 1999 (nr. 182)  

  

(1) 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). 
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ii) Tvangsarbeid: 

— Konvensjonen om tvangsarbeid, 1930 (nr. 29), og protokollen til konvensjonen om tvangsarbeid fra 2014 

— Konvensjonen om avskaffelse av tvangsarbeid, 1957 (nr. 105) 

iii) Organisasjonsfrihet og retten til å føre kollektive forhandlinger: 

— Konvensjonen om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, 1948 (nr. 87) 

— Konvensjonen om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98) 

iv) Forskjellsbehandling: 

— Konvensjonen om lik lønn, 1951 (nr. 100) 

— Konvensjonen om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958 (nr. 111) 

Tilleggsbestemmelser: 

v) Arbeidstid: 

— ILOs konvensjon om arbeidstid, 1919 (nr. 1) 

vi) Lønn: 

— ILOs konvensjon om fastsetting av minstelønn, 1970 (nr. 131) 

— Levelønn: Søkeren skal sikre at den lønn som betales for en normal arbeidsuke, alltid minst oppfyller bransjens eller 

lovfestede minstestandarder, er tilstrekkelig til å oppfylle arbeidstakernes grunnleggende behov og gir et visst 

rådighetsbeløp. Gjennomføringen skal revideres i samsvar med standarden SA8000(1) om lønn («Remuneration») 

vii) Helse og sikkerhet 

— ILOs konvensjon om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1981 (nr. 155) 

— ILOs konvensjon om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet, 1990 (nr. 170) 

På steder der retten til organisasjonsfrihet og til å føre kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal selskapet anerkjenne 

rettmessige arbeidstakersammenslutninger som det kan føre samtaler med om problemer knyttet til arbeidsplassen. 

Revisjonsprosessen skal omfatte samråd med eksterne berørt parter i lokalområdene rundt produksjonsstedene, herunder 

fagforeninger, organisasjoner i lokalsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner og eksperter på arbeidsforhold. For å dokumentere 

leverandørenes atferd overfør berørte forbrukere skal søkeren offentliggjøre aggregerte resultater og hovedfunn fra revisjonene 

på Internett. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal vise at disse kravene er oppfylt, ved å framlegge kopier av samsvarssertifikater og 

underbyggende revisjonsrapporter for hvert anlegg der sluttmonteringen av modellen(e) som skal miljømerkes, skjer, sammen 

med en lenke til et nettsted der resultater og funn offentliggjøres. 

Tredjemannsrevisjonene av stedet skal utføres av revisorer som er kvalifisert til å vurdere om elektronikkbransjens 

forsyningskjede er i samsvar med sosiale standarder eller atferdsregler eller, i stater der ILOs konvensjon om arbeidstilsyn fra 

1947 (nr. 81) er blitt ratifisert, og ILOs tilsyn viser at det nasjonale arbeidstilsynssystemet er effektivt og der tilsynssystemet 

omfatter områdene angitt ovenfor(2), av en eller flere arbeidsinspektører utpekt av en nasjonal myndighet. 

Gyldige sertifiseringer utstedt innenfor rammen av uavhengige ordninger eller framgangsmåter som, sammen eller delvis, 

kontrollerer at de gjeldende prinsippene i de angitte ILO-kjernekonvensjonene og tilleggsbestemmelsene om arbeidstid, lønn 

samt helse og sikkerhet, er overholdt, skal godtas. Nevnte sertifiseringer skal ikke være mer enn tolv måneder gamle.  

  

(1) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org 

(2) Se ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) og den tilhørende veiledningen i brukerhåndboken. 
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Kriterium 6. Brukerinformasjon 

6 a) Bruksanvisning 

Datamaskinen skal selges sammen med relevant brukerinformasjon som inneholder opplysninger om produktets 

miljøprestasjon. Opplysningene skal plasseres på ett enkelt sted som er lett å finne i bruksanvisningen og på produsentens 

nettsted. Opplysningene skal minst omfatte: 

i)  Energiforbruk: Det typiske energiforbruket (TEC-verdien) i samsvar med Energy Star versjon 6.1 og det høyeste 

energiforbruket i alle driftstilstander. I tillegg skal det gis instruksjoner om bruk av produktets energisparingstilstand og 

opplysninger om at energieffektivitet reduserer strømforbruket og gjør det mulig å spare penger ved at strømregningen blir 

lavere. 

ii)  Følgende opplysninger om hvordan effektforbruket kan reduseres når datamaskinen ikke er i bruk: 

— Dersom datamaskinen settes i avslått tilstand, reduseres energiforbruket, men en viss mengde strøm vil fremdeles bli 

brukt. 

— Dersom skjermens lysstyrke reduseres, reduseres energiforbruket. 

— Skjermsparere kan hindre at datamaskinens skjerm går over i energisparingstilstand når den ikke er i bruk. 

Energiforbruket kan derfor reduseres ved å sikre at skjermspareren ikke er aktivert. 

— Lading av nettbrett via et USB-grensesnitt fra en annen stasjonær eller bærbar datamaskin kan øke energiforbruket 

dersom den stasjonære eller bærbare datamaskinen blir stående i en inaktiv tilstand som krever høyt strømforbruk, 

utelukkende for å lade opp en nettbrettet. 

iii)  For bærbare datamaskiner, nettbrett og to-i-ett-datamaskiner: opplysninger om at en forlengelse av datamaskinens levetid 

reduserer produktets samlede miljøvirkning. 

iv)  Følgende opplysninger om hvordan datamaskinens levetid kan forlenges: 

— Opplysninger som informerer brukeren om hvilke faktorer som påvirker de oppladbare batterienes levetid, samt 

instruksjoner om hvordan brukeren kan bidra til at batterienes levetid forlenges (får bare anvendelse på mobile 

datamaskiner som får strøm via oppladbare batterier). 

— Tydelige demonterings- og reparasjonsanvisninger, slik at produktene kan demonteres uten å bli ødelagt ved utskifting 

av viktige komponenter eller deler i forbindelse med oppgradering eller reparasjon. 

— Opplysninger om hvor brukeren kan henvende seg for å få kvalifiserte personer til å utføre reparasjoner på og 

vedlikehold av datamaskinen, herunder kontaktopplysninger. Utføringen av vedlikehold bør ikke være begrenset til 

søkerens godkjente tjenesteytere. 

v)  Instruksjoner om riktig sluttbehandling av kasserte datamaskiner, herunder separate instruksjoner om riktig sluttbehandling 

av oppladbare batterier, ved avfallsanlegg eller gjennom ordninger for tilbakelevering til detaljisten, alt etter hva som er 

relevant, som skal være i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 2012/19/EU(1). 

vi)  Opplysninger om at produktet er tildelt EU-miljømerket, med en kort forklaring av hva dette innebærer, og om at flere 

opplysninger om miljømerket er tilgjengelig på nettstedet http://www.ecolabel.eu. 

vii)  Bruks- og reparasjonsanvisninger skal finnes i både en trykt og en elektronisk versjon i en periode på minst fem år. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge for vedkommende organ en erklæring om at produktet oppfyller disse kravene 

samt en lenke til nettstedet som inneholder en elektronisk versjon eller kopi av bruks- og reparasjonsanvisningen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 
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6 b) Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal inneholde tre av følgende ordlyder: 

— Høy energieffektivitet. 

— Utformet med tanke på forlenget levetid (gjelder bare for bærbare datamaskiner, to-i-ett-datamaskiner og nettbrett). 

— Begrenset bruk av farlige stoffer. 

— Utformet for å være enkel å reparere, oppgradere og gjenvinne. 

— Arbeidsforhold på produksjonsstedet kontrollert. 

Følgende tekst kan angis dersom innholdet av gjenvunnet plast er høyere enn 25 vektprosent av all plast i produktet: 

— Inneholder xy % plast som er gjenvunnet etter forbruk. 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» på 

nettstedet: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et eksemplar av produktetiketten eller en illustrasjon av emballasjen der EU-

miljømerket er plassert, sammen med en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

 _____  
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TILLEGG 

PROTOKOLL FOR DEMONTRINGSPRØVING AV ET PRODUKT 

a) Termer og definisjoner 

i)  Måldeler og -komponenter: De delene og/eller komponentene som skal tas ut under demonteringsprøvingen. 

ii)  Demonteringstrinn: En handling som avsluttes med at en komponent eller del tas ut, og/eller med bytte av verktøy. 

b) Prøvingsforhold 

i)  Personell: Prøvingen skal utføres av én person. 

ii)  Prøveeksemplar: Produktet som prøvingen utføres på, skal ikke være skadet. 

iii)  Demonteringsverktøy: Demonteringen skal utføres ved hjelp av manuelle eller elektriske standardverktøy som er 

kommersielt tilgjengelig (dvs. tenger, skrutrekkere, kuttere og hammere som definert i ISO 5742, ISO 1174,  

ISO 15601). 

iv)  Demonteringssekvens: Demonteringssekvensen skal dokumenteres, og dersom prøvingen skal utføres av tredjemann, 

skal disse opplysningene gis til dem som utfører demonteringen. 

c) Dokumentering og registrering av prøvingsforhold og -trinn 

i)  Dokumentering av trinn: De enkelte trinnene i demonteringssekvensen skal dokumenteres, og verktøyene som brukes i 

hvert trinn, skal angis. 

ii)  Dokumenteringsmedier: Det skal tas bilder og gjøres videoopptak av demonteringen av komponentene. I videoen og på 

bildene skal trinnene i demonteringssekvensen være tydelig identifisert. 

 __________  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/469 

 

 

KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1332 

av 28. juli 2016 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler 

[meddelt under nummer K(2016) 4778](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 6 nr. 7 og 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømerket tildeles til produkter som har redusert miljøvirkning 

gjennom hele sin livssyklus. 

2) I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsatt at det skal utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) I kommisjonsvedtak 2009/894/EF(2) er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og kontroll for 

tremøbler som gjelder fram til 31. desember 2016. 

4) For bedre å gjenspeile tilbudet av møbelprodukter på markedet og disse produktenes nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og for å ta hensyn til innovasjonen de seneste årene er det hensiktsmessig å utvide virkeområdet for denne 

produktgruppen slik at den omfatter møbler som ikke er av tre, og å fastsette reviderte miljøkriterier. 

5) De reviderte miljøkriteriene tar sikte på å fremme bruk av materialer produsert på en mer bærekraftig måte (vurdert ut 

fra en livssyklusanalyse), begrense bruken av farlige forbindelser, innholdet av farlige rester og møblenes bidrag til 

forurensning av inneluften samt å fremme holdbare produkter av høy kvalitet som er lette å reparere og demontere. De 

reviderte kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll bør gjelde i seks år fra den datoen denne 

beslutning treffes, idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. 

6) Vedtak 2009/894/EF bør derfor erstattes. 

7) Det bør fastsettes en overgangsperiode for produsenter hvis produkter er tildelt EU-miljømerket for tremøbler på 

grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/894/EF, for å sikre at de har tilstrekkelig tid til å tilpasse sine 

produkter til de reviderte miljøkriteriene og kravene. Produsentene bør også få anledning til å sende inn søknader basert 

miljøkriteriene fastsatt i vedtak 2009/894/EF i tilstrekkelig lang tid.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 4.8.2016, s. 100, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 251/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 65. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tremøblar (EUT L 320 

av 5.12.2009, s. 23). 

2018/EØS/87/54 
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8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i forordning (EF) 

nr. 66/2010. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «møbler» skal omfatte frittstående eller innebygde enheter hvis primærfunksjon er å brukes inne eller ute 

til oppbevaring, plassering eller opphenging av gjenstander og/eller gi overflater som brukerne kan hvile på, sitte i eller spise, 

studere eller arbeide ved. Virkeområdet omfatter møbler til private hjem og møbler til offentlige miljøer. Også sengerammer,  

-bein, -bunner og -hodegjerder omfattes. 

2.  Følgende produkter inngår ikke i produktgruppen: 

a) Madrasser, som omfattes av kriteriene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2014/391/EU(1). 

b) Produkter hvis primærfunksjon ikke er å brukes som angitt i nr. 1, herunder gatelys, rekkverk og gjerder, stiger, klokker, 

utstyr til lekeplasser, frittstående eller vegghengte speil, elektriske ledninger, pullerter og byggeprodukter som trapper, 

dører, vinduer, gulvbelegg og kledning. 

c) Brukte, istandsatte, renoverte eller ombygde møbler. 

d) Møbler montert i kjøretøyer for offentlig eller privat transport. 

e) Møbler som består av mer enn 5 vektprosent materialer som ikke er oppført på følgende liste: heltre, trebaserte plater, kork, 

bambus, rotting, plast, metaller, lær, belagte tekstiler, tekstiler, glass og polstring/fyllmateriale. 

Artikkel 2 

I dette beslutning menes med: 

a) «anilinlær» lær hvis naturlige narv er klart og fullstendig synlig, og der eventuell overflatebehandling med ufarget 

overflatefinish er høyst 0,01 mm, som definert i EN 15987, 

b) «semianilinlær» lær som er belagt med en overflatefinish som inneholder en liten mengde pigment, slik at den naturlige 

narven fortsatt er klart synlig, som definert i EN 15987, 

c) «dekkfarget lær og dekkfarget spaltlær» lær eller spaltlær hvis naturlige narv eller overflate er helt dekket med en 

overflatefinish som inneholder pigmenter, som definert i EN 15987, 

d) «lakklær og lakkspaltlær» lær eller spaltlær med en blank effekt som oppnås ved påføring av et lag farget eller ufarget 

lakk, eller syntetisk harpiks, med en tykkelse som ikke utgjør mer enn en tredel av produktets samlede tykkelse, som 

definert i EN 15987, 

e) «belagt lær og belagt spaltlær» lær eller spaltlær der overflatebelegget som er påført på utsiden, ikke utgjør mer enn en 

tredel av produktets samlede tykkelse, men som overstiger 0,15 mm, som definert i EN 15987, 

f) «flyktig organisk forbindelse» (VOC) enhver organisk forbindelse med et startkokepunkt som er høyst 250 °C målt ved et 

standardtrykk på 101,3 kPa som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(2), og som i en kapillærkolonne 

eluerer opp til og med tetradekan (C14H30),  

  

(1) Kommisjonsavgjerd 2014/391/EU av 23. juni 2014 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til madrassar (EUT 

L 184 av 25.6.2014, s. 18). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som 

skyldes bruk av organiske løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for lakkering og omlakkering av kjøretøyer, og om endring av 

rådsdirektiv 1999/13/EF (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87). 
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g) «delvis flyktig organisk forbindelse» (SVOC) enhver organisk forbindelse som har et kokepunkt på over 250 °C og under 

370 °C målt ved et standardtrykk på 101,3 kPa, og som i en kapillærkolonne eluerer i retensjonsområdet etter n-tetradekan 

(C14H30) opp til og med n-dokosan (C22H46), 

h) «innhold av gjenvunnet materiale» andelen, uttrykt i masse, gjenvunnet materiale i et produkt eller emballasje; bare 

materialer fra før og etter forbruksleddet anses som innhold av gjenvunnet materiale som definert i ISO-standard 14021, 

i) «materiale fra før forbruksleddet» materiale som skilles ut fra avfallsstrømmen i en produksjonsprosess, unntatt gjenbruk 

av materialer fra omarbeiding, sliping eller skroting som genereres i en prosess, og som kan gjenvinnes i den samme 

prosessen som genererte det, som definert i ISO-standard 14021, samt treavfall, trespon og fibrer fra hogst og saging, 

j) «materiale fra etter forbruksleddet» materiale som genereres av husholdninger eller av kommersielle, industrielle og 

institusjonelle anlegg i deres rolle som sluttbrukere av produktet som ikke lenger kan brukes til sitt tiltenkte formål, 

herunder returmateriale fra distribusjonskjeden som definert i ISO-standard 14021, 

k) «returmateriale» materiale som ville ha blitt sluttbehandlet som avfall eller brukt til energiutnytting, men som i stedet er 

samlet inn og utnyttet som innsatsmateriale, i stedet for nytt råmateriale, i en gjenvinnings- eller produksjonsprosess, som 

definert i ISO-standard 14021, 

l) «gjenvunnet materiale» materiale som er bearbeidet fra returmateriale gjennom en produksjonsprosess og gjort til et ferdig 

produkt eller til en bestanddel for innbygging i et produkt som definert i ISO 14021, men omfatter ikke treavfall, trespon 

og fibrer fra hogst og saging, 

m) «trebaserte plater» plater laget av trefibrer gjennom flere ulike prosesser som kan omfatte bruk av høye temperaturer, trykk 

og bindende harpikser eller klebemidler, 

n) «plate av tynne, lange spon med en bestemt orientering (OSB-plate)» flersjiktsplate hovedsakelig framstilt av trespon og et 

bindemiddel, som definert i EN 300. Sponene i yttersjiktet er i samme retning og parallelle med platens lengde eller 

bredde. Sponene i midtsjiktet eller midtsjiktene kan være tilfeldig orientert eller i samme retning, vanligvis på vinkelrett 

mot sponene i yttersjiktene, 

o) «sponplate» 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 klebemiddel, som 

definert i EN 309, 

p) «kryssfinér» trebaserte plater som består av en rekke sjikt limt sammen i fiberretningen med tilstøtende sjikt vanligvis i rett 

vinkel, som definert i EN 313. Det finnes mange ulike underkategorier av kryssfinér etter kryssfinérens struktur (slik som 

finér, kjernefinér, balansert kryssfinér) eller dens viktigste sluttbruk (for eksempel maritim kryssfinér), 

q) «fiberplater» et bredt spekter av platetyper som er definert i EN 316 og EN 622, og som kan deles inn i underkategoriene 

harde fiberplater, mellomharde fiberplater, porøse fiberplater og halvharde fiberplater framstilt ved tørrmetode basert på 

deres fysiske egenskaper og produksjonsprosessen, 

r) «stoff med god evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen  

28 dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: OECD 301 A, ISO 7827, OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, 

OECD 301 E, OECD 301 F eller ISO 9408, 

s) «stoff med iboende evne til biologisk nedbryting» et stoff som viser 70 % nedbryting av oppløst organisk karbon innen  

28 dager eller 60 % av teoretisk høyeste oksygensvinn eller karbondioksidproduksjon innen 28 dager ved bruk av en av 

følgende prøvingsmetoder: ISO 14593, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888 eller OECD 302 C, 

t) «etterbehandling» metoder der et ytre lag eller belegg påføres på overflaten av et materiale. Metodene kan omfatte 

påføring av maling, trykkfarge, lakk, finer, laminat, impregnert papir og folie,  
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u) «biocidprodukt» som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1): 

— ethvert stoff eller enhver stoffblanding, i den form det leveres til brukeren, som består av, inneholder eller genererer 

ett eller flere aktive stoffer beregnet på å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen 

måte bekjempe skadelige organismer på andre måter enn ved fysisk eller mekanisk påvirkning, 

— ethvert stoff eller enhver stoffblanding som genereres fra stoffer eller stoffblandinger som ikke omfattes av 

foregående strekpunkt, og som er beregnet på å brukes til å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av 

eller på annen måte bekjempe skadelige organismer på andre måter enn ved fysisk eller mekanisk påvirkning, 

— et behandlet produkt som har en primær biocidfunksjon, 

v) «treimpregneringsmidler» biocidprodukter som anvendes ved overflatebehandling (f.eks. sprøyting, børsting) eller 

inntrengingsprosesser (f.eks. vakuumtrykk, dobbelt vakuum) på tre (dvs. tømmer som tas imot på sagbruk for kommersiell 

bruk og for all etterfølgende bruk av tre og trebaserte produkter) eller de trebaserte produktene, eller som påføres på 

underlag som ikke er av tre (f.eks. murverk og fundament) utelukkende for å beskytte tilstøtende tre eller trebaserte 

produkter mot organismer som ødelegger tre (f.eks. tørråte og termitter) i samsvar med definisjonen som Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon er blitt enig om (CEN/TC 38 «Holdbarhet av tre og trebaserte produkter»), 

w) «E1» en klassifisering for trebaserte plater som inneholder formaldehyd, vedtatt av EUs medlemsstater på grunnlag av 

formaldehydutslipp. I henhold til definisjonen i vedlegg B til EN 13986 skal en trebasert plate klassifiseres som E1 dersom 

utslippene av formaldehyd tilsvarer en likevektskonsentrasjon på høyst 0,1 ppm (0,124 mg/m3) etter 28 dager i et 

forsøkskammer i samsvar med EN 717-1, eller dersom formaldehydinnholdet bestemmes til høyst 8 mg/100 g ovnstørket 

plate målt i henhold til EN 120, eller dersom formaldehydutslippene er på høyst 3,5 mg/m2.h i henhold til EN 717-2 eller 

høyst 5,0 mg/m2.h i henhold til den samme metoden, men innen tre dager etter produksjon, 

x) «belagte tekstiler» tekstiler med et atskilt, heldekkende, klebende lag av gummi- og/eller plastbasert materiale på den ene 

eller begge sider, som definert i EN 13360, herunder den typen møbeltrekk som vanligvis kalles «kunstlær», 

y) «tekstiler» naturfibrer, kunstfibrer og kunstige cellulosefibrer, 

z) «naturfibrer» bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø, lin og andre bastfibrer, ull og andre keratinfibrer, 

aa) «kunstfibrer» fibrer av akryl, elastan, polyamid, polyester og polypropylen, 

bb) «kunstige cellulosefibrer» fibrer av lyocell, modal og viskose, 

cc) «møbeltrekk/-stopp» materialer som brukes til å kle, vattere og stoppe sittemøbler, senger og andre møbler, og kan omfatte 

møbeltrekk som lær, belagte tekstiler og tekstiler samt møbelstopp som myke polymere skummaterialer av lateksgummi 

og polyuretan, 

dd) «stoff» et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, i naturlig tilstand eller framkommet ved en framstillingsprosess, 

herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å bevare stoffets stabilitet samt enhver urenhet som følger av 

prosessen som benyttes, men med unntak av ethvert løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets stabilitet eller 

endre dets sammensetning, som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2), 

ee) «stoffblanding» en blanding eller løsning som består av to eller flere stoffer som definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(2) 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 kommi-

sjonsdirektiv 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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ff) «komponent» harde, separate enheter hvis form og fasong ikke trenger å endres før montering av sluttproduktet i sin fullt 

funksjonsdyktige form, selv om dens posisjon kan måtte endres under bruk av sluttproduktet slik som hengsler, skruer, 

rammer, skuffer, hjul og hyller, 

gg) «materialer» materialer hvis form og fasong kan endre seg før møbelet settes sammen eller ved bruk av møbelet, f.eks. 

tekstiler, lær, belagte tekstiler og polyuretanskum som brukes til møbeltrekk/-stopp. Levert tømmer kan anses som et 

materiale som deretter sages og bearbeides til en komponent. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet tilhøre produktgruppen «møbler» 

som definert i artikkel 1 i denne beslutning og være i samsvar med miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll som angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «møbler» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll gjelder i seks år fra den datoen 

denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «møbler» kodenummeret «049». 

Artikkel 6 

Vedtak 2009/894/EF oppheves. 

Artikkel 7 

1.  Som unntak fra artikkel 6 skal søknader om tildeling av EU-miljømerket til produkter som tilhører produktgruppen 

«tremøbler», og som er inngitt før den datoen denne beslutning treffes, vurderes i samsvar med vilkårene fastsatt i vedtak 

2009/894/EF. 

2.  Søknader om EU-miljømerket for produkter som omfattes av produktgruppen «tremøbler», og som inngis innen to 

måneder fra den datoen denne beslutning treffes, kan bygge på kriteriene fastsatt i vedtak 2009/894/EF eller kriteriene fastsatt i 

denne beslutning. 

Søknadene skal vurderes i samsvar med kriteriene som ligger til grunn for søknaden. 

3.  EU-miljømerkelisensene som er tildelt i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2009/894/EF, kan brukes i 12 måneder 

fra den datoen denne beslutning treffes. 
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Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. juli 2016 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

RAMME 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler: 

1. Produktbeskrivelse 

2. Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

3. Tre, kork, bambus og rotting 

4. Plast 

5. Metaller 

6. Møbeltrekk 

7. Møbelstopp 

8. Glass: bruk av tungmetaller 

9. Krav til sluttprodukter 

10. Forbrukerinformasjon 

11. Opplysninger på EU-miljømerket 

KRAV TIL VURDERING OG KONTROLL 

De særlige kravene til vurdering og kontroll angis for hvert kriterium. 

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet belegg som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller underleverandør(er) osv. 

Vedkommende organer skal fortrinnsvis anerkjenne attester utstedt av organer som er akkreditert i henhold til den gjeldende 

harmoniserte standarden for prøvings- og kalibreringslaboratorier, og kontroller som gjennomføres av organer som er 

akkreditert i henhold til den gjeldende harmoniserte standarden for organer som sertifiserer produkter, prosesser og tjenester. 

Ved behov kan det brukes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene godtas 

som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

Det er en forutsetning at produktet oppfyller alle lovfestede krav i det eller de land der produktet er beregnet på å bringes i 

omsetning. Søkeren skal framlegge en erklæring om at produktet oppfyller dette kravet. 

Kriteriene for tildeling av EU-miljømerket tar utgangspunkt i de produktene med best miljøprestasjon på markedet for møbler. 

Kriteriene er oppdelt «per materiale» for å lette vurderingen med tanke på at mange møbler bare inneholder ett eller to av de 

ovennevnte materialene. 

Bruken av kjemikalier og utslipp av forurensende stoffer er en del av produksjonsprosessen, mens bruken av farlige stoffer skal 

unngås når det er mulig, eller begrenses til det minimum som er nødvendig for at møbelet skal ha en tilfredsstillende funksjon 

og samtidig oppfylle de strenge kravene til kvalitet og sikkerhet. For dette formål gis bestemte stoffer eller grupper av stoffer 

unntak, slik at miljøbelastningen ikke flyttes til andre faser av livssyklusen eller andre virkninger, men bare under særlige 

omstendigheter og dersom det ikke foreligger bærekraftige alternativer på markedet. 
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Kriterium 1 — Produktbeskrivelse 

Tekniske tegninger som viser monteringen av komponenter/materialer og delkomponenter/-materialer som utgjør det ferdige 

møbelet og dets mål, skal framlegges for vedkommende organ sammen med en fortegnelse over de materialene som er brukt i 

produktet, den samlede vekten av produktet og hvordan denne fordeles mellom følgende materialer: heltre, trebaserte plater, 

kork, bambus rotting, plast, metaller, lær, belagte tekstiler, tekstiler, glass og stopp-/fyllmateriale. 

Eventuelle gjenstående materialer som ikke omfattes av kategoriene ovenfor, skal angis som «andre materialer». 

Den samlede mengden av «andre materialer» skal ikke overstige 5 % av den samlede produktvekten. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon for vedkommende organ som inneholder følgende: 

i) Tekniske tegninger som viser de forskjellige komponentene/materialene og delkomponentene/-materialene som brukes i 

monteringen av møbelet. 

ii) En samlet materialfortegnelse som angir produktets samlede vekt og hvordan den er fordelt mellom heltre, trebaserte plater, 

kork, bambus rotting, plast, metaller, lær, tekstiler, belagte tekstiler, glass, stopp-/fyllmateriale og «andre materialer». De 

ulike materialenes vekt skal uttrykkes i gram eller kilo og som prosent av produktets samlede vekt. 

Kriterium 2 – Generelle krav til farlige stoffer og stoffblandinger 

Forekomsten i produktet og dets komponenter/materialer av stoffer som er identifisert i henhold til artikkel 59 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (substances of very high concern (SVHC)), eller 

stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering, merking og emballering (CLP) i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1), for de farene som er oppført i tabell 1, skal begrenses i samsvar 

med kriterium 2.1, 2.2 bokstav a) og 2.2 bokstav b). 

Med hensyn til dette kriteriet er stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som er på kandidatlisten, og CLP-

fareklassifiseringer oppført i tabell 1 etter hvilke farlige egenskaper de har. 

Tabell 1 

Grupper av farer underlagt begrensninger 

Farer i gruppe 1 – SVHC og CLP 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 1: 

Stoffer som er oppført på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Stoffer klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B: 

H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 

  

  

(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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Farer i gruppe 2 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 2: 

CMR, kategori 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362 

Giftighet i vann, kategori 1: H400, H410 

Akutt giftighet, kategori 1 og 2: H300, H310, H330 

Aspirasjonsgiftighet, kategori 1: H304 

Giftvirkning på bestemte organer (STOT), kategori 1: H370, H372 

Hudsensibiliserende H317, kategori 1 

Farer i gruppe 3 – CLP 

Farer som bestemmer om et stoff eller en stoffblanding tilhører gruppe 3: 

Giftighet i vann, kategori 2, 3 og 4: H411, H412, H413 

Akutt giftighet, kategori 3: H301, H311, H331, EUH070 

STOT, kategori 2: H371, H373 

2.1. Begrensning av stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

Produktet og eventuelle komponenter/materiale skal ikke inneholde stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, i 

konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Ingen unntak skal gis for stoffer på kandidatlisten over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, som 

forekommer i produktet eller i komponenter/materialer i konsentrasjoner over 0,10 vektprosent. 

Tekstiler som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2014/350/EU(1), 

anses å oppfylle kravene i kriterium 2.1. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal sammenstille erklæringer om at verken produktet eller noen av de kompo-

nentene/materialene som brukes i monteringen av produktet, inneholder stoffer som gir grunn til alvorlig bekymring, i 

konsentrasjoner ved eller over den angitte konsentrasjonsgrensen. Erklæringene skal vise til den nyeste versjonen av 

kandidatlisten som ECHA har offentliggjort(2). 

For tekstiler som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med kommisjonsbeslutning 2014/350/EU, skal det framlegges en 

kopi av EU-miljømerkesertifikatet som bevis på samsvar. 

2.2. Begrensning av CLP-klassifiserte stoffer og stoffblandinger som brukes i møbler 

Kravene deles inn i to deler på grunnlag av møbelproduksjonsfasen. Del a) gjelder stoffer og stoffblandinger som 

brukes ved etterbehandling eller montering som utføres direkte av møbelprodusenten. Del b) gjelder stoffer og 

stoffblandinger som brukes i produksjonen av komponenter/materialer som leveres. 

Tekstiler som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag miljøkriteriene fastsatt i beslutning 2014/350/EU, anses å oppfylle 

kravene i kriterium 2.2(a) og 2.2(b). 

2.2(a) S toffer  og sto ffb landinger som brukes av møbelprodusenten  

Ingen klebemidler, lakker, malinger, grunninger, trebeiser, biocidprodukter (for eksempel treimpregneringsmidler), 

flammehemmende midler, fyllstoffer, voks, oljer, tetningsmasser, fargestoffer, harpikser eller smøreoljer som brukes 

direkte av møbelprodusenten, skal klassifiseres som CLP-farer angitt i tabell 1, med mindre bruken av dem omfattes av 

et bestemt unntak i tabell 2. 

2.2(b) S toffer  og sto ffb landinger som brukes av leverandører  av bestemte komponenter/materialer  

Dette kriteriet gjelder ikke for de enkelte komponenter/materialer som kommer fra leverandører og som i) veier under 

25 g, og som ii) ikke kommer i direkte kontakt med brukerne ved normal bruk.  

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2014/350/EU av 5. juni 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilprodukter 

(EUT L 174 av 13.6.2014, s. 45). 

(2) ECHA, kandidatliste over stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, med henblikk på godkjenning, http://www.echa.europa.eu/ 

candidate-list-table. 
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Ingen av stoffene eller stoffblandingene som brukes av leverandører, og som faller inn under virkeområdet definert 

nedenfor, skal klassifiseres som CLP-farer angitt i tabell 1, med mindre bruken av dem omfattes av et bestemt unntak i 

tabell 2: 

— Heltre og trebaserte plater: klebemidler, lakker, malinger, trebeis, biocidprodukter (for eksempel treimpregne-

ringsmidler), grunninger, flammehemmende midler, fyllstoffer, voks, oljer, fugefyllmaterialer, tetningsmasser og 

harpikser som brukes. 

— Plast: pigmenter, myknere, biocidprodukter og flammehemmende midler som brukes som tilsetningsstoffer. 

— Metaller: malinger, grunninger eller lakk som påføres på metalloverflaten. 

— Tekstiler, lær og belagte tekstiler til møbeltrekk: fargemidler, optiske hvitgjøringsmidler, stabilisatorer, 

hjelpeforbindelser, flammehemmende midler, myknere, biocidprodukter eller vann-, smuss- eller flekkavstøtende 

midler som brukes. 

— Møbelstopp: biocidprodukter, flammehemmende midler eller myknere som påføres på materialet. 

Tabell 2 

Unntak fra farebegrensningene i tabell 1 og gjeldende vilkår 

Type stoff/stoffblanding Anvendelse Unntatt(e) fareklasse(r) Vilkår for unntak 

a) Biocidprodukter 

(for eksempel tre-

impregnerings-

midler) 

Behandling av møbel-

komponenter og/eller 

møbeltrekk/-stopp 

som skal brukes i 

sluttproduktet 

Alle farer i gruppe 2 

og 3 som er oppført i 

tabell 1, unntatt 

CMR-farer 

Bare dersom det aktive stoffet i biocid-

produktet er godkjent eller er i ferd med å 

undersøkes i påvente av en beslutning om god-

kjenning i henhold til forordning (EU)  

nr. 528/2012, eller er omfattet av vedlegg I til 

nevnte forordning, og i følgende tilfeller når det 

er relevant: 

i.  For konserveringsmidler til bruk i beholde-

re som forekommer i overflatebehand-

lingsmidler som påføres på kompo-

nenter/materialer til innendørs- eller uten-

dørsmøbler. 

ii.  For konserveringsmidler til tørre hinner i 

overflatebelegg som bare påføres på uten-

dørsmøbler. 

iii.  For treimpregneringsmidler for uten-

dørsmøbler, men bare dersom det 

opprinnelige treet ikke oppfyller kravene til 

holdbarhet i klasse 1 eller 2 ifølge EN 350. 

iv.  For tekstiler eller belagte tekstiler som 

brukes til utendørsmøbler. 

Kontroll: 

Søkeren skal angi eventuelle aktive stoffer som 

forekommer i biocidproduktene som har vært 

brukt i framstillingen av ulike møbelkompo-

nenter/-materialer, underbygd av erklæringer 

fra leverandører, relevante sikkerhetsdata-

blader, CAS-nummere og resultater fra EN 

350-prøving, etter hva som er relevant. 
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Type stoff/stoffblanding Anvendelse Unntatt(e) fareklasse(r) Vilkår for unntak 

b) Flammehemmende 

midler 

Tekstiler, lær, belagte 

tekstiler brukt i 

møbeltrekk og møbel-

stopp 

H317, H373, H411, 

H412, H413 

Produktet må være beregnet på bruksområder 

der det må oppfylle kravene til brannvern 

fastsatt i ISO- eller EN-standarder eller med-

lemsstatenes eller offentlig sektors standarder 

og regler for offentlig innkjøp. 

c) Flammehemmende 

midler/antimontri-

oksid (ATO) 

H351 ATO er tillatt bare dersom følgende vilkår er 

oppfylt: 

i.  Produktet må være beregnet på bruks-

områder der det må oppfylle kravene til 

brannvern fastsatt i ISO- eller EN-

standarder eller medlemsstatenes eller 

offentlig sektors standarder og regler for 

offentlig innkjøp. 

ii.  Det brukes som synergist med tekstiler 

eller belagte tekstiler. 

iii.  Utslipp til luft på arbeidsplassen der 

flammehemmeren påføres på tekstil-

produktet, skal overholde en grenseverdi 

for eksponering i arbeidet på 0,50 mg/m3 

over åtte timer. 

d) Nikkel Metallkomponenter H317, H351, H372 Tillatt bare i komponenter av rustfritt stål eller 

nikkelbelagte komponenter og dersom nikkel-

avgivelsen er under 0,5 μg/cm2/uke i samsvar 

med EN 1811. 

e) Kromforbindelser H317, H411 Unntaket gjelder bare treverdige kromforbin-

delser som brukes ved galvanisering (f.eks. 

krom(III)klorid). 

f) Sinkforbindelser H300, H310, H330, 

H400, H410 

Unntaket gjelder bare for sinkforbindelser som 

brukes i galvanisering eller varmgalvanisering 

(f.eks. sinkoksid, sinkklorid og sinkcyanid). 

g) Fargestoff til far-

ging og trykking 

uten pigmenter 

Tekstiler, lær, belagte 

tekstiler brukt i 

møbeltrekk 

H301, H311, H317, 

H331 

Når fargerier og trykkerier bruker støvfrie 

fargepreparater eller automatisk dosering og 

fordeling av fargestoffer for å minimere yrkes-

eksponering. 
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Type stoff/stoffblanding Anvendelse Unntatt(e) fareklasse(r) Vilkår for unntak 

  H411, H412, H413 Ved farging der det brukes reaktive 

fargestoffer, direktfargestoffer, kypefargestof-

fer eller svovelfargestoffer i disse klassene, 

skal minst ett av følgende vilkår være oppfylt: 

i.  Bruk av fargestoffer med høy affinitet 

ii.  Frekvensen av defekte varer skal være 

lavere enn 3,0 % 

iii.  Bruk av fargeavstemmingsutstyr 

iv.  Bruk av standardiserte framgangsmåter for 

farging 

v.  Bruk av fargefjerning ved rensing av spill-

vann(*). 

Bruk av fargeløsninger og/eller digitaltrykk 

omfattes ikke av disse vilkårene. 

h) Optiske hvitgjø-

ringsmidler 

Tekstiler, lær, belagte 

tekstiler brukt i 

møbeltrekk 

H411, H412, H413 Optiske hvitgjøringsmidler kan bare brukes i 

følgende tilfeller: 

i.  Ved trykking med hvit farge 

ii.  Som tilsetningsstoffer ved produksjon av 

akryl, polyamid eller polyester som 

inneholder gjenvunnet materiale. 

i) Vann-, smuss- og 

flekkavstøtende 

midler 

Bruk i overflate-

behandling av møbel-

komponenter/ 

-materialer 

H413 Impregneringsmiddelet og dets nedbrytings-

produkter skal 

i.  ha god og/eller iboende evne til biologisk 

nedbryting, eller 

ii.  ha lavt potensial for bioakkumulering 

(fordelingskoeffisient oktanol-vann (Log 

Kow) på ≤ 3,2 eller en bioakkumule-

ringsfaktor (BCF) på < 100) i det akvatiske 

miljøet, herunder akvatiske sedimenter 

j) Stabilisatorer og 

lakk 

Bruk i produksjon av 

belagte tekstiler 

H411, H412, H413 Automatisk dosering og/eller personlig verne-

utstyr skal brukes for å minimere yrkesekspo-

nering. Minst 95 % av disse tilsetningsstoffene 

skal vise minst 80 % nedbryting av oppløst 

organisk karbon innen 28 dager ved bruk av 

prøvingsmetodene OECD 303 A/B og/eller 

ISO 11733. 

k) Hjelpestoffer (her-

under bærere, 

egaliseringsmidler, 

dispergeringsmid-

ler, overflateaktive 

stoffer, fortyknings-

midler og binde-

midler) 

Bruk i behandling av 

møbeltrekk (tekstiler, 

lær eller belagte 

tekstiler) 

H301, H311, H317, 

H331, H371, H373, 

H411, H412, H413, 

EUH070 

Oppskriftene skal utarbeides ved bruk av 

automatiske doseringssystemer, og prosessene 

skal følge standardiserte framgangsmåter. 

Stoffer i klassene H311 eller H331 skal ikke 

forekomme på materialet i konsentrasjoner 

over 1,0 vektprosent. 
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Type stoff/stoffblanding Anvendelse Unntatt(e) fareklasse(r) Vilkår for unntak 

l) Maling, lakk, 

harpikser og 

klebemidler 

Alle møbelkompo-

nenter og -materialer 

H304, H317, H412, 

H413, H371, H373 

Det skal medfølge et sikkerhetsdatablad for den 

kjemiske stoffblandingen som tydelig beskriver 

det korrekte personlige verneutstyret og egnede 

framgangsmåter for lagring, håndtering, bruk 

og sluttbehandling av disse stoffblandingene 

ved bruk, samt en erklæring om at disse 

tiltakene overholdes. 

H350 Gjelder bare for formaldehydbaserte harpikser 

dersom innholdet av fri formaldehyd i 

harpikspreparatet (harpikser, klebemidler og 

herdingsmidler) ikke overstiger 0,2 vektprosent 

som fastsatt ved ISO 11402 eller tilsvarende 

metoder. 

m) Smøreoljer I komponenter kon-

struert for å bevege 

seg gjentatte ganger 

ved normal bruk 

Alle farer i gruppe  

2 unntatt CMR-farer 

og alle farer i grup-

pe 3 som er oppført i 

tabell 1. 

Bruk av smøremidler er tillatt bare dersom det 

kan dokumenteres med relevante OECD- eller 

ISO-prøvinger at de har god eller iboende evne 

til biologisk nedbryting i akvatisk miljø, 

herunder akvatiske sedimenter. 

(*) Fargefjerning i renseanlegg skal anses å finne sted når spillvann fra fargeriet samsvarer med følgende spektrale koeffisienter: (i) 

7 m-1 ved 436 nm, 5 m-1 ved 525 nm og 3 m-1 ved 620 nm. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge erklæring om samsvar med kriterium 2.2(a) og 2.2(b), eventuelt ledsaget 

av erklæringer fra leverandørene. Erklæringene skal underbygges av lister over relevante stoffblandinger eller stoffer 

som er brukt, sammen med opplysninger om deres fareklassifisering eller ikke-fareklassifisering. 

Følgende opplysninger skal framlegges for å underbygge erklæringer om fareklassifiseringen eller ikke-

fareklassifiseringen av hvert stoff eller hver stoffblanding: 

i) CAS-, EF- eller listenummer (dersom dette er tilgjengelig for stoffblandinger). 

ii) Den fysiske formen og tilstanden som stoffet eller stoffblandingen brukes i. 

iii) Harmoniserte CLP-fareklassifiseringer for stoffer. 

iv) Selvklassifiserte poster i ECHAs REACH-database(1) (dersom ingen harmonisert klassifisering er tilgjengelig). 

v) Klassifisering av stoffblandinger i henhold til kriteriene fastsatt i CLP-forordningen. 

Ved vurdering av selvklassifiserte poster i REACH-databasen over registrerte stoffer skal poster som stammer fra felles 

framlegginger, prioriteres. 

Dersom en klassifisering registreres som «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) i henhold til 

REACH-databasen over registrerte stoffer, eller dersom et stoff ennå ikke er registrert i henhold til REACH-systemet, 

skal det framlegges toksikologiske data som oppfyller kravene i vedlegg VII til forordning (EF) nr.1907/2006, og som 

er tilstrekkelige til å underbygge endelig selvklassifiseringer i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 

og ECHAs retningslinjer. Ved databaseposter av typen «data lacking» (data mangler) eller «inconclusive» (usikkert) 

skal selvklassifiseringene kontrolleres, og følgende informasjonskilder skal godtas: 

i) Toksikologiske undersøkelser og farevurderinger foretatt av reguleringsorganer på samme nivå som ECHA(2), 

medlemsstatenes reguleringsorganer eller mellomstatlige organer.  

  

(1) ECHA, REACH-database over registrerte stoffer, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

(2) ECHA, samarbeid med reguleringsorganer på samme nivå, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-

cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies. 
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ii) Et sikkerhetsdatablad som er fullstendig utfylt i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

iii) En dokumentert ekspertuttalelse fra en profesjonell toksikolog. Denne skal bygge på en gjennomgåelse av 

vitenskapelig litteratur og eksisterende prøvingsdata, ved behov underbygd av resultater fra nye prøvinger utført av 

uavhengige laboratorier ved bruk av metoder som er godkjent av ECHA. 

iv) En attest, eventuelt basert på en ekspertuttalelse, utstedt av et akkreditert samsvarsvurderingsorgan som utfører 

farevurderinger i henhold til det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) 

eller CLP-fareklassifiseringssystemet. 

Opplysninger om stoffers eller stoffblandingers farlige egenskaper kan, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) 

nr. 1907/2006, framskaffes på andre måter enn ved prøvinger, for eksempel ved bruk av alternative metoder som in 

vitro-metoder, modeller for kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner eller ved bruk av gruppering eller sammenligning 

med stoffer med samme struktur. 

For de unntatte stoffene og stoffblandingene oppført i tabell 2 skal søkeren framlegge bevis på at alle vilkårene for 

unntak er oppfylt. 

Tekstilbaserte materialer som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med beslutning 2014/350/EU, skal anses å oppfylle 

kravene i kriterium 2.2(a) og 2.2(b), men en kopi av EU-miljømerkesertifikatet må imidlertid framlegges. 

Kriterium 3 – Tre, kork, bambus og rotting 

Termen «tre» betegner ikke bare heltre, men også treflis og trefibrer. Dersom kriteriene bare viser til trebaserte plater, angis 

dette i overskriften til disse kriteriene. 

Plastfolie framstilt ved bruk av vinylkloridmonomer (VCM) skal ikke brukes i noen del av møbelet. 

3.1. Bærekraftig tre, kork, bambus og rotting 

Dette kriteriet får bare anvendelse dersom innholdet av tre eller trebaserte plater overstiger 5 vektprosent av 

sluttproduktets vekt (uten emballasje). 

Alt tre og all kork, bambus og rotting skal omfattes av sporbarhetssertifikater utstedt av tredjemann innenfor rammen av 

en uavhengig sertifiseringsordning, for eksempel FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification) eller tilsvarende. 

Nytt trevirke og ny kork, bambus og rotting skal ikke stamme fra GMO-sorter og skal omfattes av gyldige sertifikater 

utstedt av tredjemann innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer bærekraftig 

skogforvaltning, for eksempel FSC, PEFC eller tilsvarende. 

Dersom en sertifiseringsordning tillater at usertifisert materiale blandes med sertifisert og/eller gjenvunnet materiale i et 

produkt eller en produktlinje, skal minst 70 % av tre-, kork-, bambus-, eller rottingmaterialet, alt etter hva som er 

relevant, stamme fra bærekraftig, sertifisert nytt materiale og/eller gjenvunnet materiale. 

Usertifisert materiale skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde og oppfyller 

sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltnings- og/eller sporbarhetssertifikater, skal være akkreditert eller 

godkjent i henhold til sertifiseringsordningen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd 

av et gyldig og uavhengig sertifisert sporbarhetssertifikat for alt tre-, kork-, bambus- eller rottingmateriale som brukes i 

produktet eller produksjonslinjen, og vise at minst 70 % av materialet stammer fra skoger eller områder som forvaltes i 

samsvar med prinsippene for bærekraftig skogforvaltning og/eller fra gjenvunne kilder som oppfyller kravene fastsatt 

av den relevante uavhengige sporbarhetsordningen. FSC, PEFC eller tilsvarende ordninger skal godtas som uavhengig 

sertifisering utført av tredjemann. Dersom ordningen ikke inneholder særlige krav om at alt nytt materiale skal stamme 

fra ikke-genmodifiserte sorter, skal det framlegges ytterligere dokumentasjon som viser dette.  
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Dersom produktet eller produksjonslinjen inneholder usertifisert nytt materiale, skal det dokumenteres at innholdet av 

usertifisert nytt materiale er høyst 30 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde 

og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert materiale. 

3.2. Stoffer underlagt begrensninger 

I tillegg til de allmenne vilkårene for farlige stoffer fastsatt i kriterium 2 får følgende vilkår anvendelse for alle 

møbelkomponenter laget av tre, kork, bambus eller rotting, eller spesifikt for trebaserte plater dersom dette er angitt i 

kriteriets overskrift: 

3.2(a) Forurensende s to ffer  i  gjenvunnet  tre som brukes i  t rebaserte pla ter  

Eventuelle gjenvunne trefibrer eller treflis som brukes i framstillingen av trebaserte plater, skal prøves i samsvar med 

EPF-standarden (European Panel Federation) for leveringsvilkår for gjenvunnet tre(1) og overholde grenseverdiene for 

forurensende stoffer som er oppført i tabell 3. 

Tabell 3 

Grenseverdier for forurensende stoffer i gjenvunnet tre 

Forurensende stoff 
Grenseverdier 

(mg/kg gjenvunnet tre) 
Forurensende stoff 

Grenseverdier 

(mg/kg gjenvunnet tre) 

Arsen (As) 25 Kvikksølv (Hg) 25 

Kadmium (Cd) 50 Fluor (F) 100 

Krom (Cr) 25 Klor (Cl) 1000 

Kobber (Cu) 40 Pentaklorfenol (PCP) 5 

Bly (Pb) 90 Kreosot (benzo(a)pyren) 0,5 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et av følgende dokumenter: 

i) En erklæring fra produsenten av de trebaserte platene om at det ikke ble brukt gjenvunne trefibrer i platen. 

ii) En erklæring fra produsenten av de trebaserte platene om at alle gjenvunne trefibrer som er brukt, er prøvd 

representativt i samsvar med EPF-standarden fra 2002 for levering av gjenvunnet tre, underbygd av relevante 

prøvingsrapporter som viser at prøvene av gjenvunnet tre overholder grenseverdiene angitt i tabell 3. 

iii) En erklæring fra produsenten av de trebaserte platene om at alle gjenvunne trefibrer som er brukt, er prøvd 

representativt i samsvar med andre tilsvarende standarder som har tilsvarende eller strengere grenseverdier enn 

EPF-standarden fra 2002 for levering av gjenvunnet tre, underbygd av relevante prøvingsrapporter som viser at 

prøvene av gjenvunnet tre overholder grenseverdiene angitt i tabell 3. 

3.2(b) Tungmetal ler  i  malinger ,  grunninger og lakker  

Malinger, grunninger eller lakker som brukes på tre eller trebaserte materialer, skal ikke inneholde stoffer basert på 

kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen eller selen i konsentrasjoner på over 0,010 vektprosent for hvert 

enkelt metall i malingen, grunningen eller lakken i beholderen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er 

oppfylt samt de respektive sikkerhetsdatabladene fra leverandørene av de malingene, grunningene og/eller lakkene som 

er brukt.  

  

(1) «EPF standard for delivery conditions of recycled wood», oktober 2002. Standarden finnes på internett på følgende adresse: 

http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf 
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3.2(c) VOC-innhold i  malinger ,  grunninger og lakker  

Dette kriteriet gjelder ikke ubehandlede treoverflater eller naturlige treoverflater behandlet med såpe, voks eller olje. 

Dette kriteriet gjelder bare dersom det ferdige møbelet (uten emballasje) består av mer enn 5 vektprosent belagt tre eller 

trebaserte plater (unntatt ubehandlede treoverflater eller naturlige treoverflater som er behandlet med såpe, voks eller 

olje). 

Det er ikke nødvendig å oppfylle kravene i dette kriteriet dersom kriterium 9.5 kan dokumenteres. 

VOC-innholdet i malinger, grunninger eller lakker som brukes som belegg på tre eller trebaserte plater som brukes i 

møbelet, skal ikke overstige 5 % (konsentrasjon i beholderen). 

Belegg med høyere VOC-innhold kan imidlertid brukes dersom det kan dokumenteres at 

— den samlede VOC-mengden i malingen, grunningen eller lakken som brukes under overflatebehandlingen, utgjør 

under 30 g/m2 av den belagte overflaten, eller 

— den samlede VOC-mengden i malingen, grunningen eller lakken som brukes i overflatebehandlingen, er på 

mellom 30 og 60 g/m2 av den belagte overflaten og den endelige overflatekvaliteten oppfyller kravene i tabell 4. 

Tabell 4 

Krav til endelig overflatekvalitet dersom VOC-mengden utgjør 30-60 g/m2 

Prøvingsstandard Vilkår Påkrevd resultat 

EN 12720. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot kalde væsker 

Kontakt med vann Ingen endring etter 24 times kontakt 

Kontakt med fett Ingen endring etter 24 times kontakt 

Kontakt med alkohol Ingen endring etter 1 times kontakt 

Kontakt med kaffe Ingen endring etter 1 times kontakt 

EN 12721. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot fuktig varme 

Kontakt med 70 °C varmekilde Ingen endring etter prøving 

EN 12722. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot tørr varme 

Kontakt med 70 °C varmekilde Ingen endring etter prøving 

EN 15186. Møbler – Vurdering av 

ripefastheten til overflater 

Kontakt med diamantspiss Metode A: ingen riper ≥ 0,30 mm når 

en belastning på 5 N er brukt, eller 

Metode B: ingen synlige riper i ≥ 6 

spor i malen når en belastning på 5 N 

er brukt 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring der det angis om samsvar er oppnådd fordi 

møbelet er unntatt fra kriteriet, eller som følge av kontrollert bruk av VOC i overflatebehandlingen.  
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I sistnevnte tilfelle skal søkerens erklæring underbygges av opplysninger fra leverandøren av malingen, grunningen 

eller lakken om VOC-innhold og -tetthet (begge angitt i g/l) i malingen, grunningen eller lakken og en beregning av det 

faktiske VOC-innholdet i prosent. 

Dersom VOC-innholdet i malingen, grunningen eller lakken er høyere enn 5 % (konsentrasjon i beholderen), skal 

søkeren enten 

i) framlegge beregninger som viser at den faktiske VOC-mengden som påføres på den belagte overflaten av det 

ferdigmonterte møbelet, er mindre enn 30 g/m2, i samsvar med veiledningen i tillegg I, eller 

ii) framlegge beregninger som viser at den faktiske VOC-mengden som påføres på den belagte overflaten av det 

ferdigmonterte møbelet, er mindre enn 60 g/m2, i samsvar med veiledningen i tillegg I og framlegge 

prøvingsrapporter som viser at overflatebehandlingen oppfyller kravene i tabell 4. 

3.3. Utslipp av formaldehyd fra trebaserte plater 

Dette kriteriet gjelder bare dersom det ferdige møbelet (unntatt emballasje) består av mer enn 5 vektprosent trebaserte 

plater. 

Utslipp av formaldehyd fra alle leverte trebaserte plater i den formen som de brukes i møbelet (med andre ord upussede, 

overflatebehandlede, belagte, finerte), og som er framstilt ved bruk av formaldehydbaserte harpikser, skal enten 

— være lavere enn 50 % av den grenseverdien som gjør at de kan klassifiseres som E1, 

— være lavere enn 65 % av grenseverdien for E1, dersom det gjelder MDF-plater, eller 

— være lavere enn grenseverdiene fastsatt i CARB fase II eller de japanske standardene F-3 stjerner eller F-4 stjerner. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, der det angis at søkeren 

ikke har foretatt ytterligere endring eller behandling av platene som kan føre til at grenseverdiene for utslipp av 

formaldehyd fra leverte plater ikke overholdes. Vurdering og kontroll av plater med lave utslipp av formaldehyd 

avhenger av hvilken sertifiseringsordning de omfattes av. Den kontrolldokumentasjonen som kreves for hver ordning, 

er beskrevet i tabell 5. 

Tabell 5 

Vurdering og kontroll av plater med lave utslipp av formaldehyd 

Sertifiseringsordning Kontrolldokumentasjon 

E1 (som definert i vedlegg B til 

EN 13986) 

En erklæring fra produsenten av de trebaserte platene om at platen overholder 50 % 

av E1-utslippsgrensene, eller for MDF-plater 65 %, underbygd av prøvingsrapporter 

utarbeidet i henhold til EN 717-2, EN 120, EN 717-1 eller tilsvarende metoder. 

CARB — California Air 

Resources Board: Fase II-

grenseverdier 

En erklæring fra produsenten av trebaserte paneler underbygd av prøvingsresultatene 

i henhold til ASTM E1333 eller ASTM D6007 om at platenes utslipp av formaldehyd 

overholder grenseverdiene for fase II angitt i California Composite Wood Products 

Regulation 93120(1). 

De trebaserte platene kan merkes i samsvar med avsnitt 93120.3(e), som inneholder 

nærmere opplysninger om produsentens navn, produktets parti- eller produksjons-

nummer samt CARB-nummeret tildelt tredjemannssertifiseringsorganet (denne delen 

er ikke obligatorisk dersom produktene selges utenfor California eller dersom de er 

framstilt uten tilsetning av formaldehyd eller visse formaldehydharpikser med svært 

lave utslipp). 
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Sertifiseringsordning Kontrolldokumentasjon 

Grenseverdi F-3 stjerner eller F-

4 stjerner 

En erklæring fra produsenten av trebaserte plater om samsvar med grenseverdiene for 

formaldehydutslipp i henhold til JIS EN 5905 (for fiberplater) eller JIS EN 5908 (for 

sponplater og kryssfiner) underbygd av prøvingsdata i henhold til eksikatormetoden i 

JIS EN 1460. 

(1) Forordning 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products», 

California Code of Regulations. 

Kriterium 4 – Plast 

Plast framstilt ved bruk av vinylkloridmonomer (VCM) skal ikke brukes i noen del av møbelet. 

4.1. Merking av plastkomponenter 

Plastdeler med en masse høyere enn 100 g skal merkes i samsvar med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1–4). 

Bokstavene som brukes i merkingen, skal være minst 2,5 mm høye. 

Dersom fyllstoffer, flammehemmende midler eller myknere bevisst tilsettes i plasten i en mengde over 1 vektprosent, 

skal forekomsten av disse også inkluderes i merkingen i samsvar med EN ISO 1043 del 2–4. 

Unntaksvis kan det tillates at plastdeler på over 100 g ikke merkes dersom 

— merkingen vil påvirke plastdelens ytelse eller funksjon, 

— merkingen ikke er teknisk mulig på grunn av produksjonsmetoden, 

— deler ikke kan merkes fordi det ikke er stor nok plass på overflaten til at merkingen skal være leselig og kunne 

identifiseres av materialgjenvinningsforetaket. 

I ovennevnte tilfeller, der det er tillatt å ikke merke, skal nærmere opplysninger om polymertypen og eventuelle 

tilsetningsstoffer ifølge kravene i EN ISO 11469 og ISO 1043 (del 1–4) inngå i forbrukeropplysningene nevnt i 

kriterium 10. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, med angivelse av alle 

plastkomponentene i møbelet som veier over 100 g, samt angi hvorvidt de er merket i samsvar med EN ISO 11469 og 

ENO ISO 1043 (del 1–4). 

Merking av plastkomponenter skal være godt synlig ved visuell undersøkelse av plastkomponenten. Merkingen må ikke 

nødvendigvis være klart synlig når møbelet er ferdigmontert. 

Dersom en plastkomponent som veier over 100 g, ikke er merket, skal søkeren inngi en begrunnelse for manglende 

merking og angi hvor de relevante opplysningene finnes blant forbrukeropplysningene. 

Dersom det er tvil om hvilken type plast som er brukt i komponenter som veier over 100 g, og dersom leverandøren 

ikke gir de opplysningene som kreves, skal merkingen i samsvar med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 dokumenteres av 

opplysninger fra laboratorieforsøk med infrarød eller Raman-spektroskopi eller annen egnet analyseteknikk som brukes 

for å fastslå arten av plastpolymeren og mengden fyllstoffer eller andre tilsetningsstoffer. 

4.2. Stoffer underlagt begrensninger 

I tillegg til de allmenne kravene til farlige stoffer i kriterium 2 får vilkårene oppført nedenfor anvendelse på 

plastkomponenter. 

4.2(a) Tungmetal ler  i  t i l se tningsstoffer  i  p las t  

Komponenter og alle overflatebelegg av plast skal ikke framstilles ved bruk av tilsetningsstoffer som inneholder 

kadmium (Cd), seksverdig krom (CrVI), bly (Pb), kvikksølv (Hg) eller tinn (Sn).  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/487 

 

 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

Dersom bare ny plast brukes, skal en erklæring fra leverandøren av det nye plastmaterialet om at ingen tilsetningsstoffer 

som inneholder kadmium, seksverdig krom, bly, kvikksølv eller tinn er brukt, godtas. 

Dersom ny plast kombineres med gjenvunnet plastmateriale fra før forbruksleddet fra kjente kilder og/eller med 

polyetylentereftalat (PET), polystyren (PS), polyetylen (PE) eller polypropylen (PP) fra etter forbruksleddet fra kom-

munale innsamlingsordninger, kan en erklæring fra leverandøren av det gjenvunne plastmaterialet om at det ikke med 

hensikt er tilsatt forbindelser som inneholder kadmium, seksverdig krom, bly, kvikksølv eller tinn, godtas. 

Dersom leverandøren ikke har inngitt egnede erklæringer, eller når ny plast kombineres med gjenvunne materialer fra 

før forbruksleddet fra blandede eller ukjente kilder, skal en representativ prøving av plastkomponentene godtgjøre at de 

oppfyller vilkårene i tabell 6. 

Tabell 6 

Vurdering og kontroll av tungmetallurenheter i plast 

Metall Metode 
Grenseverdi (mg/kg) 

Nytt Gjenvunnet 

Cd XRF (røntgenfluorescens) eller syreoppslutning etterfulgt av 

induktivt koplet plasma- eller atomabsorpsjonsspektrofotometri 

eller andre tilsvarende metoder for måling av samlet 

metallinnhold 

100 1000 

Pb 100 1000 

Sn 100 1000 

Hg 100 1000 

CrVI EN 71-3 0 020 0,20 

4.3. Innhold av gjenvunnet plastmateriale 

Dette kriteriet får anvendelse bare dersom det samlede innholdet av plastmaterialet i møbelet overstiger 20 % av 

produktets samlede vekt (uten emballasje). 

Gjennomsnittlig innhold av gjenvunne plastdeler (uten emballasje) skal være minst 30 vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra plastleverandøren(e) om det gjennomsnittlige innholdet 

av gjenvunnet materiale i det ferdige møbelet. Dersom plastkomponenter kommer fra forskjellige kilder eller 

leverandører, skal innholdet av gjenvunnet materiale beregnes for hver plastkilde, og det samlede gjennomsnittlige 

innholdet av gjenvunnet plastmateriale i det det ferdige møbelet skal oppgis. 

Plastleverandørens erklæring om innhold av gjenvunnet materiale skal underbygges av sporbarhetsdokumentasjon for 

gjenvunne plastmaterialer. Som alternativ kan det gis opplysninger om partilevering i samsvar med rammen i tabell 1 i 

EN 15343. 

Kriterium 5 – Metaller 

I tillegg til de allmenne kravene til farlige stoffer angitt i kriterium 2 får følgende vilkår anvendelse for metalkomponenter i det 

ferdige møbelet: 

5.1. Galvaniseringsbegrensninger 

Seksverdig krom eller kadmium skal ikke brukes til galvanisering av metallkomponenter som brukes i det ferdige 

møbelet.  
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Nikkel kan brukes til galvanisering bare dersom nikkelavgivelsen fra den galvaniserte komponenten er under  

0,5 μg/cm2/uke i samsvar med EN 1811. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren av metallkomponentene om at ingen 

galvanisering som omfatter seksverdig krom eller kadmium er foretatt på komponentene. 

Dersom nikkel er blitt brukt i galvanisering, skal søkeren framlegge en erklæring fra leverandøren av metallkomponentene 

underbygd av en prøvingsrapport i samsvar med EN 1811 der resultatene viser at nikkelavgivelsen er på mindre enn  

0,5 μg/cm2/uke. 

5.2. Tungmetaller i malinger, grunninger og lakker 

Malinger, grunninger eller lakker som brukes på metallkomponenter, skal ikke inneholde tilsetningsstoffer basert på 

kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen eller selen i konsentrasjoner som overstiger 0,010 vektprosent for hvert 

enkelt metall i malingen, grunningen eller lakken i beholderen. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt samt de respektive 

sikkerhetsdatabladene fra leverandørene av de malingene, grunningene eller lakkene som er brukt. 

5.3. VOC-innhold i malinger, grunninger og lakker 

Dette delkriteriet får bare anvendelse dersom innholdet av belagte metallkomponenter overstiger 5 vektprosent av det 

ferdige møbelet (uten emballasje). 

Det skal ikke være nødvendig å oppfylle kravene i dette delkriteriet dersom kriterium 9.5 kan dokumenteres. 

VOC-innholdet i malinger, grunninger eller lakker som brukes som belegg på metallkomponenter som brukes i møbelet, 

skal ikke overstige 5 % (konsentrasjon i beholderen). 

Belegg med høyere VOC-innhold kan imidlertid brukes dersom det kan dokumenteres at 

— den samlede VOC-mengden i malingen, grunningen eller lakken som brukes under overflatebehandlingen, utgjør 

under 30 g/m2 av den belagte overflaten, eller 

— den samlede VOC-mengden i mengden maling, grunning eller lakk som brukes i overflatebehandlingen, er på 

mellom 30 og 60 g/m2 av den belagte overflaten og at den endelige overflatekvaliteten oppfyller kravene i tabell 7. 

Tabell 7 

Krav til endelig overflatekvalitet dersom VOC-mengden utgjør 30-60 g/m2 

Prøvingsstandard Vilkår Påkrevd resultat 

EN 12720. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot kalde væsker 

Kontakt med vann Ingen endring etter 24 times kontakt 

Kontakt med fett Ingen endring etter 24 times kontakt 

Kontakt med alkohol Ingen endring etter 1 times kontakt 

Kontakt med kaffe Ingen endring etter 1 times kontakt 
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Prøvingsstandard Vilkår Påkrevd resultat 

EN 12721. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot fuktig varme 

Kontakt med 70 °C varmekilde Ingen endring etter prøving 

EN 12722. Møbler – Vurdering av 

overflaters motstand mot tørr varme 

Kontakt med 70 °C varmekilde Ingen endring etter prøving 

EN 15186. Møbler – Vurdering av 

ripefastheten til overflater 

Kontakt med diamantspiss Metode A: ingen riper ≥ 0,30 mm når 

en belastning på 5 N er brukt, eller 

Metode B: ingen synlige riper i ≥ 6 

spor i malen når en belastning på 5 N er 

brukt 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring der det angis om samsvar er oppnådd fordi møbelet 

er unntatt fra kriteriet eller som følge av kontrollert bruk av VOC i overflatebehandlingen. 

I sistnevnte tilfelle skal søkerens erklæring underbygges av opplysninger fra leverandøren av malingen, grunningen eller 

lakken om VOC-innhold og -tetthet (begge angitt i g/l) i malingen, grunningen eller lakken og det faktiske VOC-innholdet 

i prosent. 

Dersom VOC-innholdet i malingen, grunningen eller lakken er høyere enn 5 % (konsentrasjon i beholderen), skal søkeren 

enten 

— framlegge beregninger som viser at den faktiske VOC-mengden som påføres på den belagte overflaten av det 

ferdigmonterte møbelet, er mindre enn 30 g/m2, i samsvar med veiledningen i tillegg I, eller 

— framlegge beregninger som viser at den faktiske VOC-mengden som påføres på den belagte overflaten av det 

ferdigmonterte møbelet, er mindre enn 60 g/m2, i samsvar med veiledningen i tillegg I, og framlegge 

prøvingsrapporter som viser at overflatebehandlingen oppfyller kravene i tabell 7. 

Kriterium 6 – Møbeltrekk 

Møbeltrekk framstilt ved bruk av vinylkloridmonomer (VCM) skal ikke brukes i noen del av møbelet. 

6.1. Fysiske kvalitetskrav 

Alt lær brukes til møbeltrekk, skal oppfylle de fysiske kvalitetskravene angitt i tillegg II. 

Alle tekstiler som brukes til møbeltrekk, skal oppfylle de fysiske kvalitetskravene angitt i tabell 8. 

Belagte tekstiler som brukes til møbeltrekk, skal oppfylle de fysiske kvalitetskravene angitt i tabell 9.  
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Tabell 8 

Fysiske krav til tekstiler som brukes til møbeltrekk 

Prøvingsfaktor Metode Avtakbare og vaskbare trekk 
Ikke-avtakbare vaskbare 

trekk 

Dimensjonsendring under 

vasking og tørking 

Husholdningsvask: EN ISO 6330 

+ EN ISO 5077 (tre vaskesykluser 

ved de temperaturer som er angitt 

på produktet, med tørking i 

tørketrommel etter hver vask) 

Kommersiell vask: ISO 15797  

+ EN ISO 5077 (ved minst 75 °C) 

Vevde møbelstoffer: 

± 2,0 % 

Vevde madrasstrekk:  

± 3,0 % 

Ikke-vevde madrasstrekk: 

± 5,0 % 

Ikke-vevde møbelstoffer: 

± 6,0 % 

Ikke relevant 

Fargebestandighet ved 

vasking 

Husholdningsvask: ISO 105-C06 

Kommersiell vask: ISO 15797  

+ ISO 105-C06 (ved minst 75 °C) 

≥ nivå 3–4 for 

fargeendring 

≥ nivå 3–4 fargesmitte 

Ikke relevant 

Fargebestandighet overfor 

våtgnidning(*) 

ISO 105 X12 ≥ nivå 2–3 ≥ nivå 2–3 

Fargebestandighet overfor 

tørrgnidning(*) 

ISO 105 X12 ≥ nivå 4 ≥ nivå 4 

Fargebestandighet overfor 

lys 

ISO 105 B02 ≥ nivå 5(**) ≥ nivå 5(**) 

Stoffets bestandighet mot 

nupping og slitasje 

Strikkede og ikke-vevde produk-

ter: ISO 12945-1 

Vevde stoffer: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 resultat > 3 

ISO 12945-2 resultat > 3 

ISO 12945-1 resultat > 3 

ISO 12945-2 resultat > 3 

(*) Gjelder ikke hvite produkter eller produkter som verken er farget eller har trykk. 

(**) Nivå 4 er likevel tillatt for møbeltrekk som er både lett farget (standarddybde < 1/12) og framstilt av mer enn 20 % ull eller andre 

keratinfibrer eller mer enn 20 % lin eller andre bastfibrer. 

Tabell 9 

Fysiske krav til belagte tekstiler som brukes til møbeltrekk 

Egenskap Metode Krav 

Strekkfasthet ISO 1421 CH ≥ 35 daN og TR ≥ 20 

daN 

Bestemmelse av belagte tekstilers rivefasthet etter 

bukserivemetoden 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN og TR ≥ 2 

daN 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/491 

 

 

Egenskap Metode Krav 

Fargeekthet ved kunstig værprøving: falming ved xenon-

buelampe 

EN ISO 105-B02 Innendørsbruk ≥ 6 

Utendørsbruk ≥ 7 

Tekstiler – slitestyrke etter Martindale-metoden ISO 5470/2 ≥ 75 000 

Bestemmelse av overflatebeleggs heftefasthet EN 2411 CH ≥ 1,5 daN og TR ≥ 1,5 

daN 

Dersom daN = dekanewton CH = varp og TR = veft 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren av lær, tekstiler eller belagte tekstiler, 

etter hva som er relevant, underbygd av relevante prøvingsrapporter, med angivelse av at materialet til møbeltrekk 

oppfyller de fysiske kravene til lær, tekstiler eller belagte tekstiler som angitt i tillegg II, henholdsvis tabell 8 eller 9. 

Tekstilbaserte materialer som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med beslutning 2014/350/EU, skal anses å oppfylle 

kravene i dette kriterium, men en kopi av EU-miljømerkesertifikatet må framlegges. 

6.2. Krav til kjemisk prøving 

Dette kriteriet gjelder materialet til møbeltrekk i den endelige behandlede formen som skal brukes på møbelet. I tillegg 

til de allmenne vilkårene for farlige stoffer fastsatt i kriterium 2 får følgende begrensninger oppført i tabell 10 særskilt 

anvendelse for materialer til møbeltrekk: 

Tabell 10 

Kjemiske prøvingskrav til lær, tekstiler og belagte tekstiler som skal brukes til møbeltrekk 

Kjemisk stoff Anvendelse Grenseverdi (mg/kg) Prøvingsmetode 

Begrensede arylami-

ner fra spalting av 

azofargestoffer(*) 

Lær ≤ 30 for hvert amin(*) EN ISO 17234-1 

Tekstiler og belagte 

tekstiler 

EN ISO 14362-1 og 

EN ISO 14362-3 

Seksverdig krom Lær < 3(**) EN ISO 17075 

Fritt formaldehyd Lær ≤ 20 (for barnemøbler)(***) eller ≤ 75 for andre 

møbler 

EN ISO 17226-1 

Tekstiler og belagte 

tekstiler 

EN ISO 14184-1 

Ekstraherbare 

tungmetaller 

Lær Arsen ≤ 1,0 Antimon ≤ 30,0 EN ISO 17072-1 

Krom ≤ 200,0 Kadmium ≤ 0,1 

Kobolt ≤ 4,0 Kobber ≤ 50,0 

Bly ≤ 1,0 Kvikksølv ≤ 0,02 

Nikkel ≤ 1,0  
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Kjemisk stoff Anvendelse Grenseverdi (mg/kg) Prøvingsmetode 

 Tekstiler og belagte 

tekstiler 

Arsen ≤ 1,0 Antimon ≤ 30,0(****) EN ISO 105 E04 

Krom ≤ 2,0 Kadmium ≤ 0,1 

Kobolt ≤ 4,0 Kobber ≤ 50,0 

Bly ≤ 1,0 Kvikksølv ≤ 0,02 

Nikkel ≤ 1,0  

Klorfenoler Lær Pentaklorfenol ≤ 0,1 mg/kg 

Tetraklorfenol ≤ 0,1 mg/kg 

EN ISO 17070 

Alkylfenoler Lær, tekstiler og 

belagte tekstiler 

Nonylfenol, isomerblandinger (CAS-nr. 25154-

52-3) 

4-nonylfenol (CAS-nr. 104-40-5) 

4-nonylfenol, forgrenet (CAS-nr. 84852-15-3) 

Oktylfenol (CAS-nr. 27193-28-8) 

4-oktylfenol (CAS-nr. 1806-26-4) 

4-tert-oktylfenol (CAS-nr. 140-66-9) 

Alkylfenoletoksylater (APEO) og derivater av 

disse: 

Polyoksyetylert oktylfenol (CAS-nr. 9002-93-1) 

Polyoksyetylert nonylfenol (CAS-nr. 9016-45-9) 

Polyoksyetylert p-nonylfenol (CAS-nr. 26027-

38-3) 

Samlet grenseverdi: 

≤ 25 mg/kg – tekstiler eller belagte tekstiler 

≤ 100 mg/kg – lær 

For lær: 

EN ISO 18218-2 

(indirekte metode) 

For tekstiler og belagte 

tekstiler: 

EN ISO 18254 for 

alkylfenoletoksylater. 

For alkylfenoler skal 

prøvingen av slutt-

produktet utføres ved 

ekstraksjon av løsemid-

del etterfulgt av LC-MS 

eller GC-MS 

Polysykliske 

aromatiske 

hydrokarboner 

Tekstiler, belagte 

tekstiler eller lær 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH) som er underlagt begrensninger i 

henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006: 

Krysen (CAS-nr. 218-01-9) 

Benzo[a]antracen (CAS-nr. 56-55-3) 

Benzo(k)fluoranten (CAS-nr. 207-08-9) 

Benzo[a]pyren (CAS-nr. 50-32-8) 

Dibenzo[a,h]antracen (CAS-nr. 53-70-3) 

Benzo(j)fluoranten (CAS-nr. 205-82-3) 

Benzo[b]fluoranten (CAS-nr. 205-99-2) 

Benzo[e]pyren (CAS-nr. 192-97-2) 

AfPS GS 2014:01 

PAK 
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Kjemisk stoff Anvendelse Grenseverdi (mg/kg) Prøvingsmetode 

  Individuelle grenseverdier for de 8 

ovennevnte PAH: 

≤ 1 mg/kg 

Andre PAH som er underlagt begrensninger: 

Naftalen (CAS-nr. 91-20-3) 

Acenaftylen (CAS-nr. 208-96-8) 

Acenaften (CAS-nr. 83-32-9) 

Fluoren (CAS-nr. 86-73-7) 

Fenantratren (CAS-nr. 85-1-8) 

Antracen (CAS-nr. 120-12-7) 

Fluoranten (CAS-nr. 206-44-0) 

Pyren (CAS-nr. 129-00-0) 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren (CAS-nr. 193-39-5) 

Benzo[g,h,i]perylen (CAS-nr. 191-24-2) 

Samlet grenseverdi for de 18 ovennevnte 

PAH: 

≤ 10 mg/kg 

 

N,N-dimetylacetamid 

(CAS-nr. 127-19-5) 

Elastan- eller akryl-

baserte tekstiler 

Resultat ≤ 0,005 vektprosent (≤ 50 mg/kg) Løsemiddelekstraksjon 

etterfulgt av GC-MS 

eller LC-MS 

Kloralkaner Lær C10-C13 (SCCP) ingen påviselige kloralkaner 

C14-C17 (MCCP) kloralkaner ≤ 1 000 mg/kg 

EN ISO 18219 

(*) I alt 22 arylaminer oppført i post 43 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 pluss to andre forbindelser (se tabell 1 i 

tillegg III for en fullstendig fortegnelse over de arylaminer som skal bestemmes gjennom prøving). Påvisningsgrensen for EN 

ISO 17234-1 er 30 mg/kg. 

(**) Påvisningsgrensen for EN ISO 17075 antas vanligvis å være 3 mg/kg. 

(***) Møbler som er særskilt utformet for spedbarn og barn under 3 år. 

(****) Dersom de prøvde tekstilene er behandlet med ATO som synergist i samsvar med vilkårene for unntak for bruk av ATO i 

post c) i tabell 2, skal de unntas fra grenseverdien for avgiving av antimon. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at lær, tekstiler eller belagte tekstiler som skal brukes 

som møbeltrekk, overholder grenseverdiene angitt i tabell 10, underbygd av prøvingsrapporter. 

Tekstilbaserte materialer som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med beslutning 2014/350/EU, skal anses å oppfylle 

kravene i dette kriterium, men en kopi av EU-miljømerkesertifikatet må framlegges. 

6.3. Begrensninger i produksjonsprosessen 

Dersom møbeltrekket utgjør mer enn 1,0 vektprosent av møbelets samlede vekt (uten emballasje), skal leverandøren av 

materialet oppfylle begrensningene angitt i tabell 11 om bruk av farlige stoffer i produksjonen.  
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Tabell 11 

Stoffer som er underlagt begrensninger, og som brukes i produksjonstrinnene for lær, tekstiler og belagte 

tekstiler 

1 — Farlige stoffer som brukes i ulike produksjonstrinn 

a) Vaskemidler, overflateaktive stoffer, mykgjøringsmidler og kompleksdannere 

Anvendelse: 

Alle trinn i farging og 

etterbehandling av 

tekstiler, lær eller belagte 

tekstiler 

Alle ikke-ioniske og kationiske vaskemidler og overflateaktive stoffer må på lang sikt være 

biologisk nedbrytbare under anaerobe forhold. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten av læret, 

tekstilene eller de belagte tekstilene underbygd av en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) 

og relevante sikkerhetsdatablader samt resultatene av prøvinger i henhold til EN ISO 11734 

eller ECETOC nr. 28 OECD 311. 

Den nyeste versjonen av databasen for vaskemiddelbestanddeler skal brukes som referanse 

for biologisk nedbrytbarhet, og kan etter beslutning av det vedkommende organet godtas som 

et alternativ til prøvingsrapporter. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf 

Langkjedede perfluoralkylsulfonater (≥ C6) og perfluorkarboksylsyrer (≥ C8) skal ikke 

brukes i produksjonsprosessene. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra produsenten av læret, 

tekstilene eller de belagte tekstilene underbygd av en erklæring fra kjemikalieleverandøren(e) 

samt relevante sikkerhetsdatablader om at disse stoffene ikke er brukt i de enkelte 

produksjonstrinnene. 

b) Hjelpestoffer (brukes i stoffblandinger, sammensetninger og klebemidler) 

Anvendelse: 

Farging og 

etterbehandling av lær, 

tekstiler eller belagte 

tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i stoffblandinger eller sammensetninger til farging og 

etterbehandling av lær, tekstiler eller belagte tekstiler: 

Bis(hydrogenert talgalkyl)dimetylammoniumklorid (DTDMAC) 

Distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC) 

Di(herdet talg)dimetylammoniumklorid (DHTDMAC) 

Etylendiamintetraacetat (EDTA) 

Dietylentriaminpentaacetat (DTPA) 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol 

Nitrilotri-eddiksyre (NTA) 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren av læret, 

tekstilene eller de belagte tekstilene underbygd av relevante sikkerhetsdatablader om at disse 

forbindelsene ikke er brukt ved farging og etterbehandling av lær, tekstiler eller belagte 

tekstiler. 

c) Løsemidler 

Anvendelse: 

Bearbeiding av lær, 

tekstiler eller belagte 

tekstiler 

Følgende stoffer skal ikke brukes i stoffblandinger eller sammensetninger til bearbeiding av 

lær, tekstiler eller belagte tekstiler: 

2-metoksyetanol 

N,N-dimetylformamid 

1-metyl-2-pyrrolidon 

Bis(2-metoksyetyl)eter 

4,4′-diaminodifenylmetan 

1,2,3-triklorpropan 

1,2-dikloretan (etylendiklorid) 

2-etoksyetanol 
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 Benzen-1,4-diamindihydroklorid 

Bis(2-metoksyetyl)eter 

Formamid 

N-metyl-2-pyrrolidon 

Trikloretylen 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra leverandøren av læret, 

tekstilene eller de belagte tekstilene underbygd av relevante sikkerhetsdatablader om at disse 

løsemidlene ikke er brukt i produksjonsprosessene for lær, tekstiler eller belagte tekstiler. 

2 — Fargestoffer som brukes ved farging og trykk 

i) Bærere som brukes ved 

farging 

Anvendelse: 

Farging og trykk 

Dersom det brukes dispersjonsfargestoffer, skal halogenerte fargeakseleratorer (bærere) ikke 

brukes (eksempler på bærestoffer er blant annet 1,2-diklorbenzen, 1,2,4-triklorbenzen, 

klorfenoksyetanol). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring underbygd av erklæringer fra 

leverandøren av læret, tekstilene eller de belagte tekstilene og fra kjemikalieleverandørene og 

av eventuelle relevante sikkerhetsdatablader om at halogenerte bærestoffer ikke er brukt ved 

farging av lær, tekstiler eller belagte tekstiler som brukes i møbelet. 

ii) Krombeisfargestoffer 

Anvendelse: 

Farging og trykk 

Krombeisfargestoffer skal ikke brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring underbygd av erklæringer fra 

leverandøren av læret, tekstilene eller de belagte tekstilene, fra kjemikalieleverandørene og av 

eventuelle relevante sikkerhetsdatablader om at krombeisfargestoffer ikke er brukt ved 

farging av lær, tekstiler eller belagte tekstiler som brukes i møbelet. 

iii) Pigmenter 

Anvendelse: 

Farging og trykk 

Pigmenter basert på kadmium, bly, seksverdig krom, kvikksølv, arsen og antimon skal ikke 

brukes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring underbygd av erklæringer fra 

leverandøren av læret, tekstilene eller de belagte tekstilene, fra kjemikalieleverandørene og av 

eventuelle relevante sikkerhetsdatablader om at pigmenter basert på nevnte tungmetaller ikke 

er brukt ved farging eller trykk av lær, tekstiler eller belagte tekstiler som brukes i møbelet. 

3 — Etterbehandling 

Fluorholdige forbindelser 

Anvendelse: 

Møbeltrekk med integrert 

vann- eller flekkavstøtende 

funksjon 

Fluorholdige forbindelser skal ikke impregneres inn i overflatebelegget på møbeltrekk-

materialet for å tilføre en vann-, flekk- eller oljeavstøtende funksjon. Denne begrensningen 

omfatter perfluorerte og polyfluorerte stoffer. Ikke-fluorerte behandlinger ved bruk av stoffer 

som er lett eller iboende biologisk nedbrytbart eller har et lavt potensial for bioakkumulering i 

akvatisk miljø, er tillatt. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring underbygd av 

erklæringer fra leverandøren av lær, tekstiler eller belagte tekstiler, fra kjemikalieleverandø-

rene og av eventuelle relevante sikkerhetsdatablader om at fluorholdige, perfluorerte og 

polyfluorerte stoffer ikke er brukt i etterbehandling av lær, tekstiler eller belagte tekstiler. 

I mangel av en akseptabel erklæring kan vedkommende organ kreve ytterligere prøving av 

møbeltrekkmaterialet i samsvar med metodene fastsatt i CEN/TS 15968. 

For behandling med ikke-fluorerte midler kan lett eller iboende biologisk nedbrytbarhet 

påvises ved prøvinger foretatt i samsvar med følgende metoder: OECD 301 A, ISO 7827, 

OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 301 D, ISO 10708, OECD 301 E, OECD 301 

F, ISO 9408. 
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 Et lavt potensial for bioakkumulering skal dokumenteres ved prøvinger som viser en 

fordelingskoeffisient oktanol-vann (Log Kow) på < 3,2 eller en biokonsentrasjonsfaktor 

(BCF) på < 100. 

For behandling med ikke-fluorerte midler skal den seneste versjonen av databasen for 

vaskemiddelbestanddeler brukes som referanse for biologisk nedbrytbarhet, og kan etter 

beslutning av det vedkommende organet godtas som et alternativ til prøvingsrapporter. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf 

4 — Garverienes spillvannkvalitet og spesifikke vannforbruk 

Anvendelse: 

Lærproduksjonsprosesser 

i) KOF-verdien i spillvann fra garverier, når det slippes ut til overflatevann etter rensing (i 

eller utenfor anlegget), skal ikke overstige 200 mg/l. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av detaljert dokumentasjon og prøvingsrapporter i samsvar 

med ISO 6060 som viser at dette kriteriet er oppfylt, på grunnlag av måneds-

gjennomsnittet for de seks månedene før søknaden inngis. Det skal framgå av opplys-

ningene at produksjonsstedet eller, dersom spillvannet renses eksternt, den drifts-

ansvarlige for renseanlegget oppfyller kravene. 

ii) Det samlede krominnholdet i spillvann fra garveriet etter rensing skal ikke overstige  

1,0 mg/l som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU(1). 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en 

samsvarserklæring underbygd av en prøvingsrapport utarbeidet på grunnlag av en av 

følgende prøvingsmetoder: ISO 9174, EN 1233 eller EN ISO 11885 for krom som viser 

samsvar med dette kriteriet på grunnlag av månedsgjennomsnittet i de seks månedene før 

søknaden inngis. Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med BAT 10 og enten 

BAT 11 eller 12, alt etter hva som er relevant, i gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU 

med hensyn til reduksjon av innholdet av krom i spillvannutslipp. 

iii) Vannforbruk uttrykt som årlig gjennomsnittlig mengde vann som forbrukes per tonn rå 

huder og skinn, skal ikke overstige grenseverdiene nedenfor: 

Huder 28 m3/t 

Skinn 45 m3/t 

Vegetabilsk garvet lær 35 m3/t 

Skinn av svin 80 m3/t 

Saueskinn 180 l/hud 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring fra lærprodusenten eller 

-leverandøren, alt etter hva som er relevant. Erklæringen skal angi årlig lærproduksjon og 

tilknyttet vannforbruk på grunnlag av de månedlige gjennomsnittsverdiene i de siste 12 

månedene før søknaden inngis, målt som mengden utslipp av spillvann. 

Dersom lærproduksjonsprosessen utføres på forskjellige geografiske steder, skal søkeren eller 

leverandøren av halvfabrikater av lær framlegge dokumentasjon som angir mengden vann 

som er sluppet ut (m3) for den mengden halvfabrikater av lær som er bearbeidet i tonn (t) eller 

antallet skinn når det gjelder saueskinn, på grunnlag av de månedlige gjennomsnittsverdiene i 

de 12 månedene før søknaden inngis. 

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/84/EU av 11. februar 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for garving av huder og skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 45 

av 16.2.2013, s. 13). 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal sammenstille alle relevante erklæringer, sikkerhetsdatablader og ledsagende 

prøvingsrapporter fra produsenter av lær, tekstiler eller belagte tekstiler eller deres leverandører, som er relevante for å 

vise at kravene om at ingen av de farlige stoffene oppført i tabell 11 skal brukes, er oppfylt. 

Møbeltrekk framstilt av tekstiler som er tildelt EU-miljømerket i samsvar med beslutning 2014/350/EU, skal anses å 

oppfylle kriteriet om at ingen av de oppførte farlige stoffene er brukt i produksjonsprosessen, men en kopi av EU-

miljømerkesertifikatet skal framlegges. 

6.4. Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø 

Bomull med et innhold av gjenvunnet materiale på minst 70 vektprosent er unntatt fra kravene i kriterium 6.4. 

Bomull og andre naturlige cellulosefibrer av frø (heretter kalt bomull) som ikke er returfibrer, skal ha et minsteinnhold 

av enten økologisk bomull (se kriterium 6.4(a)) eller bomull dyrket med integrert bekjempelse av skadegjørere (IPM) 

(se kriterium 6.4(b)). 

Tekstiler som er tildelt EU-miljømerket på grunnlag av miljøkriteriene fastsatt i beslutning 2014/350/EU, anses å 

oppfylle kravene i kriterium 6.4. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring. 

Dersom det brukes tekstiler med EU-miljømerket, skal søkeren framlegge en kopi av EU-miljømerkesertifikatet som 

viser at det er tildelt i samsvar med beslutning 2014/350/EU. 

Dersom det er relevant, skal innholdet av gjenvunnet materiale kunne spores tilbake til omarbeidingen av 

utgangsmaterialet. Dette skal kontrolleres ved sertifisering av produktkjeden utført av uavhengig tredjemann eller ved 

dokumentasjon fra leverandørene av utgangsmaterialet og fra omarbeidingsanleggene. 

6.4(a) S tandard for økologisk produksjon  

Minst 10 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i møbeltrekk og møbelstopp, skal være dyrket i 

samsvar med kravene fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), National Organic Programme (NOP) i USA eller 

tilsvarende juridiske forpliktelser fastsatt av EUs handelspartnere. Innholdet av økologisk bomull kan omfatte økologisk 

dyrket bomull og økologisk bomull dyrket i en omleggingsperiode. 

Dersom den økologiske bomullen skal blandes med konvensjonell bomull eller IPM-bomull, skal bomullen stamme fra 

ikke-genmodifiserte sorter. 

Påstander om innhold av økologisk bomull er bare tillatt når innholdet av økologisk bomull er på minst 95 %. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en samsvarserklæring om innholdet 

av økologisk bomull underbygd av dokumentasjon sertifisert av et uavhengig kontrollorgan som viser at bomullen er 

produsert i samsvar med kravene til produksjon og inspeksjon fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, National Organic 

Programme (NOP) i USA eller krav fastsatt av andre handelspartnere. Kontrollen skal utføres for hver opprinnelsesstat. 

Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal vise at kravet til minsteinnhold av økologisk bomull er oppfylt, på 

grunnlag av den årlige mengden bomull som kjøpes inn for å framstille sluttproduktet eller sluttproduktene og for hver 

produktlinje. Transaksjonshistorikk og/eller fakturaer som dokumenterer mengden sertifisert bomull som er kjøpt inn, 

skal framlegges. 

For konvensjonell bomull eller IPM-bomull som brukes i blandinger med økologisk bomull, skal en kontrollprøving 

med tanke på å påvise eventuelle vanlige genmodifiseringer godtas som samsvarsbevis for bomullssorten. 

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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6.4(b) Produksjon  av bomul l  i  henhold  t i l  p rinsippene for  integrert  bekjempelse  av skadegjørere  (IPM) 

samt  begrensning av pest icider  

Minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene som brukes i møbeltrekk, skal dyrkes i samsvar med IPM-

prinsippene som definert i IP-programmet til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) eller i samsvar med 

systemer for integrert dyrking (Integrated Crop Management – ICM) som omfatter IPM-prinsipper. 

IPM-bomull som skal brukes i sluttproduktet, skal dyrkes uten bruk av noen av følgende stoffer: aldikarb, aldrin, 

kamfeklor (toksafen), captafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, cypermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb og salter av dette, 

endosulfan, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (summen av isomerer), metamidofos, 

parationmetyl, monokrotofos, neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid, tiametoksam), paration, pentaklorfenol. 

Vurdering og kontroll: Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal framlegge en erklæring om samsvar med 

kriterium 6.4(b) underbygd av dokumentasjon som viser at minst 20 vektprosent av de ikke-gjenvunne bomullsfibrene i 

produktet er dyrket av gårdbrukere som har deltatt i formelle opplæringsprogrammer i regi av FNs organisasjon for 

ernæring og landbruk (FAO) eller statlige IPM- eller ICM-programmer, og/eller som har vært gjenstand for en revisjon 

innenfor rammen av IPM-ordninger sertifisert av tredjemann. Kontrollen skal enten skje årlig for hver opprinnelsesstat, 

eller på grunnlag av sertifisering av all IPM-bomull som er kjøpt inn for å framstille produktet. 

Søkeren eller eventuelt materialleverandøren skal også avgi erklæring om at IPM-bomullen ikke er dyrket ved bruk av 

noen av stoffene oppført i kriterium 6.4(b). IPM-sertifiseringsordninger der bruk av de angitte stoffene utelukkes, skal 

godtas som samsvarsbevis. 

Kriterium 7 – Møbelstopp 

7.1. Lateksskum 

7.1(a) S toffer  under lagt  begrensninger  

Konsentrasjonene i lateksskummet av stoffene på listen nedenfor skal ikke overstige grenseverdiene i tabell 12. 

Tabell 12 

Stoffer som er underlagt begrensninger, i lateksskum som brukes til møbelstopp 

Stoffgruppe Stoff Grenseverdi (ppm) 
Krav til vurdering og 

kontroll 

Klorfenoler Mono- og diklorerte fenoler 

(salter og estere) 

1 A 

Andre klorfenoler 0,1 A 

Tungmetall AS (arsen) 0,5 B 

Cd (kadmium) 0,1 B 

Co (kobolt) 0,5 B 

Cr (krom), i alt 1 B 

Cu (kobber) 2 B 

Hg (kvikksølv) 0,02 B 

Ni (nikkel) 1 B 

Pb (bly) 0,5 B 

Sb (antimon) 0,5 B 
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Stoffgruppe Stoff Grenseverdi (ppm) 
Krav til vurdering og 

kontroll 

Pesticider (bare skum som består 

av minst 20 vektprosent 

naturlateks, skal prøves) 

Aldrin 0,04 C 

o,p-DDE 0,04 C 

p,p-DDE 0,04 C 

o,p-DDD 0,04 C 

p,p-DDD 0,04 C 

o,p-DDT 0,04 C 

p,p-DDT 0,04 C 

Diazinon 0,04 C 

Diklorfention 0,04 C 

Diklorvos 0,04 C 

Dieldrin 0,04 C 

Endrin 0,04 C 

Heptaklor 0,04 C 

Heptaklorepoksid 0,04 C 

Heksaklorbenzen 0,04 C 

Heksaklorsykloheksan 0,04 C 

α-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

β-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

γ-heksaklorsykloheksan (lindan) 0,04 C 

δ-heksaklorsykloheksan 0,04 C 

Malation 0,04 C 

Metoksyklor 0,04 C 

Mirex 0,04 C 

Parationetyl 0,04 C 

Parationmetyl 0,04 C 

Andre spesifikke stoffer 

underlagt begrensninger 

Butadien 1 D 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 7.1(a) og eventuelt rapporter 

fra prøving i samsvar med følgende metoder: 

A.  For klorfenoler skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvingsprosedyre: 

5 g prøve males, og klorfenoler ekstraheres i form av fenol (PCP), natriumsalt (SPP) eller estere. Ekstraktene 

analyseres med gasskromatografi (GC). Påvisning skjer med massespektrometer eller elektronaffinitetsdetektor 

(ECD).  
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B.  For tungmetaller skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvings-

prosedyre: En malt prøve elueres i samsvar med DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet som 

oppnås, passeres gjennom et 0,45 μm membranfilter (om nødvendig ved trykkfiltrering). Løsningen som oppnås, 

undersøkes for tungmetallinnhold ved induktivt koplet plasma-optisk emisjonsspektrometrisk analyse (ICP-OES), 

også kjent som induktivt koplet plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-AES), eller ved atomabsorpsjons-

spektrometri med hydrid- eller kalddampteknikk. 

C.  For pesticider skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvingsprosedyre: 

2 g prøve ekstraheres i et ultralydbad med heksan-/diklormetanblanding (85/15). Ekstraktet renses ved rysting med 

acetonitril eller ved adsorpsjonkromatografi på florisil. Måling og kvantifisering bestemmes ved gasskromatografi 

med påvisning på en elektronaffinitetsdetektor eller ved gasskromatografi koplet til massespektrometri. Prøving for 

pesticider er påkrevd for lateksskum som består av minst 20 % naturlateks. 

D.  For butadien skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvingsprosedyre: 

Etter maling og veiing av lateksskummet foretas headspace-prøvetaking. Butadieninnholdet bestemmes ved gass-

kromatografi med flammeionisasjonsdetektor. 

7.1(b) VOC-uts l ipp et ter  24  t imer  

Etter 24 timer skal forsøkskammerkonsentrasjonene av VOC oppført nedenfor, ikke overstige grenseverdiene i tabell 13. 

Tabell 13 

Grenseverdier for VOC-utslipp fra lateksskum 

Stoff Grenseverdi (mg/m3) 

1,1,1-trikloretan 0,2 

4-fenylsykloheksan 0,02 

Karbondisulfid 0,02 

Formaldehyd 0 005 

Nitrosaminer(*) 0,0005 

Styren 0,01 

Tetrakloretylen 0,15 

Toluen 0,1 

Trikloretylen 0,05 

Vinylklorid 0,0001 

Vinylsykloheksen 0 002 

Aromatiske hydrokarboner (i alt) 0,3 

VOC (i alt) 0,5 

(*) N-nitrosodimetylamin (NDMA), N-nitrosodietylamin (NDEA), N-nitrosometyletylamin (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamin 

(NDIPA), N-nitrosodi-n- propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-

nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorfolin (NMOR). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 7.1(b), eventuelt underbygd av 

en rapport med resultatene fra kammerprøvingene i samsvar med ISO 16000-9.  
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Den innpakkede prøven skal oppbevares i romtemperatur i minst 24 timer. Deretter skal prøven pakkes ut og 

umiddelbart plasseres i kammeret. Prøven plasseres i en holder som gir tilgang til luft på alle sider. Klimafaktorene 

tilpasses i samsvar med ISO 16000-9. For at prøvingsresultatene skal kunne sammenlignes, skal den arealspesifikke 

ventilasjonsgraden (q = n/l) være 1. Ventilasjonsgraden skal være 0,5–1. Luftprøvetaking utføres 24 ± 1 time etter at 

kammeret er fylt, i løpet av én time; for analyse av formaldehyd og andre aldehyder benyttes DNPH-rør og for analyse 

av andre flyktige organiske forbindelser benyttes Tenax TA. Prøvetakingen kan ta lengre tid for andre forbindelser, men 

skal fullføres innen 30 timer. 

Analysen av formaldehyd og andre aldehyder skal oppfylle kravene i ISO-standard 16000-3. Med mindre noe annet er 

angitt, skal analysen av andre flyktige organiske forbindelser oppfylle kravene i ISO-standard 16000-6. 

Prøving i samsvar med standard CEN/TS 16516 skal anses som likeverdig med prøving i samsvar med ISO 16000-

serien. 

Analysen av nitrosaminer skal utføres ved gasskromatografi kombinert med påvisning ved termisk energianalyse (GC-

TEA), i samsvar med BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller tilsvarende. 

7.2. Polyuretanskum (PUR) 

7.2(a) S toffer  og sto ffb landinger under lagt  begrensninger  

Konsentrasjonene polyuretanskummet av stoffene og stoffblandingene oppført nedenfor skal ikke overstige 

grenseverdiene i tabell 14. 

Tabell 14 

Stoffer og stoffblandinger i polyuretanskum som er underlagt begrensninger 

Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi Metode 

Biocidprodukter  Ikke bevisst tilsatt A 

Flammehemmende 

midler 

 Ikke tilsatt (med 

mindre i samsvar 

med vilkårene i 

tabell 2 post b) og 

c)) 

A 

Tungmetaller AS (arsen) 0,2 ppm B 

Cd (kadmium) 0,1 ppm B 

Co (kobolt) 0,5 ppm B 

Cr (krom), i alt 1,0 ppm B 

Cr VI (seksverdig krom) 0,01 ppm B 

Cu (kobber) 2,0 ppm B 

Hg (kvikksølv) 0,02 ppm B 

Ni (nikkel) 1,0 ppm B 

Pb (bly) 0,2 ppm B 

Sb (antimon) 0,5 ppm B 

Se (selen) 0,5 ppm B 
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Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi Metode 

Myknere Dibutylftalat (DBP, 84-74-2)(*) 0,01 vektprosent 

(summen av alle 

seks ftalater i 

møbler til barn 

under 3 år) 

C 

Di-n-dioktylftalat (DNOP, 117-84-0)(*) 

Di (2-etylheksyl)ftalat (DEHP, 117-81-7)(*) 

Butylbenzylftalat (BBP 85-68-7)(*) 

Di-iso-decylftalat (DIDP, 26761-40-0) 

Di-iso-nonylftalat (DINP, 28553-12-0) 

Ftalater på ECHAs kandidatliste(**) Ikke bevisst tilsatt A 

TDA og MDA 2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4′-diaminodifenylmetan 

(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Organiske 

tinnforbindelser 

Tributyltinn (TBT) 50 ppb E 

Dibutyltinn (DBT) 100 ppb E 

Monobutyltinn (MBT) 100 ppb E 

Tetrabutyltinn (TeBT) — — 

Monooktyltinn (MOT) — — 

Dioktyltinn (DOT) — — 

Trisykloheksyltinn (TcyT) — — 

Trifenyltinn (TPT) — — 

Sum 500 ppb E 

Andre spesifikke stoffer 

underlagt begrensninger 

Klorerte eller bromerte dioksiner eller furaner Ikke bevisst tilsatt A 

Klorerte hydrokarboner (1,1,2,2-tetrakloretan, penta-

kloretan, 1,1,2-trikloretan, 1,1-dikloretylen) 

Ikke bevisst tilsatt A 

Klorerte fenoler (PCP, TeCP, 87-86-5) Ikke bevisst tilsatt A 

Heksaklorsykloheksan (58-89-9) Ikke bevisst tilsatt A 

Monometyldibromdifenylmetan (99688-47-8) Ikke bevisst tilsatt A 

Monometyldiklordifenylmetan (81161-70-8) Ikke bevisst tilsatt A 

Nitrater Ikke bevisst tilsatt A 

Polybromerte bifenyler (PBB, 59536-65-1) Ikke bevisst tilsatt A 

Pentabromdifenyleter (PeBDE,32534-81-9) Ikke bevisst tilsatt A 
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Stoffgruppe Stoff (akronym, CAS-nummer, kjemisk symbol) Grenseverdi Metode 

 Oktabromdifenyleter (OBDE, 32536-52-0) Ikke bevisst tilsatt A 

Polyklorerte bifenyler (PCB, 1336-36-3) Ikke bevisst tilsatt A 

Polyklorerte terfenyler (PCT, 61788-33-8) Ikke bevisst tilsatt A 

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat (TRIS, 126-72-7) Ikke bevisst tilsatt A 

Trimetylfosfat (512-56-1) Ikke bevisst tilsatt A 

Tris-aziridinyl-fosfinoksid (TEPA, 545-55-1) Ikke bevisst tilsatt A 

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP, 115-96-8) Ikke bevisst tilsatt A 

Dimetylmetylfosfonat (DMMP, 756-79-6) Ikke bevisst tilsatt A 

(*) 0,01 vektprosent (summen av 4 ftalater i alle andre møbelprodukter). 

(**) I samsvar med den nyeste versjonen av ECHAs kandidatliste på tidspunktet for søknaden. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 7.2(a). Dersom prøving kreves, 

skal søkeren framlegge prøvingsresultatene og dokumentere samsvar med grenseverdiene i tabell 14. Dersom det 

kreves analyse, skal det for metode B, C, D og E tas 6 sammensatte prøver fra en største dybde på 2 cm fra overflaten 

av det materialet som er sendt til laboratoriet. 

A.  For biocidprodukter, ftalater og andre spesifikke stoffer som omfattes av begrensninger, skal søkeren framlegge en 

erklæring underbygd av erklæringer fra skumleverandørene som bekrefter at de ikke er bevisst tilsatt skummet. 

B.  For tungmetaller skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvings-

prosedyre: En malt prøve elueres i samsvar med DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet som 

oppnås, passeres gjennom et 0,45 μm membranfilter (om nødvendig ved trykkfiltrering). Løsningen som oppnås, 

undersøkes for tungmetallinnhold ved atomemisjonsspektrometri med induktivt koplet plasma (ICP-AES eller 

ICP-OES) eller ved atomabsorpsjonsspektrometri med hydrid- eller kalddampteknikk. 

C.  For den samlede mengden myknere skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av 

følgende prøvingsprosedyre: Ekstraksjonen skal utføres med en validert metode, f.eks. subsonisk ekstraksjon av 

0,3 g prøve i prøveglass med 9 ml t-butylmetyleter i 1 time, etterfulgt av bestemmelse av ftalater ved 

gasskromatografi med masseselektiv ionedeteksjon (SIM). 

D.  For TDA og MDA skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende prøvings-

prosedyre: Ekstraksjon av 0,5 g sammensatt prøve i en 5 ml sprøyte skal foretas med 2,5 ml 1 % vandig 

eddiksyreløsning. Sprøyten tømmes, og væsken suges opp igjen. Etter at dette er gjentatt 20 ganger, beholdes det 

endelige ekstraktet til analyse. En ny 2,5 ml 1 % vandig eddiksyreløsning tilføres deretter sprøyten, som igjen 

tømmes og fylles 20 ganger. Deretter samles ekstraktet med det første ekstraktet og fortynnes med eddiksyre til  

10 ml i en målekolbe. Ekstraktene skal analyseres ved høytrykksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. 

Dersom analysen utføres ved HPLC-UV og det er mistanke om interferens, foretas en ny analyse ved 

høytrykksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS).  
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E.  For organiske tinnforbindelser skal søkeren framlegge en rapport der det redegjøres for resultatene av følgende 

prøvingsprosedyre: En sammensatt prøve på 1–2 g blandes med minst 30 ml ekstraksjonsmiddel i én time i 

ultralydbad i romtemperatur. Som ekstraksjonsmiddel brukes følgende blanding: 1 750 ml metanol + 300 ml 

eddiksyre + 250 ml buffer (pH 4,5). Bufferen skal være en løsning med 164 g natriumacetat i 1 200 ml vann og 

165 ml eddiksyre, som skal fortynnes med vann til et volum på 2 000 ml. Etter ekstraksjonen derivatiseres 

alkyltinnforbindelsene ved tilsetning av 100 μl av natriumtetraetylborat i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). 

Derivatet ekstraheres med n-heksan, og prøven gjennomgår enda en ekstraksjonsprosedyre. De to heksan-

ekstraktene samles og brukes til bestemmelse av de organiske tinnforbindelsene ved gasskromatografi med 

masseselektiv ionedeteksjon (SIM). 

7.2(b) VOC-uts l ipp et ter  72  t imer  

Etter 72 timer skal kammerkonsentrasjonene av stoffene oppført nedenfor, ikke overstige grenseverdiene i tabell 15. 

Tabell 15 

Grenseverdier for VOC-utslipp fra polyetylenskum etter 72 timer 

Stoff (CAS-nr.) Grenseverdi (mg/Nm3) 

Formaldehyd (50-00-0) 0,005 

Toluen (108-88-3) 0,1 

Styren (100-42-5) 0,005 

Hver påviselig forbindelse som er klassifisert i kategori C1A og C1B i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

0,005 

Summen av alle påviselige forbindelser som er klassifisert i kategori C1A 

og C1B i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

0,04 

Aromatiske hydrokarboner 0,5 

VOC (i alt) 0,5 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om samsvar med kriterium 7.2(b). Erklæringen skal 

eventuelt underbygges av prøvingsresultater som viser samsvar med grenseverdiene i tabell 15. Kombinasjonen 

prøve/kammer skal være enten 

1 prøve på 25 × 20 × 15 cm plassert i et 0,5 m3 prøvingskammer eller 

2 prøver på 25 × 20 × 15 cm plassert i et 1,0 m3 prøvingskammer. 

Skumprøven skal plasseres på bunnen av et kammer for utslippsprøving og kondisjoneres i 3 dager ved 23 °C og 50 % 

relativ luftfuktighet, med et luftfornyelsestall n på 0,5 per time og en belastning L på 0,4 m2/m3 (= samlet eksponert 

prøveoverflate i forhold til kammerets dimensjoner uten forsegling av kanter og bakside) i samsvar med ISO 16000-9 

og ISO 16000-11. 

Prøvetakingen skal foretas 72 ± 2 timer etter at kammeret er fylt, i løpet av én time; VOC-utslipp analyseres med Tenax 

TA-rør og formaldehyd analyseres med DNPH-rør. VOC-utslipp fanges på Tenax TA-adsorbentrøret og analyseres 

deretter ved bruk av termodesorpsjon-GC-MS i samsvar med ISO 16000-6. 
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Resultatene uttrykkes semikvantitativt som toluenekvivalenter. Alle spesifiserte individuelle analytter rapporteres fra en 

konsentrasjonsgrense på ≥ 1 μg/m3. Summen av VOC-verdien er summen av alle analytter med en konsentrasjon på  

≥ 1 μg/m3 som eluerer innenfor retensjonstidsintervallet fra og med n-heksan (C6) til og med n-heksadekan (C16). 

Summen av alle påviselige forbindelser som klassifiseres i kategori C1A og C1B i henhold til forordning (EF)  

nr. 1272/2008, er summen av alle disse stoffene med en konsentrasjon på ≥ 1 μg/m3. Dersom prøvingsresultatene viser 

at standardgrensene overskrides, skal det foretas stoffspesifikk mengdebestemmelse. Formaldehyd kan bestemmes ved 

oppsamling av prøveluften på DNPH-rør og etterfølgende analyse ved HPLC/UV i samsvar med ISO 16000-3. 

Prøving i samsvar med standard CEN/TS 16516 skal anses som likeverdig med prøving i samsvar med ISO 16000-

serien. 

7.2(c) Ekspansjonsmidler  

Halogenerte organiske forbindelser skal ikke brukes som ekspansjonsmidler eller som hjelpe-ekspansjonsmidler. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra skumprodusenten om at slike stoffer ikke er brukt. 

7.3. Andre materialer til møbelstopp 

Andre materialer kan kunne brukes som møbelstopp dersom følgende vilkår er oppfylt: 

— De generelle kravene til farlige stoffer fastsatt i kriterium 2 er oppfylt. 

— Halogenerte organiske forbindelser brukes ikke som ekspansjonsmidler eller som hjelpe-ekspansjonsmidler. 

— Fjør eller dun skal ikke brukes som polstring/fyllmateriale, verken alene eller i blandinger. 

— Dersom stopp-/fyllmaterialet inneholder kokosfibrer gummiert med lateks, skal samsvar med kriterium 7.1(a) og 

7.1(b) påvises. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring med angivelse av følgende: 

i) Arten av stopp-/fyllmateriale og eventuelle andre blandede materialer. 

ii) Materialet inneholder ikke stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring eller andre farlige stoffer som ikke 

omfattes av bestemte unntak i tabell 2. 

iii) Halogenerte organiske forbindelser har ikke vært brukt som ekspansjonsmidler eller som hjelpe-

ekspansjonsmidler. 

iv) Dun eller animalske fjør er ikke blitt brukt i stopp-/fyllmaterialet, verken alene eller i blandinger. 

v) Dersom kokosfibrer er blitt gummiert med lateks, skal samsvar med kriterium 7.1 for stoffer underlagt 

begrensninger og VOC-utslipp, påvises. 

Kriterium 8 – Glass: bruk av tungmetaller 

Dette kriteriet gjelder alt glassmateriale i det ferdige møbelet, uansett hvor stor del av vekten det utgjør. 

Alt glass som brukes i møbelet, skal oppfylle følgende vilkår: 

— Ikke inneholde blyholdig glass. 

— Ikke inneholde større mengder urenheter av bly, kvikksølv eller kadmium enn 100 mg/kg per metall. 

— For speilglass skal malinger, grunninger eller lakker som brukes på speilets bakside, ha et blyinnhold på under 2 000 mg/kg 

av stoffet i beholderen. Belegg skal påføres med «tinnprosessen» i stedet for «kobberprosessen».  
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Vurdering og kontroll: 

i) Søkeren skal framlegge en erklæring fra glassleverandøren om at det ferdige møbelet ikke inneholder blyholdig glass. I 

mangel av en egnet erklæring kan vedkommende organ kreve en analyse av glass i det ferdige møbelet ved bruk av en 

ikke-destruktiv metode med et bærbart røntgenfluorescesinstrument. 

ii) Søkeren skal framlegge en erklæring fra glassleverandøren om at glasset i møbelet ikke inneholder større mengder 

urenheter av bly, kvikksølv eller kadmium enn 100 mg/kg (0,01 vektprosent). I mangel av en egnet erklæring kan 

vedkommende organ kreve prøving av disse metallene i glasset ved røntgenfluorescens i samsvar med prinsippene i 

ASTM F2853-10-standarden eller tilsvarende. 

iii) Søkeren skal framlegge en erklæring fra speilleverandøren som at all maling, grunning og lakk som er brukes på speilets 

bakside, inneholder mindre enn 2 000 mg/kg bly (0,2 vektprosent). Erklæringen skal underbygges av et relevant 

sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon. Det skal framlegges ytterligere en erklæring fra speilglassleverandøren 

om at belegget på baksiden er påført med «tinnprosessen» i stedet for «kobberprosessen». 

Kriterium 9 – krav til sluttproduktet 

9.1. Bruksegnethet 

Møbler med EU-miljømerket skal anses som egnet til bruk dersom de oppfyller kravene fastsatt i de nyeste versjonene av 

alle de relevante EN-standardene oppført i tillegg IV som gjelder produktets holdbarhet, dimensjoner, sikkerhet og styrke. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om hvilke eventuelle standarder i tillegg IV som gjelder for 

produktet, og deretter framlegge en erklæring om samsvar med alle relevante EN-standarder underbygd av 

prøvingsrapporter fra enten møbelprodusenten eller leverandøren av komponenter/materialer, alt etter hva som er relevant. 

9.2. Utvidet produktgaranti 

Søkeren skal uten ekstra kostnad gi minst fem års garanti fra og med den dagen produktet leveres. Denne garantien skal 

gis uten at det berører produsentens og selgerens rettslige forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring og angi vilkårene for den utvidede produktgarantien 

som framgår av informasjonen til forbrukerne, og som oppfyller minstekravene i dette kriteriet. 

9.3. Levering av reservedeler 

Møbelprodusenten skal stille reservedeler til rådighet for kundene i en periode på minst fem år fra den datoen varen 

leveres. Den eventuelle prisen på reservedelene skal stå i forhold til den samlede prisen for møbelet. Det skal oppgis 

kontaktopplysninger som skal brukes ved levering av reservedeler. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at reservedeler vil være tilgjengelige i en periode på minst 

fem år fra den datoen da varen leveres. Reservedelene skal leveres kostnadsfritt i garantiperioden dersom det er funnet feil 

ved produktet under normal bruk, eller til en forholdsmessig pris dersom produktet ble ødelagt ved feil bruk. 

Kontaktopplysningene skal inngå i forbrukerinformasjonen. 

9.4. Konstruksjon for demontering 

Møbler som består av flere komponenter/materialer, skal være konstruert for demontering med sikte på å lette reparasjon, 

ombruk og materialgjenvinning. Det skal leveres enkle og illustrerte instrukser for demontering og utskifting av ødelagte 

komponenter/materialer. Demontering og utskifting skal kunne utføres med vanlig håndverktøy av personer uten 

forkunnskaper. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal sørge for tekniske tegninger som viser hvordan møbelet kan monteres/demonteres 

med vanlig verktøy av personer uten forkunnskaper. Når det gjelder møbeltrekk og møbelstopp, kan demontering omfatte 

bruk av glidelås og borrelås for å feste/fjerne sofaputer til/fra rammen og ta ut fyllmateriale av møbeltrekk. Ved behov 

skal det finnes skruefester som går direkte inn i trebaserte plater, slik at skruen ved ny montering kan skrus inn et annet 

sted enn der den ble fjernet fra ved demontering. 

9.5. VOC-utslipp 

Dersom møbelet inneholder noen av komponentene/materialene oppført nedenfor, skal prøving for VOC-utslipp være 

påkrevd: 

— Møbeltrekk av lær. 

— Møbeltrekk av belagte tekstiler. 

— Alle komponenter som utgjør mer enn 5 % av møbelets samlede vekt (uten emballasje), og som er blitt behandlet 

med overflatebehandlingsmidler med høyt VOC-innhold (over 5 %), som er blitt påført i en mengde som overstiger 

30 g/m2 av den belagte overflaten eller i en mengde som ikke er beregnet. 

Emballering og levering av prøver til prøving, håndtering og foredling av dem, krav til prøvingskamre og 

gassanalysemetoder skal følge framgangsmåtene beskrevet i ISO 16000-standardene. 

Prøving kan utføres på hele møbler (se vilkår og begrensninger i tabell 16) eller i mindre prøvingskamre særskilt for 

ovennevnte komponenter/materialer (se vilkår og begrensninger i tabell 17). 

VOC-utslipp skal ikke overstige grenseverdiene i tabell 16 og 17. 

Tabell 16 

Grenseverdier for VOC-utslipp for bestemte møbler 

Prøvingsparametrer Lenestoler og sofaer Kontorstoler Andre møbler 

Kammervolum Mellom 2 og 10 m3 

Belastningsgrad Produktet skal oppta ca. 25 % av kammervolumet (*) 0,5–1,5 m2/m3 

Ventilasjonsgrad 4,0 m3/t 2,0 m3/t (*) 0,5–1,5t- 1 

Stoff 3 dager 28 dager 3 dager 28 dager 28 dager 

Formaldehyd — 60 μg/m3 — 60 μg/m3 60 μg/m3 

TVOC(*) ≤ 3000 μg/m3 ≤ 400 μg/m3 — ≤ 450 μg/m3 ≤ 450 μg/m3 

TSVOC — ≤ 100 μg/m3 — ≤ 80 μg/m3 ≤ 80 μg/m3 
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Prøvingsparametrer Lenestoler og sofaer Kontorstoler Andre møbler 

C-stoffer(1) ≤ 10 μg/m3 (samlet 

grenseverdi) 

≤ 1 μg/m3 (per 

stoff) 

≤ 10 μg/m3 

(samlet 

grenseverdi) 

≤ 1 μg/m3 (per 

stoff) 

≤ 1 μg/m3 (per 

stoff) 

R-verdi for LCI-

stoffer(2) 

— ≤ 1 — ≤ 1 ≤ 1 

(*) Selv om det er mulig å variere belastnings- og ventilasjonsgraden for andre møbler, skal forholdet mellom belastningsgraden 

(m2/m3) og ventilasjonsgraden (t-1) holdes på 1,0. 

(1) Formaldehyd er utelatt fra beregningene av kumulative kreftframkallende VOC-utslipp, og har i stedet en egen grenseverdi. 

(2) R-verdi = alle kvotienter til sammen (Ci/LCIi) < 1 (der Ci = stoffets konsentrasjon i kammerluften, LCIi = stoffets LCI-verdi som 

definert ved de seneste dataene i henhold til European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure». 

Tabell 17 

Grenseverdier for VOC-utslipp for bestemte møbelkomponenter/-materialer 

Prøvingsparametrer Belagte komponenter Møbeltrekk av lær eller belagte tekstiler 

Minste tillatte 

kammervolum 

200 l for trebaserte komponenter 

20 l for andre komponenter 

20 l 

Ventilasjonsgrad 0,5 t– 1 1,5 m3/m2·t 

Stoff 3 dager 28 dager 3 dager 28 dager 

Formaldehyd — 60 μg/m3 — 60 μg/m3 

TVOC ≤ 3000 μg/m3 ≤ 400 μg/m3 — ≤ 450 μg/m3 

TSVOC — ≤ 100 μg/m3 — ≤ 80 μg/m3 

C-stoffer(1) ≤ 10 μg/m3 (samlet 

grenseverdi) 

≤ 1 μg/m3 (per stoff) ≤ 10 μg/m3 (samlet 

grenseverdi) 

≤ 1 μg/m3 (per stoff) 

R-verdi for LCI-

stoffer(2) 

— ≤ 1 — ≤ 1 

(1) Formaldehyd er utelatt fra beregningene av kumulative kreftframkallende VOC-utslipp, og har i stedet en egen grenseverdi. 

(2) R-verdi = alle kvotienter til sammen (Ci/LCIi) < 1 (der Ci = stoffets konsentrasjon i kammerluften, LCIi = stoffets LCI-verdi som 

definert ved de seneste dataene i henhold til European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure». 

Vurdering og kontroll: Dersom møbelet anses å kreve prøving for VOC-utslipp fra sluttproduktet skal søkeren framlegge 

en samsvarserklæring, eventuelt underbygd av en rapport fra kammerprøvinger utført i samsvar med ISO 16000-

standardserien. Prøvinger som er utført i samsvar med CEN/TS 16516, skal anses å tilsvare ISO 16000. Dersom de 

grenseverdiene for kammerkonsentrasjoner som angis for 28 dager, kan oppnås tre dager etter at prøven er plassert i 

kammeret, eller på et tidspunkt mellom 3 og 27 dager etter at prøven er plassert i kammeret, kan kravene anses som 

oppfylt og prøvingene kan stanses tidlig. 
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Prøvingsdata fra opptil 12 måneder før søknaden om EU-miljømerket skal være gyldige for produkter eller 

komponenter/materialer dersom ingen endringer er gjort i framstillingsprosessen eller de kjemiske sammensetningene som 

er brukt som kunne anses å øke VOC-utslippene fra sluttproduktet eller relevante komponenter/materialer. 

Prøvingsdata som bekrefter samsvar med grenseverdiene i tabell 17 for relevante komponenter/materialer som leveres 

direkte av leverandører, skal også godtas dersom de ledsages av en erklæring fra denne leverandøren. 

Kriterium 10 — Forbrukerinformasjon 

Et enkelt forbrukerinformasjonsdokument skal leveres sammen med produktet, med følgende opplysninger på det offisielle 

språket i den staten der produktet bringes i omsetning: 

— En produktbeskrivelse i samsvar med kravene i kriterium 1. 

— En detaljert beskrivelse av de beste måtene å sluttbehandle produktet på (dvs. ombruk, mulighet til å returnere til søkeren, 

materialgjenvinning, energiutnyttelse) skal gis til forbrukeren, rangert etter miljøvirkning. 

— Opplysninger om polymertypen i alle plastkomponenter som veier over 100 g, som ikke er merket i samsvar med kravene i 

kriterium 4.1. 

— En erklæring om at betegnelsen, beskrivelsen, etiketten eller merkingen av læret er i samsvar med kravene i EN 15987 og 

EN 16223. 

— En tydelig angivelse av møbelproduktets bruksforhold, for eksempel innendørs, utendørs, temperaturområde, 

belastningskapasitet og hvordan produktet skal rengjøres. 

— Opplysninger om hvilken type glass som er brukt, eventuelle sikkerhetsopplysninger, glassets egnethet for kontakt med 

harde materialer som glass, metall eller stein samt opplysninger om riktig sluttbehandling av glasset, for eksempel om det 

kan leveres til et returpunkt for glass. 

— En erklæring om samsvar med relevante brannvernforskrifter i den staten der det stoppede møbelet selges, nærmere 

opplysninger om eventuelle flammehemmende midler som er brukt og i så fall i hvilke materialer. 

— En erklæring om at biocidprodukter ikke er brukt for å oppnå en desinfiserende virkning i møbler som åpenbart selges for 

innendørsbruk og, for utemøbler, en erklæring om eventuelle aktive stoffer i biocidprodukter som er brukt og i så fall i 

hvilke materialer. 

— En erklæring om samsvar med relevante EN-standarder som nevnt i kriterium 9.1 og tillegg IV. 

— Relevante opplysninger om vilkår for produktgaranti i henhold til kravene i kriterium 9.2. 

— Relevante kontaktopplysninger om levering av reservedeler i henhold til kravene i kriterium 9.3. 

— Velillustrerte monterings- og demonteringsveiledninger i henhold til kravene i kriterium 9.4. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en kopi av forbrukerinformasjonsdokumentet som leveres sammen med 

produktet, og som viser at alle punktene i kriteriet er oppfylt. 

Kriterium 11 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Dersom det valgfrie merket med tekstfelt er brukt, skal det, dersom det er relevant, inneholde tre av følgende utsagn: 

— Tre, kork, bambus og rotting fra bærekraftig forvaltet skog 

— Innhold av gjenvunnet materiale (tre eller plast, om relevant) 

— Farlige stoffer underlagt begrensninger 
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— Ikke behandlet med biocidprodukter (om relevant) 

— Ikke behandlet med flammehemmende midler (om relevant) 

— Produkt med lave utslipp av formaldehyd 

— Produkt med lave VOC-utslipp 

— Produkt konstruert for enkel demontering og reparasjon 

— Dersom tekstilmaterialer basert på økologisk bomull eller IPM-bomull har vært brukt i møbeltrekk eller møbelstopp, kan 

felt 2 på EU-miljømerket inneholde følgende tekst: 

Tabell 18 

Opplysninger som kan forekomme ved siden av EU-miljømerket om bomull i tekstiler 

Produktspesifikasjon Tekst som kan påføres 

Inneholder over 95 % økologisk bomull 

Inneholder over 70 % IPM-bomull 

Tekstiler produsert av økologisk bomull 

Bomull dyrket med redusert bruk av pesticider 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i dokumentet «Guidelines for the use of the EU Ecolabel 

logo» på følgende adresse: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

 _____  
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Tillegg I 

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV VOC SOM BRUKES I OVERFLATEBELEGG 

Beregningsmetoden krever følgende opplysninger: 

— Den samlede belagte overflaten av det ferdigmonterte produktet. 

— VOC-innholdet i overflatebehandlingsmiddelet (i g/l). 

— Mengden overflatebehandlingsmiddel før overflatebehandlingen. 

— Antall identiske enheter som bearbeides i løpet av behandlingen. 

— Mengden overflatebehandlingsmiddel som er igjen etter behandlingen. 

Et eksempel på beregning: 

Den samlede belagte overflaten av det ferdigmonterte produktet = 1,5 m2 

VOC-innholdet i overflatebehandlingsmiddelet (i g/l) = 120 g/l 

Mengden(1) overflatebehandlingsmiddel før overflatebehandlingen = 18,5 l 

Antall identiske enheter som bearbeides under overflatebehandlingen = 4 

Mengden(1) overflatebehandlingsmiddel etter overflatebehandlingen = 12,5 l 

Samlet belagt overflate = 4 × 1,5 m2 = 6 m2 

Samlet mengde anvendt overflatebehandlingsmiddel = 18,5 — 12,5 = 6 l 

Samlet mengde VOC som påføres på overflaten = 3,9 l × 120 g/l = 468 g 

Samlet mengde VOC som påføres per m2 = 468 g/6 m2 = 78 g/m2 

Dersom det brukes flere enn ett overflatebehandlingsmiddel, f.eks. grunninger eller sluttbehandlingsmidler, skal det 

volumetriske forbruket og VOC-innholdet beregnes og legges til. 

For å redusere den samlede bruken av VOC ved overflatebehandling kan det brukes mer effektive teknikker. Nedenfor gis en 

veiledende oversikt over virkningsgraden for ulike overflatebehandlingsteknikker. 

Tabell 

Veiledende virkningsgrad for ulike overflatebehandlingsteknikker: 

Overflatebehandlingsteknikk 
Effektivitet 

(%) 
Virkningsgrad 

Sprøyteinnretning uten gjenvinning 50 0,5 

Elektrostatisk sprøytelakkering 65 0,65 

Sprøyteinnretning med materialgjenvinning 70 0,7 

Sprøytelakkering med klokke eller skive 80 0,8 

  

(1) Legg merke til at vekt kan brukes i stedet for volum dersom tettheten i overflatebehandlingsmiddelet er kjent og tas med i beregningen. 
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Overflatebehandlingsteknikk 
Effektivitet 

(%) 
Virkningsgrad 

Valselakkering 95 0,95 

Teppelakkering 95 0,95 

Vakuumlakkering 95 0,95 

Dypping 95 0,95 

Skylling 95 0,95 



   

 

 

N
r. 8

7
/5

1
3
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
0

.1
2

.2
0
1

8
 

 

Tillegg II 

EN 13336 EGENSKAPER FOR MØBELLÆR 

Tabell 

Fysiske krav til lær som brukes i EU-miljømerkede møbler (i henhold til EN 13336) 

Grunnleggende egenskaper Prøvingsmetode 

Anbefalte verdier 

Nubuck, semsket og anilinfarget 

lær(*) 
Semianilinfarget lær(*) Belagt, dekkefarget og annet(*) 

PH-verdi og ΔpH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (dersom pH-verdien er < 4,0, skal ΔpH være ≤ 0,7) 

Rivestyrke, gjennomsnittlig verdi EN ISO 3377-1 > 20 N 

Fargeekthet ved gnidning fram og 

tilbake 

EN ISO 11640 

Fingerens samlede vekt 

1 000 g. 

Basisk svetteløsning som 

definert i EN ISO 11641. 

Aspekter som skal vurderes Endring av lærfargen og 

fargeavsmitting på filt 

Endring av lærfargen og fargeavsmitting på filt  

Finishen ødelegges ikke 

Bruk av tørr filt 50 sykluser, gråskala ≥ 3 500 sykluser, gråskala ≥ 4 

Bruk av våt filt 20 sykluser, gråskala ≥ 3 80 sykluser gråskala ≥ 3/4 250 sykluser gråskala ≥ 3/4 

Bruk av filt fuktet med 

kunstig svette 

20 sykluser, gråskala ≥ 3 50 sykluser gråskala ≥ 3/4 80 sykluser gråskala ≥ 3/4 

Fargeekthet mot kunstig lys EN ISO 105-B02 (metode 3) blåskala ≥ 3 blåskala ≥ 4 blåskala ≥ 5 

Vedheft, tørr overflate EN ISO 11644 — ≥ 2 N/10 mm 

Bøyefasthet, tørr EN ISO 5402-1 Bare for anilinlær med ufarget 

overflatefinish, 20 000 

sykluser (ingen sprekker i 

overflaten) 

50 000 sykluser (ingen 

sprekker i overflaten) 

50 000 sykluser (ingen 

sprekker i overflaten) 

Fargeekthet ved vannflekker EN ISO 15700 Gråskala ≥ 3 (ingen permanent svelling) 

Overflatebeleggs kaldsprekkmotstand EN ISO 17233 — – 15 °C (ingen sprekker i overflaten) 

Brannmotstand EN 1021 eller gjeldende nasjonale standarder Godkjent 

(*) Definisjonene av disse lærtypene er i samsvar med EN 15987. 
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Tillegg III 

ARYLAMINFORBINDELSER SOM ER FORBUDT I SLUTTMATERIALER AV LÆR, TEKSTILER OG BELAGTE TEKSTILER  

Dette omfatter stoffene oppført i post 43 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, hvis forekomst i farget lær (i 

samsvar med EN 17234) eller tekstiler (i samsvar med EN 14362-1 og -3) skal bestemmes. 

Tabell 1 

Prøving for forekomst av kreftframkallende arylaminer i tekstiler eller lær 

Aromatisk amin CAS-nummer Aromatisk amin CAS-nummer 

4-aminodifenyl 92-67-1 4,4′-oksydianilin 101-80-4 

Benzidin 92-87-5 4,4′-tiodianilin 139-65-1 

4-klor-o-toluidin 95-69-2 o-toluidin 95-53-4 

2-naftylamin 91-59-8 2,4-diaminotoluen 95-80-7 

o-aminoazotoluen 97-56-3 2,4,5-trimetylanilin 137-17-7 

2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8 4-aminoazobenzen 60-09-3 

4-kloranilin 106-47-8 o-anisidin 90-04-0 

2,4-diaminoanisol 615-05-4 2,4-xylidin 95-68-1 

4,4′-diaminodifenylmetan 101-77-9 2,6-xylidin 87-62-7 

3,3′-diklorbenzidin 91-94-1 p-kresidin 120-71-8 

3,3′-dimetoksybenzidin 119-90-4 3,3′-dimetylbenzidin 119-93-7 

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan 838-88-0 4,4'-metylen-bis-(2-kloranilin) 101-14-4 

En rekke andre fargestofforbindelser som ikke direkte omfattes av begrensninger gjennom post 43 i vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006, kan ved bearbeiding spaltes til noen av de forbudte stoffene i tabell 1. For vesentlig å redusere usikkerheten 

rundt overholdelsen av den fastsatte grenseverdien på 30 mg/kg for stoffene i tabell 1, anbefales produsentene å unngå å bruke 

av fargestoffer oppført i tabell 2, uten at de er forpliktet til det. 

Tabell 2 

Veiledende liste over fargestoffer som kan spaltes til kreftframkallende aromatiske aminer 

Dispersjonsfargestoffer Basiske fargestoffer 

Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 

Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 

Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/515 

 

 

Dispersjonsfargestoffer Basiske fargestoffer 

Sure fargestoffer 

CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 

CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 

CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 

CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 

CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 

CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 

CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 

CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 

CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Direktfargestoffer 

Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 

Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 

Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8.1 Direct Red 46 

Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 

Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 

Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 

Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 

Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 

Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 

Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 

Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 

Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 

Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 

Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 

Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 

Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 

Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 

Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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Tillegg IV 

STANDARDER FOR MØBELPRODUKTERS HOLDBARHET, STYRKE OG ERGONOMISKE EGENSKAPER 

Tabell 

Veiledende liste over EN-standarder for møbler (utarbeidet av den tekniske komité for møbler CEN/TC 207) som er 

relevante for kriterium 9.1 

Standard Tittel 

Stoppede møbler 

EN 1021-1 Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 1: Antenning fra ulmende sigarett 

EN 1021-2 Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – Del 2: Antenning fra fyrstikkflamme eller 

tilsvarende 

Kontormøbler 

EN 527-1 Kontormøbler – Kontor- og arbeidsbord – Del 1: Mål 

EN 527-2 Kontormøbler – Kontor- og arbeidsbord – Del 2: Mekaniske sikkerhetskrav 

EN 1023-2 Kontormøbler – Skjermvegger – Del 2: Mekaniske sikkerhetskrav 

EN 1335-1 Kontormøbler – Kontorarbeidsstol – Del 1: Mål – Bestemmelse av mål 

EN 1335-2 Kontormøbler – Kontorarbeidsstol – Del 2: Sikkerhetskrav 

EN 14073-2 Kontormøbler – Skap og reoler – Del 2: Sikkerhetskrav 

EN 14074 Kontormøbler – Kontor- og arbeidsbord, skap og reoler – Prøvingsmetoder for bestemmelse av styrken 

og bestandigheten av bevegelige deler. (Etter prøving skal komponentene være uskadd og fortsatt 

fungere etter hensikten.) 

Utemøbler 

EN 581-1 Utemøbler – Sittemøbler og bord for camping-, hjemme- og allmenn bruk – Del 1: Generelle 

sikkerhetskrav 

EN 581-2 Utemøbler – Sittemøbler og bord for camping-, hjemme- og allmenn bruk – Del 2: Mekanisk 

sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for stoler 

EN 581-3 Utemøbler – Sittemøbler og bord for camping-, hjemme- og allmenn bruk – Del 3: Mekanisk 

sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for bord 

Sittemøbler 

EN 1022 Hjemmemøbler – Sittemøbler – Bestemmelse av stabilitet 



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/517 

 

 

Standard Tittel 

EN 12520 Møbler – Styrke, holdbarhet og sikkerhet – Krav til sittemøbler til hjemmebruk 

EN 12727 Møbler – Fastmonterte stolrader – Prøvingsmetoder og krav til styrke og bestandighet 

EN 13759 Møbler – Betjeningsmekanismer for sittemøbler og sovesofaer – Prøvingsmetoder 

EN 14703 Møbler – Fester for rekkekoblede seter – Krav til styrke, sikkerhet og prøvingsmetoder 

EN 16139 Møbler – Styrke, holdbarhet og sikkerhet – Krav til sittemøbler utenom husholdning 

Bord 

EN 12521 Møbler – Styrke, holdbarhet og sikkerhet - Krav til husholdningsbord 

EN 15372 Møbler – Styrke, holdbarhet og sikkerhet – Krav til bord utenom husholdninger 

Kjøkkeninnredninger 

EN 1116 Kjøkkeninnredninger – Koordineringsmål for kjøkkeninnredninger og kjøkkenutstyr 

EN 14749 Møbler – Oppbevaringsenheter og benkeplater til hjem og kjøkken – Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder 

Senger 

EN 597-1 Møbler – Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 1: Tennkilde: 

ulmende sigarett 

EN 597-2 Møbler – Vurdering av antennelighet av madrasser og stoppede sengebunner – Del 2: Tennkilde: 

tilsvarende fyrstikkflamme 

EN 716-1 Møbler – Barnesenger og reisesenger for barn til bruk i boliger – Del 1: Sikkerhetskrav 

EN 747-1 Møbler – Køyesenger til bruk i boliger – Del 1: Krav til sikkerhet, styrke og holdbarhet 

EN 1725 Hjemmemøbler – Senger og madrasser – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

EN 1957 Hjemmemøbler – Senger og madrasser – Prøvingsmetoder for bestemmelse av funksjonelle 

egenskaper og vurderingskriterier 

EN 12227 Lekegrinder til hjemmebruk – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

Oppbevaringsmøbler 

EN 16121 Oppbevaringsmøbler til offentlig bruk – Krav til sikkerhet, styrke, varighet og stabilitet 
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Standard Tittel 

Andre typer møbler 

EN 1729-1 Møbler – Stoler og bord til undervisningsinstitusjoner – Del 1: Funksjonsmål 

EN 1729-2 Møbler – Stoler og bord til undervisningsinstitusjoner – Del 2: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

EN 13150 Arbeidsbenker for laboratorier – Mål, sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

EN 14434 Tavler for undervisningsinstitusjoner – Ergonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige krav og 

prøvingsmetoder 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/775 

av 18. mai 2016 

om referanseverdien ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser til 

luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3f nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF opprettes en særlig reserve med kvoter som skal settes til side for visse 

luftfartøyoperatører. 

2) En ytterligere særlig reserve er opprettet i henhold til artikkel 5 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/389/EU(2) for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Unionen. 

3) Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører hvis søknader er framlagt 

for Kommisjonen i samsvar med artikkel 3f nr. 4 i direktiv 2003/87/EF av 30. juni 2016, bør fastsettes både for den 

særlige reserven opprettet i henhold til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF og for den særlige reserven opprettet i henhold 

til artikkel 5 i gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU. 

4) I begge tilfeller førte beregningen av referanseverdien på grunnlag av de inngitte søknadene til en årlig tildeling per 

tonnkilometer som er større enn den årlige tildelingen per tonnkilometer til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3e 

nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. Referanseverdien fastsatt i kommisjonsbeslutning 2011/638/EU(3) i henhold til artikkel 3e 

nr. 3 bokstav e) i direktiv 2003/87/EF får anvendelse også på den særlige reserven opprettet i henhold til artikkel 5 i 

gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Unionen i henhold til avsnitt 10 punkt 

I nr. 1 bokstav a) punkt ix) i vedlegg V til tiltredelsesakten for Kroatia. 

5) I samsvar med artikkel 3f nr. 6 i direktiv 2003/87/EF skal referanseverdien ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter 

for klimagasser til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i direktiv 2003/87/EF fortsatt være den som brukes 

ved vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 3e nr. 4 og er fastsatt ved beslutning 2011/638/EU — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 19.5.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 252/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 66. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere 

luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske union (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135). 

(3) Kommisjonsavgjerd 2011/638/EU av 26. september 2011 om referanseverdiar som skal nyttast ved tildeling av utsleppskvotar for 

klimagass vederlagsfritt til luftfartøyoperatørar i medhald av artikkel 3e i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 252 av 

28.9.2011, s. 20). 

2018/EØS/87/55 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF for tidsrommet fra 1. januar 2013 til 31. desember 2020, skal være 0,000642186914222035 kvoter per 

tonnkilometer per år. 

2.  Referanseverdien som skal brukes ved vederlagsfri tildeling av kvoter til luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f i 

direktiv 2003/87/EF ved gjennomføringen av artikkel 5 i gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU for tidsrommet fra  

1. januar 2014 til 31. desember 2020, skal være 0,000642186914222035 kvoter per tonnkilometer per år. 

Artikkel 2 

Beregningene knyttet til et antall kvoter som skal tildeles i samsvar med referanseverdiene fastsatt i artikkel 1, skal avrundes 

nedover til nærmeste kvote. 

Artikkel 3 

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

Utferdiget i Brussel, 18. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1703 

av 22. september 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28(*) 

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) 18. desember 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10: «Konsernregnskap», IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» og 

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» med 

tittelen «Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket». Formålet med endringene er å presisere kravene 

ved regnskapsføring av investeringsforetak og fastsette unntak under særlige omstendigheter. 

3) Endringene av IFRS 10 inneholder henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå 

ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, forstås 

som henvisninger til IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

4) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IFRS 10, IFRS 12 og 

IAS 28 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 23.9.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 67. 

(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/87/56 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 10: «Konsernregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

b)  IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter— innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 nr. 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 

2016 eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 22. september 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket 

(Endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) 

Endringer av 

IFRS 10: «Konsernregnskap» 

Nr. 4 og 32 endres, og nytt nr. 4A-4B tilføyes. Nr. 31 og 33 endres ikke, men er tatt med for å lette henvisningen. 

VIRKEOMRÅDE 

4.  Et foretak som er et morforetak, skal presentere konsernregnskap. Denne IFRS kommer til anvendelse på alle foretak, med 

følgende unntak: 

a)  Et morforetak trenger ikke presentere konsernregnskap dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

i)  morforetaket er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og alle dets andre eiere, 

herunder dem som ellers ikke har stemmerett, er informert om og har ingen innvendinger mot at morforetaket 

ikke presenterer konsernregnskap, 

ii)  morforetakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes ikke i et offentlig marked (på en innenlandsk eller 

utenlandsk børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder), 

iii)  morforetaket har ikke innsendt, og er heller ikke i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en 

annen reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked, og 

iv)  foretakets overordnede eller mellomliggende morforetak utarbeider finansregnskap som er offentlig tilgjengelig 

og i samsvar med IFRS-ene, der datterforetak konsolideres eller måles til virkelig verdi over resultatet i samsvar 

med denne IFRS. 

b)  [opphevet] 

c)  [opphevet] 

4A  Denne IFRS kommer ikke til anvendelse på pensjonsordninger eller andre langsiktige ordninger for ytelser til ansatte som 

IAS 19 «Ytelser til ansatte» får anvendelse på. 

4B  Et morforetak som er et investeringsforetak, skal ikke presentere konsernregnskap dersom det i samsvar med nr. 31 i denne 

IFRS kreves at alle dets datterforetak måles til virkelig verdi over resultatet. 

… 

INVESTERINGSFORETAK: UNNTAK FRA KONSOLIDERING 

31. Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. 32, skal et investeringsforetak ikke konsolidere sine datterforetak 

eller anvende IFRS 3 når det oppnår kontroll over et annet foretak. Et investeringsforetak skal i stedet måle en 

investering i et datterforetak til virkelig verdi over resultatet i samsvar med IFRS 9. 

32.  Uavhengig av kravet i nr. 31 skal et investeringsforetak, dersom det har et datterforetak som ikke selv er et 

investeringsforetak, og hvis hovedformål og -virksomhet er å utføre tjenester knyttet til investeringsforetakets 

investeringsvirksomhet (se nr. B85C–B85E), konsolidere dette datterforetaket i samsvar med nr. 19–26 i denne IFRS og 

anvende kravene i IFRS 3 på overtakelsen av ethvert slikt datterforetak.  
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33.  Et morforetak til et investeringsforetak skal konsolidere alle foretak som det kontrollerer, herunder foretak som 

kontrolleres gjennom et investeringsforetaks datterforetak, med mindre morforetaket selv er et investeringsforetak. 

I vedlegg B endres nr. B85C og B85E. Nr. B85A-B85B og B85D endres ikke, men er tatt med for å lette henvisningen. 

FASTSETTELSE AV HVORVIDT ET FORETAK ER ET INVESTERINGSFORETAK 

B85A  Et foretak skal vurdere alle fakta og omstendigheter når det skal fastslå hvorvidt det er et investeringsforetak, herunder 

sitt formål og sin utforming. Et foretak som oppfyller de tre elementene i definisjonen av et investeringsforetak som 

fastsatt i nr. 27, er et investeringsforetak. I nr. B85B–B85M gis en mer detaljert beskrivelse av definisjonens elementer. 

Foretakets virksomhetsformål 

B85B  Definisjonen av et investeringsforetak krever at foretakets formål er å investere midler utelukkende med sikte på 

verdistigning og/eller kapitalinntekt (f.eks. utbytte, rente eller leieinntekt). Dokumenter som viser foretakets 

investeringsformål, f.eks. foretakets tegningsprospekt, publikasjoner utstedt av foretaket og andre foretaks- eller 

partnerskapsdokumenter, vil kunne gi typisk dokumentasjon på hva som er investeringsforetakets virksomhetsformål. 

Ytterligere dokumentasjon kan omfatte måten foretaket presenterer seg overfor andre parter (f.eks. mulige investorer 

eller mulige foretak som det er investert i). Et foretak som presenterer sin virksomhet, kan for eksempel si at det foretar 

investering på mellomlang sikt med sikte på verdistigning. Derimot vil et foretak som presenterer seg som en investor 

hvis formål er å utvikle, produsere eller markedsføre produkter i fellesskap med foretak som det har investert i, ha et 

virksomhetsformål som er uforenlig med et investeringsforetaks virksomhetsformål, fordi foretaket da vil få avkastning 

både fra utviklings-, produksjons- eller markedsføringsvirksomhet og fra egne investeringer (se nr. B85I). 

B85C  Et investeringsforetak kan utføre investeringsrelaterte tjenester (f.eks. investeringsrådgivning, investeringsforvaltning, 

investeringsstøtte og administrative tjenester), enten direkte eller gjennom et datterforetak, til tredjemann så vel som til 

sine investorer, selv om slike tjenester utgjør en vesentlig del av foretakets virksomhet, forutsatt at foretaket fortsetter å 

oppfylle definisjonen av et investeringsforetak. 

B85D  Et investeringsforetak kan også delta i følgende investeringsrelaterte virksomhet, enten direkte eller gjennom et 

datterforetak, dersom formålet med slik virksomhet er å få størst mulig avkastning på investeringer (verdistigning eller 

kapitalinntekt) fra foretak som det er investert i, og ikke utgjør noen separat, vesentlig forretningsvirksomhet eller noen 

separat, vesentlig inntektskilde for investeringsforetaket: 

a)  yte forvaltningstjenester og gi strategiske råd til et foretak som det er investert i, og 

b)  yte finansiell støtte til et foretak som det er investert i, f.eks. som et lån, et tilsagn om kapitalinnskudd eller en 

garanti. 

B85E  Dersom et investeringsforetak har et datterforetak som ikke selv er et investeringsforetak, og hvis hovedformål og  

-virksomhet er å utføre investeringsrelaterte tjenester eller investeringsrelatert virksomhet, som beskrevet i nr. B85C–

B85D, overfor foretaket eller andre parter, skal det konsolidere dette datterforetaket i samsvar med nr. 32. Dersom 

datterforetaket som utfører investeringsrelaterte tjenester eller investeringsrelatert virksomhet selv er et investe-

ringsforetak, skal morforetaket som er et investeringsforetak, måle dette foretaket til virkelig verdi over resultatet i 

samsvar med nr. 31. 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1D, og nr. C2A endres. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

C1D Ved Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), utgitt i 

desember 2014, ble nr. 4, 32, B85C, B85E og C2A endret og nr. 4A-4B 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.  
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OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

C2A  Uavhengig av kravene i IAS 8 nr. 28 trenger et foretak, når det anvender denne IFRS første gang, og senere, når det 

anvender endringene i «Investeringsforetak» og «Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket» første 

gang, bare presentere de kvantitative opplysningene som kreves av IAS 8 nr. 28 f), for den årsregnskapsperioden som 

kommer umiddelbart før tidspunktet for førstegangsanvendelse av denne IFRS (heretter kalt «den umiddelbart 

foregående perioden»). Et foretak kan også presentere denne informasjonen for inneværende periode eller for tidligere 

sammenligningsperioder, men dette er ikke påkrevd. 

Endringer av 

IFRS 12: «Opplysninger om interesser i andre foretak» 

Nr. 6 endres. 

VIRKEOMRÅDE 

… 

6.  Denne IFRS får ikke anvendelse på 

a)  … 

b)  Et foretaks separate finansregnskap som IAS 27: «Separate finansregnskap» får anvendelse på. Imidlertid gjelder 

følgende: 

i)  Dersom et foretak har interesser i ikke-konsoliderte strukturerte foretak og utarbeider separate finansregnskap som 

den eneste formen for finansregnskap, skal foretaket anvende kravene i nr. 24–31 når det utarbeider disse separate 

finansregnskapene. 

ii)  Et finansforetak som utarbeider finansregnskap der alle dets datterforetak måles til virkelig verdi over resultatet i 

samsvar med nr. 31 i IFRS 10, skal presentere de opplysningene knyttet til investeringsforetak som kreves av denne 

IFRS. 

c)  … 

I vedlegg C tilføyes nytt nr. C1C. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

C1C Ved «Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), utgitt i 

desember 2014, ble nr. 6 endret. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner  

1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere 

periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

Nr. 17, 27 og 36 endres, og nytt nr. 36A og 45D tilføyes: Nr. 26 og 35 endres ikke, men er tatt med for å lette henvisningen.  
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Unntak fra anvendelse av egenkapitalmetoden 

17.  Et foretak trenger ikke anvende egenkapitalmetoden på sin investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet dersom foretaket er et morforetak som er unntatt fra å utarbeide konsernregnskap ved det begrensede 

virkeområdet i nr. 4 a) i IFRS 10 eller dersom alle følgende punkter kommer til anvendelse: 

a)  Foretaket er et heleid datterforetak, eller er et deleid datterforetak til et annet foretak og dets andre eiere, herunder dem 

som ellers ikke har stemmerett, er informert om og ikke har innvendinger mot at foretaket ikke anvender egenkapi-

talmetoden. 

b)  Foretakets gjelds- eller egenkapitalinstrumenter omsettes ikke i et offentlig marked (på en innenlandsk eller utenlandsk 

børs eller i et marked utenom børs, herunder lokale og regionale markeder). 

c)  Foretaket har ikke innsendt, og er heller ikke i ferd med å innsende, sitt finansregnskap til et børstilsyn eller en annen 

reguleringsmyndighet i den hensikt å utstede en klasse av instrumenter i et offentlig marked. 

d)  Det overordnede morforetaket eller et mellomliggende morforetak for foretaket avlegger finansregnskap som er 

offentlig tilgjengelige, og som er i samsvar med IFRS, der datterforetak konsolideres eller måles til virkelig verdi over 

resultatet i samsvar med IFRS 10. 

… 

Framgangsmåter ved egenkapitalmetoden 

26.  Mange av de framgangsmåtene som er relevante for anvendelsen av egenkapitalmetoden, ligner på de konsolide-

ringsprinsippene som er beskrevet i IFRS 10. Videre blir de samme prinsippene som ligger til grunn for 

framgangsmåtene som benyttes ved regnskapsføring av overtakelse av et datterforetak, også benyttet ved regnskapsføring 

av overtakelsen av en investering i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet. 

27.  Et konserns andel i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet er morforetakets og morforetakets 

datterforetaks samlede respektive eierandeler i det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollert virksomheten. De 

respektive eierandelene av konsernets andre tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomheter blir ignorert for dette 

formålet. Når et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet har datterforetak, tilknyttede foretak eller 

felleskontrollerte virksomheter, er de resultater, andre inntekter og kostnader og nettoeiendeler som tas hensyn til ved 

anvendelsen av egenkapitalmetoden, de samme som innregnes i det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte 

virksomhetens finansregnskap (herunder det tilknyttede foretakets eller den felleskontrollerte virksomhetens andel av 

resultatene, andre inntekter og kostnader og nettoeiendelene i sine tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter), 

etter eventuelle justeringer som er nødvendige for å gjengi ensartede regnskapsprinsipper (se nr. 35-36A). 

… 

35. Foretakets finansregnskap skal utarbeides ved anvendelse av ensartede regnskapsprinsipper for like 

transaksjoner og andre hendelser under lignende forhold. 

36.  Dersom et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet benytter andre regnskapsprinsipper enn de som benyttes 

av foretaket for like transaksjoner og hendelser under lignende forhold, skal det, bortsett fra i tilfellene beskrevet i nr. 

36A, foretas justeringer for å samordne det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte foretakets 

regnskapsprinsipper med foretakets regnskapsprinsipper når det tilknyttede foretakets eller det felleskontrollerte 

foretakets finansregnskap benyttes av foretaket ved anvendelse av egenkapitalmetoden. 

36A  Dersom et foretak som ikke selv er et investeringsforetak, har en interesse i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert 

virksomhet som er et investeringsforetak, kan foretaket, uavhengig av kravet i nr. 36, ved anvendelse av 

egenkapitalmetoden beholde den målingen av virkelig verdi som anvendes av det tilknyttede foretaket eller den 

felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak, på interessene i datterforetaket til det tilknyttede foretaket 

eller den felleskontrollerte virksomheten som er et investeringsforetak. 

… 
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

45D Ved «Investeringsforetak — anvendelse av konsolideringsunntaket» (endringer av IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), utgitt i 

desember 2014, ble nr. 17, 27 og 36 endret og nr. 36A 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. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD (EU) 2016/344 

av 9. mars 2016 

om etablering av ei europeisk plattform for å styrkje samarbeidet i kampen mot svart arbeid(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, særleg artikkel 153 nr. 2 bokstav a), 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til dei nasjonale parlamenta, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og sosialutvalet(1), 

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I meldinga si av 18. april 2012 med tittelen «Towards a job rich recovery» la Kommisjonen vekt på behovet for eit betre 

samarbeid mellom medlemsstatane, og varsla om at det skulle innleiast høyringar om innføring av ei plattform på 

unionsplan for arbeidstilsyn og andre tilsynsstyresmakter med sikte på å kjempe mot svart arbeid, med mål om betre 

samarbeid, utveksling av beste praksis og utarbeiding av felles prinsipp for inspeksjonar. 

2) I samsvar med artikkel 148 i traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen (TVEU) vedtok Rådet ved avgjerd 

(EU) 2015/1848(4) retningslinjer for sysselsetjingspolitikken til medlemsstatane. Desse retningslinjene gjev medlems-

statane rettleiing om utarbeiding av nasjonale reformprogram og gjennomføring av reformer. Retningslinjene for 

sysselsetjing utgjer grunnlaget for landspesifikke tilrådingar som Rådet rettar mot medlemsstatane i medhald av den 

nemnde artikkelen. I dei seinare åra har desse landspesifikke tilrådingane òg omfatta råd om korleis kampen mot svart 

arbeid skal førast. 

3) I artikkel 151 i TVEU er fremjing av sysselsetjinga og betring av leve- og arbeidsvilkåra fastsette som sosialpolitiske 

mål. Med sikte på å nå desse måla kan Unionen støtte og utfylle innsatsen til medlemsstatane når det gjeld helse og 

tryggleik på arbeidsplassen, arbeidsvilkår, integrering av personar som står utanfor arbeidsmarknaden, og kamp mot 

sosial utstøyting. I samsvar med artikkel 153 nr. 2 bokstav a) i TVEU kan Unionen vedta tiltak for å oppmuntre til 

samarbeid mellom medlemsstatane, bortsett frå tiltak for å harmonisere lovene og forskriftene til medlemsstatane.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 11.3.2016, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 254/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 68. 

(1) TEU C 458 av 19.12.2014, s. 43. 

(2) TEU C 415 av 20.11.2014, s. 37. 

(3) Haldning frå Europaparlamentet av 2. februar 2016 (enno ikkje offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 24. februar 2016. 

(4) Rådsavgjerd (EU) 2015/1848 av 5. oktober 2015 om retningslinjer for sysselsetjingspolitikken i medlemsstatane for 2015 (TEU L 268 av 

15.10.2015, s. 28). 

2018/EØS/87/57 
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4) I resolusjonen sin av 14. januar 2014 om effektivt arbeidstilsyn som strategi for betring av arbeidsvilkåra i Europa helsa 

Europaparlamentet velkomme initiativet for å skape ei europeisk plattform, og oppmoda til betre samarbeid på 

unionsplan for å kjempe mot svart arbeid, noko som ifølgje resolusjonen skadar økonomien til Unionen, fører til illojal 

konkurranse, set den økonomiske berekrafta til samfunnsmodellane i Unionen i fare og aukar mangelen på sosial 

tryggleik og stillingsvern for arbeidstakarar. 

5) I kommisjonsmeldinga av 24. oktober 2007 med tittelen «Stepping up the fight against undeclared work» var svart 

arbeid definert som all betalt verksemd som er lovleg i seg sjølv, men som ikkje vert rapportert inn til offentlege 

styresmakter, samstundes som det vert teke omsyn til dei ulike rettslege rammevilkåra i medlemsstatane. Denne 

definisjonen omfatta ikkje noka form for ulovleg verksemd. 

6) Svart arbeid har ofte ein grensekryssande dimensjon. Typen svart arbeid kan variere frå ein stat til ein annan, avhengig 

av økonomiske, administrative og sosiale tilhøve. Nasjonal lovgjeving om svart arbeid og dei definisjonane som vert 

nytta på nasjonalt plan, er ulike. Tiltaka for å kjempe mot svart arbeid bør difor tilpassast for å ta omsyn til desse 

skilnadene. 

7) Utrekningar viser at svart arbeid utgjer ein vesentleg del av økonomien til Unionen. Ettersom svart arbeid er definert 

ulikt i den nasjonale lovgjevinga til medlemsstatane, er det vanskeleg å innhente nøyaktige opplysningar om kor 

omfattande dette er. 

8) Misbruk av statusen som sjølvstendig næringsdrivande, slik det er definert i nasjonal lovgjeving, anten på nasjonalt plan 

eller på tvers av landegrensene, er ein type feilrapportert arbeid som ofte vert knytt til svart arbeid. Det er snakk om 

falsk sjølvstendig næringsverksemd når ein person opplyser at han/ho er sjølvstendig næringsdrivande, men samstundes 

oppfyller dei vilkåra som er typiske for eit arbeidstilhøve, for å unngå visse rettslege plikter eller skatte- og 

avgiftsplikter. Plattforma som vert etablert ved denne avgjerda (heretter kalla «plattforma»), bør kjempe mot alle former 

for svart arbeid og mot feilrapportert arbeid som er knytt til svart arbeid, medrekna falsk sjølvstendig næringsverksemd. 

9) Svart arbeid har alvorlege konsekvensar for dei arbeidstakarane som det gjeld, som må finne seg i usikre og i blant 

farlege arbeidsvilkår, mykje lågare løn, alvorlege krenkingar av arbeidstakarrettane og vesentleg redusert vern i medhald 

av arbeidsrett og sosialrett, og som difor ikkje får tilstrekkeleg tilgang til sosiale ytingar, pensjonsrettar og helsetenester 

og heller ikkje til kompetanseutvikling og livslang læring. 

10) Svart arbeid har ulike former for negativ innverknad på samfunnet og økonomien, og plattforma har som mål å betre 

arbeidsvilkåra og å fremje integrasjon i arbeidsmarknaden og sosial integrasjon. Svart arbeid har store budsjettmessige 

følgjer ved at det fører til lågare inntekter frå skattar og trygde- og pensjonspremiar, og undergrev den økonomiske 

berekrafta til ordningane for sosial tryggleik. Svart arbeid har negativ innverknad på sysselsetjing og produktivitet, og 

skapar ulike konkurransevilkår. 

11) Svart arbeid har ulik innverknad på ulike sosiale grupper, mellom anna kvinner, innvandrarar og tilsette i hushald, 

ettersom visse personar som utfører svart arbeid, er særleg sårbare. 

12) Det er innført ei rekkje politiske strategiar og tiltak i medlemsstatane for å motverke svart arbeid. Medlemsstatane har 

òg inngått bilaterale avtaler og utarbeidd multilaterale prosjekt når det gjeld visse sider ved svart arbeid. Kampen mot 

det samansette problemet som svart arbeid utgjer, må utviklast vidare og krev ei heilskapleg tilnærming. Plattforma bør 

ikkje hindre bruken av bilaterale eller multilaterale avtaler eller ordningar for administrativt samarbeid. 

13) Deltaking i verksemda til plattforma rører ikkje ved dei kompetanseområda og/eller pliktene som medlemsstatane har til 

å kjempe mot svart arbeid, medrekna dei nasjonale og internasjonale ansvarsområda deira i medhald av mellom anna 

relevante og gjeldande konvensjonar frå Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), til dømes konvensjon nr. 81 

om arbeidstilsyn i industri og handel. 

14) Samarbeidet mellom medlemsstatane på unionsplan er framleis langt frå fullgodt, anten det gjeld dei medlemsstatane 

som deltek, eller dei sakene samarbeidet omfattar. Det finst inga formell ordning for samarbeid over landegrensene 

mellom dei relevante styresmaktene i medlemsstatane for ei heilskapleg handtering av spørsmål som er knytte til svart 

arbeid.  
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15) Det må oppmuntrast til samarbeid på unionsplan mellom medlemsstatane for å hjelpe dei til å kjempe mot svart arbeid 

på ein meir føremålstenleg og verknadsfull måte. I denne samanhengen bør plattforma ha som mål å lette og støtte 

utvekslinga av beste praksis og informasjon, og å skape ei ramme på unionsplan for å utvikle ei felles forståing av, 

sakkunnskap om og analysar av svart arbeid. Felles definisjonar og omgrep når det gjeld svart arbeid bør spegle av 

utviklinga på arbeidsmarknaden. Plattforma bør òg oppmuntre til samarbeid mellom dei ulike tilsynsstyresmaktene i 

medlemsstatane som deltek frivillig i slike tiltak på tvers av landegrensene. 

16) Denne avgjerda har som føremål å oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatane på unionsplan. Situasjonen når det 

gjeld svart arbeid er svært ulik frå medlemsstat til medlemsstat, og difor har dei relevante styresmaktene og andre 

aktørar i medlemsstatane ulike behov med omsyn til kva område dei kan samarbeide om. Medlemsstatane har framleis 

kompetanse til å avgjere i kva omfang dei vil delta i verksemd som er godkjend på plenumsmøte i plattforma. 

17) Medlemsstatane bør oppmuntrast til å samarbeide nært og effektivt på unionsplan for å støtte og utfylle kvarandre i 

kampen mot svart arbeid. Tiltak på nasjonalt plan er avhengige av dei konkrete tilhøva i kvar einskild medlemsstat, og 

verksemda til plattforma kan ikkje kome i staden for ei vurdering på nasjonalt plan av kva tiltak som bør gjerast. 

18) Medlemsstatane og dei styresmaktene som det gjeld, har framleis kompetanse til å identifisere, analysere og løyse 

praktiske problem i samband med handheving av den delen av unionsretten som gjeld arbeidsvilkår og sosial tryggleik 

på arbeidsplassen, og til å avgjere kva tiltak som skal gjerast på nasjonalt plan for å setje ut i livet resultata av 

verksemda til plattforma. 

19) Plattforma bør nytte seg av alle relevante informasjonskjelder, særleg undersøkingar, bilaterale avtaler mellom 

medlemsstatane og multilaterale samarbeidsprosjekt, og skape synergiar mellom eksisterande instrument og strukturar 

på unionsplan for å gje desse tiltaka størst mogleg avskrekkande eller førebyggjande verknad. Tiltaka til plattforma kan 

ha form av ei ramme for felles opplæring, gjensidige vurderingar (peer reviews) og innføring av verktøy som til dømes 

ein interaktiv kunnskapsbank, samstundes som det vert teke omsyn til eksisterande føregranskingar, mellom anna 

arbeidet som er utført av Den europeiske stiftinga for betring av leve- og arbeidsvilkåra (Eurofound), og – samstundes 

som det vert teke omsyn til kor viktig det er med datasikring – løysingar for datautveksling. Europeiske kampanjar eller 

felles strategiar kan auke medvitet om svart arbeid på grunnlag av den politikken og dei strategiane mot svart arbeid 

som alt finst i ulikt omfang i medlemsstatane. Plattforma bør òg trekkje inn ikkje-statlege aktørar som viktige 

informasjonskjelder. 

20) Plattforma bør medverke til å styrkje samarbeidet mellom medlemsstatane, mellom anna ved å leggje til rette for 

nyskapande metodar for samarbeid og handheving over landegrensene, og ved å evaluere dei røynslene medlemsstatane 

har frå slikt samarbeid. Utveksling av opplysningar til rett tid er særs viktig for å motverke svart arbeid. 

21) Dersom ein medlem av plattforma meiner at det vil vere føremålstenleg for utvekslinga av opplysningar og beste praksis 

innanfor plattforma å ta opp konkrete tilfelle, bør desse tilfella anonymiserast på ein høveleg måte. Plattforma kan berre 

vere effektiv innanfor ei ramme der personar som melder frå om tilfelle av svart arbeid, er verna mot ugunstig 

handsaming. Plattforma bør difor vere eit forum for utveksling av beste praksis på dette området. 

22) Plattforma bør kunne nytte utvekslinga av opplysningar og beste praksis til å kome med nyttige innspel om moglege 

tiltak på unionsplan for å motverke svart arbeid, mellom anna frå Kommisjonen si side. Innanfor ramma av den 

europeiske planleggingsterminen (European Semester) kan plattforma kome med nyttige innspel når tiltak som er knytte 

til svart arbeid, skal vurderast. 

23) Det er ulike nasjonale tilsynsstyresmakter som handsamar saker i samband med svart arbeid, til dømes arbeidstilsyn, 

andre styresmakter som har med helse og tryggleik på arbeidsplassen å gjere, trygdestyresmakter og skattestyresmakter. 

I visse tilfelle kan òg migrasjonsstyresmakter og arbeidsformidlingar, i tillegg til tollstyresmakter og styresmakter med 

ansvar for gjennomføring av den felles transportpolitikken, politiet, påtalemakta og partane i arbeidslivet, vere aktuelle. 

24) For å kunne kjempe mot svart arbeid på ein fullgod og vellukka måte må det gjennomførast ein kombinasjon av 

politiske tiltak i medlemsstatane. Det bør leggjast til rette for dette ved å oppmuntre til eit strukturert samarbeid mellom 

relevante styresmakter og andre aktørar. Plattforma bør omfatte alle relevante nasjonale styresmakter, særleg 

tilsynsstyresmakter, som leier og/eller deltek i kampen mot svart arbeid. Medlemsstatane har framleis kompetanse til å 
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avgjere kva styresmakter som skal representere dei i samband med dei ulike formene for verksemd som plattforma driv. 

Samarbeidet mellom nasjonale styresmakter i medlemsstatane bør finne stad i samsvar med gjeldande unionsrett og 

nasjonal lovgjeving. 

25) For å nå måla sine bør plattforma støttast av ein representant på høgt nivå i kvar medlemsstat som bør samordne og 

samarbeide nært med styresmaktene i medlemsstatane, og eventuelt med andre aktørar, medrekna partane i arbeidslivet, 

som handsamar dei mange ulike sidene ved svart arbeid. 

26) Plattforma bør trekkje inn partane i arbeidslivet på unionsplan, både på tvers av og innanfor dei sektorane som er mest 

påverka av eller har ei særskild rolle i kampen mot svart arbeid, og samarbeide med relevante internasjonale 

organisasjonar, til dømes ILO, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og unionsbyrå, særleg Eurofound 

og Det europeiske kontoret for helse og tryggleik på arbeidsplassen (EU-OSHA). Det at Eurofound og EU-OSHA deltek 

som observatørar i arbeidet til plattforma, bør ikkje innebere at dei noverande mandata deira vert utvida. 

27) Plattforma bør sjølv vedta arbeidsordninga si, arbeidsprogramma sine og sine eigne, jamleg utarbeidde rapportar. 

28) Plattforma bør kunne opprette arbeidsgrupper for å undersøkje særskilde spørsmål, og bør kunne nytte seg av røynslene 

til fagfolk med særskild kompetanse. 

29) Plattforma bør samarbeide med relevante ekspertgrupper og utval på unionsplan som arbeider på område som har med 

svart arbeid å gjere. 

30) Plattforma og verksemda hennar bør finansierast gjennom PROGRESS-delen av Den europeiske unionens program for 

sysselsetjing og sosial nyskaping (EaSI) innanfor ramma av dei løyvingane som er fastsette av Europaparlamentet og 

Rådet. Kommisjonen bør sikre at dei finansielle midlane som er sette av til plattforma, vert nytta på ein open og 

verknadsfull måte. 

31) Ettersom det er viktig med klarleik og tilgang til dokument, noko som vert spegla av i dei prinsippa som er fastsette i 

artikkel 15 i TVEU, bør plattforma utføre arbeidet sitt på ein oversiktleg måte og i samsvar med desse prinsippa. 

32) Kommisjonen skal gjere dei administrative tiltaka som er naudsynte for å innføre plattforma. 

33) Plattforma bør respektere fullt ut dei grunnleggjande rettane i pakta til Den europeiske unionen om grunnleggjande 

rettar, og etterleve dei prinsippa som er sannkjende der. 

34) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2), i tillegg til 

dei relevante nasjonale gjennomføringstiltaka, skal nyttast ved handsaming av personopplysningar innanfor ramma av 

denne avgjerda. 

35) EUs datatilsyn er vorte rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Etablering av plattforma 

Det vert etablert ei plattform på unionsplan med sikte på å betre samarbeidet mellom medlemsstatane i kampen mot svart arbeid 

(heretter kalla «plattforma»). 

For føremåla med denne avgjerda tyder «kampen mot svart arbeid» å førebyggje, hindre og kjempe mot svart arbeid og å fremje 

innrapportering av svart arbeid.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (TEF L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(2) 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 (TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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Artikkel 2 

Samansetnaden til plattforma 

1.  Plattforma skal vere samansett av 

a)  ein representant på høgt nivå som er utpeikt av kvar medlemsstat til å representere medlemsstaten, 

b)  ein representant for Kommisjonen, 

c)  opptil fire representantar for partane i arbeidslivet på tvers av sektorane på unionsplan, som er utpeikte av desse partane i 

arbeidslivet og har lik representasjon frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida. 

2.  Følgjande personar kan delta på møta til plattforma som observatørar, og det skal takast tilbørleg omsyn til innspela deira i 

samsvar med arbeidsordninga til plattforma: 

a)  inntil 14 representantar for partane i arbeidslivet i sektorar med høg førekomst av svart arbeid, som er utpeikte av desse 

partane i arbeidslivet og har lik representasjon frå arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida, 

b)  ein representant for Eurofound, 

c)  ein representant for EU-OSHA, 

d)  ein representant for ILO, 

e)  ein representant for kvar tredjestat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

Andre observatørar enn dei som er nemnde i første leddet, kan inviterast til å delta på møta til plattforma, og det skal takast 

tilbørleg omsyn til innspela deira i samsvar med arbeidsordninga til plattforma, alt etter kva emne som skal drøftast. 

Artikkel 3 

Nasjonale tiltak 

Denne avgjerda rører ikkje ved den kompetansen medlemsstatane har til å avgjere kva tiltak som må gjerast på nasjonalt plan 

for å kjempe mot svart arbeid. 

Artikkel 4 

Mål 

Det overordna målet for plattforma er å tilføre ein tilleggsverdi på unionsplan i kampen mot det omfattande problemet som 

svart arbeid er, samstundes som nasjonale kompetanseområde og framgangsmåtar vert respekterte fullt ut. 

Plattforma skal medverke til meir effektive tiltak, både på nasjonalt plan og unionsplan, for å betre arbeidsvilkåra, fremje 

integrering på arbeidsmarknaden og sosial integrasjon, medrekna betre handheving av lova på desse områda, og redusere svart 

arbeid og skape formelle arbeidsplassar, og på den måten unngå at kvaliteten på arbeidet og helsa og tryggleiken på 

arbeidsplassen vert svekt, ved å 

a)  styrkje samarbeidet mellom dei relevante styresmaktene i medlemsstatane og andre aktuelle aktørar for å kjempe meir 

føremålstenleg og effektivt mot svart arbeid i ulike former og mot feilrapportert arbeid i samband med dette, medrekna 

falsk sjølvstendig verksemd, 

b)  betre den evna som ulike relevante styresmakter og aktørar i medlemsstatane har til å kjempe mot svart arbeid på tvers av 

landegrensene, og på den måten medverke til like konkurransevilkår, 

c)  gjere ålmenta meir medviten om problemstillingar i samband med svart arbeid og om kor viktig det er å setje i verk eigna 

tiltak straks, og i tillegg oppmuntre medlemsstatane til å trappe opp innsatsen sin i kampen mot svart arbeid.  
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KAPITTEL II 

OPPDRAG OG VERKSEMD 

Artikkel 5 

Oppdrag 

For å nå dei måla som er oppførte i artikkel 4, skal plattforma på unionsplan oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatane 

ved å 

a)  utveksle beste praksis og opplysningar, 

b)  utvikle sakkunnskap og analysar, 

c)  oppmuntre til og leggje til rette for nyskapande metodar for å få i stand eit effektivt og føremålstenleg samarbeid over 

landegrensene, og for å evaluere røynsler, 

d)  medverke til å få ei overgripande innsikt i spørsmål som gjeld svart arbeid. 

Artikkel 6 

Verksemd 

1.  Plattforma skal særleg drive følgjande verksemd under utføring av oppdraget sitt: 

a)  betre kunnskapen om svart arbeid, òg når det gjeld årsaker og regionale skilnader, ved hjelp av felles definisjonar og felles 

prinsipp, forskingsbaserte måleverktøy og fremjing av samanliknande analysar og relevante metodeverktøy for datainn-

samling, på grunnlag av det arbeidet som andre aktørar har gjort, medrekna Sysselsetjingsutvalet (EMCO) og Utvalet for 

sosial tryggleik (SPC), 

b)  betre kunnskapen om og den gjensidige forståinga av ulike system og praksisar i kampen mot svart arbeid, medrekna dei 

grensekryssande aspekta, 

c)  utvikle analysar av korleis ulike politiske tiltak for å kjempe mot svart arbeid verkar, medrekna førebyggjande tiltak og 

sanksjonar, 

d)  utarbeide verktøy for effektiv utveksling av informasjon og røynsler, til dømes ein kunnskapsbank med oversikt over ulike 

praksisar og tiltak som er gjennomførte, medrekna bilaterale eller multilaterale avtaler som vert nytta i medlemsstatane i 

kampen mot svart arbeid, 

e)  utvikle verktøy, til dømes retningslinjer for handheving, handbøker for god praksis og felles prinsipp for inspeksjonar for å 

kjempe mot svart arbeid, og evaluere røynslene med bruken av slike verktøy, 

f)  leggje til rette for og støtte ulike former for samarbeid mellom medlemsstatane ved å auke kapasiteten deira til å kjempe 

mot dei grensekryssande aspekta ved svart arbeid gjennom å fremje og leggje til rette for nyskapande metodar, til dømes 

utveksling av personale, bruk av databasar i samsvar med nasjonal datasikringslovgjeving og felles verksemd, og gjennom å 

evaluere røynslene som dei deltakande medlemsstatane har med eit slikt samarbeid, 

g)  undersøkje om det er mogleg å innføre eit system for snøgg utveksling av opplysningar og betre bruk av ressursar i samsvar 

med datasikringsreglane til Unionen, og eventuelt undersøkje om det er mogleg å nytte informasjonssystemet for den indre 

marknaden (IMI), som vart innført ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012(1), og elektronisk 

utveksling av trygdeopplysningar (EESSI), 

h)  utveksle dei røynslene som nasjonale styresmakter har med bruk av unionsretten i kampen mot svart arbeid, 

i)  utvikle og eventuelt betre opplæringa av relevante styresmakter og utarbeide ei ramme for å gjennomføre felles opplæring,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet 

for det indre marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen») (TEU L 316 av 14.11.2012, s. 1). 
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j)  organisere gjensidige vurderingar for å følgje framdrifta i kampen mot svart arbeid i dei medlemsstatane som har valt å 

delta i slike vurderingar, 

k)  utveksle røynsler og utvikle beste praksis når det gjeld samarbeid mellom dei relevante styresmaktene i medlemsstatane, og 

eventuelt i tredjestatar, for å effektivisere samarbeidet om problemløysing i samband med svart arbeid i desse statane, 

l)  auke medvitet om problemet med svart arbeid ved å gjennomføre felles tiltak, til dømes europeiske kampanjar, og ved å 

samordne strategiar på regionalt plan eller unionsplan, medrekna sektorvise strategiar, 

m)  utveksle røynsler om rådgjeving og informasjon til arbeidstakarar som er offer for svart arbeid. 

2.  I gjennomføringa av den verksemda som er nemnd i nr. 1, skal plattforma nytte alle relevante informasjonskjelder, 

medrekna undersøkingar og multilaterale samarbeidsprosjekt, og ta omsyn til relevante EU-instrument og -strukturar i tillegg til 

røynsler frå relevante bilaterale avtaler. 

KAPITTEL III 

VERKEMÅTEN TIL PLATTFORMA 

Artikkel 7 

Representantar på høgt nivå 

1.  Kvar medlemsstat skal peike ut ein representant på høgt nivå som medlem med røysterett i plattforma. 

Kvar medlemsstat skal sikre at representanten deira på høgt nivå har høveleg fullmakt til å utøve verksemda til plattforma. Kvar 

medlemsstat skal òg peike ut éin vararepresentant som om naudsynt skal avløyse representanten på høgt nivå, og som skal ha 

røysterett i slike tilfelle. 

2.  Når dei peikar ut representanten på høgt nivå og vararepresentanten, bør kvar medlemsstat ta omsyn til alle relevante 

offentlege styresmakter, særleg tilsynsstyresmakter og andre aktørar som dette gjeld, i samsvar med nasjonal lovgjeving 

og/eller praksis. I samsvar med nasjonal lovgjeving og/eller praksis kan dei òg trekkje inn partane i arbeidslivet eller andre 

relevante aktørar. 

3.  Kvar representant på høgt nivå som er utpeikt i medhald av denne artikkelen, skal delta i plenumsmøta til plattforma og 

eventuelt i andre former for verksemd og arbeidsgrupper i plattforma. 

Kvar representant på høgt nivå skal leggje fram for Kommisjonen ei liste med kontaktopplysningane til dei relevante 

styresmaktene og eventuelt til partane i arbeidslivet og andre relevante aktørar som tek del i kampen mot svart arbeid. 

Kvar representant på høgt nivå skal fungere som eit bindeledd til alle relevante styresmakter og eventuelt til partane i 

arbeidslivet og andre relevante aktørar når det gjeld verksemda til plattforma, og skal samordne deltakinga deira på møta i 

plattforma og/eller bidraget deira til verksemda eller til arbeidsgruppene til plattforma. 

Artikkel 8 

Verkemåte 

1.  Plattforma skal leiast av representanten for Kommisjonen. Leiaren skal få hjelp av to medleiarar som skal veljast ut blant 

representantane på høgt nivå. 

Leiaren og medleiarane skal utgjere leiinga. 

Leiinga skal førebu og organisere arbeidet til plattforma i samarbeid med eit sekretariat som skal fungere som sekretariat for 

plattforma, medrekna for leiinga og arbeidsgruppene. Kommisjonen skal syte for sekretariatsfunksjonen. 

2.  Plattforma skal halde møte minst to gonger i året.  
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3.  Som ein del av oppdraget sitt skal plattforma gjere vedtak om 

a)  arbeidsordninga si, 

b)  toårige arbeidsprogram, som mellom anna skal innehalde prioriteringar og ei konkret omtale av den verksemda som er 

nemnd i artikkel 6, 

c)  rapportar frå plattforma annakvart år, 

d)  oppretting av arbeidsgrupper som skal undersøkje dei spørsmåla som er oppførte i arbeidsprogramma, medrekna den 

praktiske organiseringa av desse arbeidsgruppene, som skal oppløysast så snart oppdraget deira er fullført. 

Plattforma skal gjere dei vedtaka som er nemnde i dette nummeret, med vanleg fleirtal. Representanten for Kommisjonen og 

representantane på høgt nivå skal ha éi røyst kvar. 

4.  Dersom det er naudsynt, kan leiinga invitere sakkunnige med særskild kompetanse innanfor det emnet som vert drøfta, til 

å delta i drøftingane til plattforma eller til ei av arbeidsgruppene. 

5.  Plattforma skal få hjelp av det sekretariatet som er nemnt i nr. 1. Sekretariatet skal førebu møta til plattforma, utkasta til 

arbeidsprogram frå plattforma og utkasta til rapportar, i tillegg til å følgje opp møta til plattforma og konklusjonane frå desse. 

6.  Kommisjonen skal jamleg melde frå til Europaparlamentet og Rådet om verksemda til plattforma og om dei felles møta 

med ekspertgrupper og utval. Kommisjonen skal leggje arbeidsprogramma til plattforma og rapportane deira fram for 

Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet. 

Artikkel 9 

Samarbeid 

1.  Plattforma skal samarbeide på ein effektiv måte og unngå overlapping med arbeidet til andre relevante ekspertgrupper og 

utval på unionsplan som har samband med svart arbeid, særleg Utvalet for arbeidstilsynsleiarar, Ekspertutvalet for utsending av 

arbeidstakarar, Den administrative kommisjonen for koordinering av trygdeordningar, Nettverket for offentlege 

arbeidsformidlingar, Sysselsetjingsutvalet (EMCO), Utvalet for sosial tryggleik (SPC) og Arbeidsgruppa for administrativt 

samarbeid på området direkte skattlegging. Plattforma skal invitere representantar for desse gruppene og utvala til å delta som 

observatørar på møta til plattforma. For å effektivisere arbeidet og oppnå betre resultat kan det òg organiserast felles møte. 

2.  Plattforma skal etablere eit høveleg samarbeid med Eurofound og EU-OSHA. 

Artikkel 10 

Refusjon av utgifter 

Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt opphaldsutgifter for medlemmer, varamedlemmer, observatørar og 

inviterte sakkunnige i samband med verksemda til plattforma. 

Medlemmer, varamedlemmer, observatørar og inviterte sakkunnige skal ikkje få vederlag for dei tenestene som dei yter. 

Artikkel 11 

Finansiell støtte 

Dei samla midlane til gjennomføring av denne avgjerda skal fastsetjast innanfor ramma av EaSI. Dei økonomiske midlane som 

er sette av til plattforma gjennom EaSI, skal forvaltast av Kommisjonen på ein open og effektiv måte. 
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KAPITTEL IV 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 12 

Revisjon 

Innan 13. mars 2020 skal Kommisjonen, etter å ha rådspurt plattforma, leggje fram ein rapport om bruken av og tilleggsverdien 

til denne avgjerda for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet, og eventuelt gjere 

framlegg om naudsynte endringar. I rapporten skal det særleg vurderast i kva omfang plattforma har medverka til å nå dei måla 

som er oppførte i artikkel 4, utført det oppdraget som er oppført i artikkel 5, gjennomført den verksemda som er oppført i 

artikkel 6, og følgt dei prioriteringane som er fastsette i arbeidsprogramma. Kommisjonen skal eventuelt kome med framlegg 

som gjeld verkemåten til plattforma. 

Artikkel 13 

Adressatar 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Artikkel 14 

Ikraftsetjing 

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

Utferda i Strasbourg 9. mars 2016. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 

 President  Formann 

 __________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/765 

av 11. mars 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 75 nr. 2, artikkel 75 nr. 3 bokstav g) og artikkel 147 nr. 3 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske framstillingsmåtene 

fastsatt i vedlegg I A til samme forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) har vedtatt tre nye ønologiske 

framstillingsmåter som gjelder bruk av aktivatorer for malolaktisk gjæring, behandling av vin med glutation og 

behandling av most med glutation. For å ta hensyn til den tekniske utvikling og gi produsenter i Unionen de samme 

mulighetene som er tilgjengelige for produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske framstillingsmåtene tillates i 

Unionen i samsvar med bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

2) I samsvar med artikkel 80 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1308/2013 skal Kommisjonen, når den gir tillatelse til 

ønologiske framstillingsmåter for vin, ta hensyn til vern av menneskers helse. 

3) Ettersom glutation brukes på grunn av sine antioksiderende egenskaper og fortsetter å være aktivt i sluttproduktet, 

brukes det som tilsetningsstoff i næringsmidler. For tiden er det imidlertid ikke oppført på EU-listen over 

tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i næringsmidler, fastsatt i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008(3). Behandling av vin med glutation og behandling av most med glutation kan derfor ikke god-

kjennes som nye ønologiske framstillingsmåter i Unionen før det er oppført på EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler, på grunnlag av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets positive uttalelse om glutation, 

som fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008(4). 

4) Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 18.5.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 255/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 56 av 23.8.2018, s. 69. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning 

av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1). 

2018/EØS/87/58 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 606/2009 

Vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen tilføyes ny rad 56: 

1 2 3 

Ønologisk framstillingsmåte Vilkår for bruk Begrensninger for bruken 

«56 Bruk av aktivatorer for malolaktisk 

gjæring 

På vilkårene fastsatt i tillegg 22»  

2)  Nytt tillegg 22 skal lyde: 

«Tillegg 22 

Aktivatorer for malolaktisk gjæring 

Formålet er å tilsette aktivatorer for malolaktisk gjæring på slutten av eller etter alkoholgjæringen for å lette malolaktisk 

gjæring. 

Fremme igangsetting, kinetikk eller avslutning av malolaktisk gjæring 

a) ved å berike miljøet med næringsstoffer og stoffer som fremmer veksten av melkesyrebakterier, 

b) ved adsorpsjon av visse bakteriehemmende stoffer. 

Spesifikasjoner 

a) Aktivatorer er mikrokrystallinsk cellulose eller produkter avledet ved nedbryting av gjær (autolysater, inaktivert gjær, 

gjærskorpe). 

b) Aktivatorer kan tilsettes vinen eller vinen i gjæring før eller under den malolaktiske gjæringen. 

c) Aktivatorene trenger ikke å føre til organoleptiske avvik i vin. 

d) Aktivatorer for malolaktisk gjæring skal være i samsvar med spesifikasjonene i OIVs internasjonale ønologiske 

regelverk. Dersom aktivatorene er mikrokrystallinsk cellulose, skal de være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(*). 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 

22.3.2012, s. 1). 

 __________  
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