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16.7.2009 Nr. 39/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 2 tredje punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 av 
25. juli 2003 om endring av vilkårene for godkjenning 
av flere tilsetningsstoffer som tilhører gruppen 
mikronæringsstoffer i fôrmidler(2), er det fastsatt en 
grenseverdi for bly i sinkoksid, og i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente 
og midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer 
og om godkjenning av nye bruksområder for 
tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer(3), 
er det fastsatt en grenseverdi for bly i klinoptilolitt av 
vulkansk opprinnelse.

2) Det er fastsatt grenseverdier for bly i tilsetningsstoffer 
som tilhører den funksjonelle gruppen forbindelser 
av mikronæringsstoffer, herunder sinkoksid, og i 
tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene 
bindemidler og antiklumpemidler, herunder klinoptilolitt 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 6.12.2005, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
2112/2003 (EUT L 317 av 2.12.2003, s. 22).

(1) EUT L 370 av 17.12.2004, s. 24.

  av vulkansk opprinnelse, ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede 
stoffer i fôrvarer(4), endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/87/EF(5). Ettersom reglene for uønskede stoffer 
av klarhetshensyn bør samles i én enkelt tekst, bør 
tilsvarende henvisninger slettes fra forordning (EF) 
nr. 1334/2003 og forordning (EF) nr. 2148/2004.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. I forordning (EF) nr. 1334/2003 utgår ordene «Høyeste 
tillatte innhold av bly: 600 mg per kg» fra vedlegget med 
hensyn til sink.

2. I forordning (EF) nr. 2148/2004 utgår ordene «Høyeste 
blyinnhold: 80 mg/kg» fra vedlegget med hensyn til klinoptilolitt 
av vulkansk opprinnelse.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft tolv måneder etter ikrafttredelsen 
av kommisjonsdirektiv 2005/87/EF.

(4) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/8/EF (EUT L 27 av 29.1.2005, s. 44).

(5) Se EUT L 318 av 6.12.2005, s. 19.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1980/2005

av 5. desember 2005

om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer og av et 
tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører gruppen bindemidler og antiklumpemidler(*)

2009/EØS/39/01

 EØS-ORGANER
EØS-KOMItEEN

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

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
____________



Nr. 39/2 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig 
artikkel 3, artikkel 9d nr. 1 og artikkel 9e nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(2), særlig artikkel 25, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer som er inngitt i henhold til 
direktiv 70/524/EØF før datoen da forordning (EF) nr. 
1831/2003 fikk anvendelse.

3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene oppført 
i vedleggene til denne forordning ble inngitt før datoen da 
forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 av 16.10.2004, s. 
37).

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

4) Innledende bemerkninger til disse søknadene ble i 
henhold til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF 
oversendt Kommisjonen innen datoen da forordning 
(EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene 
skal derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 70/524/EØF.

5) Bruk av mikroorganismepreparatet Saccharomyces 
cerevisiae (CNCM I-1079) ble midlertidig godkjent for 
purker for første gang ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1436/98(3). Det er framlagt nye opplysninger til støtte 
for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning 
av dette mikroorganismepreparatet. Vurderingen viser 
at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som 
fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. 
Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i 
vedlegg I bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

6) Bruk av mikroorganismepreparatet Pediococcus 
acidilactici (CNCM MA 18/5M) ble midlertidig godkjent for 
oppfôringssvin for første gang ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 866/1999(4). Det er framlagt nye opplysninger til 
støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning 
av dette mikroorganismepreparatet. Vurderingen viser 
at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som 
fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. 
Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i 
vedlegg I bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

7) Bruk av mikroorganismepreparatet Enterococcus 
faecium (CECT 4515) ble midlertidig godkjent for 
smågriser for første gang ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 654/2000(5). Det er framlagt nye opplysninger til 
støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning 
av dette mikroorganismepreparatet. Vurderingen viser 
at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, som 
fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. 
Bruk av dette mikroorganismepreparatet som angitt i 
vedlegg I bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

(3) EFT L 191 av 7.7.1998, s. 15.
(4) EFT L 108 av 27. 4.1999, s. 21.
(5) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 26.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2036/2005

av 14. desember 2005

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente 
tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2009/EØS/39/02
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8) Bruk av enzympreparatet endo-1,3(4)-betaglukanase 
framstilt av Trichoderma reesei (CBS 526.94) ble 
midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første 
gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/98(1). 
Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av 
dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene 
som kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i 
artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av 
dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor 
godkjennes uten tidsbegrensning.

9) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase framstilt 
av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-
1,3(4)-betaglukanase og alfa-amylase framstilt av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisin framstilt av 
Bacillus subtilis (ATCC 2107) og polygalakturonase 
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ble 
midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger for første 
gang ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/2001(2). 
Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av 
dette enzympreparatet. Vurderingen viser at vilkårene 
som kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i 
artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av 
dette enzympreparatet som angitt i vedlegg II bør derfor 
godkjennes uten tidsbegrensning.

10) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase 
framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) ble 
godkjent uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger, 
oppfôringskalkuner og smågriser ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1332/2004(3). Det er 
framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om 
å utvide godkjenningen av dette enzympreparatet til 
å omfatte ender og oppfôringssvin. Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har 
avgitt en uttalelse om bruk av dette preparatet, og 
konklusjonen er at det ikke utgjør en fare for disse 
nye dyregruppene. Vurderingen viser at vilkårene for 
godkjenning av preparatet for slik bruk, som fastsatt i 
artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk 
av dette enzympreparatet som angitt i vedlegg III bør 
derfor godkjennes for et tidsrom på fire år.

11) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase framstilt 
av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) og 

(1) EFT L 295 av 4.11.1998, s. 3.
(2) EFT L 62 av 2.3.2001, s. 3.
(3) EUT L 247 av 21.7.2004, s. 8.

subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) ble 
godkjent uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005(4). Det er 
framlagt nye opplysninger til støtte for en søknad om 
å utvide godkjenningen av dette enzympreparatet til å 
omfatte ender. EFSA har avgitt en uttalelse om bruk av 
dette preparatet, og konklusjonen er at det ikke utgjør 
en fare for denne nye dyregruppen. Vurderingen viser 
at vilkårene for godkjenning av preparatet for slik bruk, 
som fastsatt i artikkel 9e nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, 
er oppfylt. Bruk av dette enzympreparatet som angitt i 
vedlegg III bør derfor godkjennes for et tidsrom på fire 
år.

12) Bruk av enzympreparatet endo-1,4-betaxylanase framstilt 
av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-
1,3(4)-betaglukanase og alfa-amylase framstilt av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisin framstilt av 
Bacillus subtilis (ATCC 2107) og polygalakturonase 
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ble 
midlertidig godkjent for oppfôringskyllinger ved 
forordning (EF) nr. 418/2001. Det er framlagt nye 
opplysninger til støtte for en søknad om å utvide 
godkjenningen av dette enzympreparatet til å omfatte 
ender og verpehøner. EFSA har avgitt en uttalelse om 
bruk av dette preparatet på disse to dyregruppene, og 
i begge tilfeller er konklusjonen at det ikke utgjør en 
fare. Vurderingen viser at vilkårene for godkjenning 
av preparatet for slik bruk, som fastsatt i artikkel 9e 
nr. 1 i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av dette 
enzympreparatet på ender og verpehøner som angitt i 
vedlegg III bør derfor godkjennes for et tidsrom på fire 
år.

13) Vurderingen av søknadene viser at det må treffes visse 
forholdsregler for å unngå at arbeidstakerne eksponeres 
for tilsetningsstoffene som er oppført i vedleggene. Et 
slikt vern bør sikres ved anvendelse av rådsdirektiv 
89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak 
som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på 
arbeidsplassen(5).

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

(4) EUT L 159 av 22.6.2005, s. 6.
(6) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatene som tilhører gruppen «mikroorganismer» og er 
oppført i vedlegg I, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning 
som tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i 
nevnte vedlegg.

Artikkel 2

Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført 
i vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkår som er fastsatt i nevnte 
vedlegg.

Artikkel 3

Preparatene som tilhører gruppen «enzymer» og er oppført 
i vedlegg III, godkjennes for bruk som tilsetningsstoffer i 
fôrvarer for et tidsrom på fire år på de vilkår som er fastsatt i 
nevnte vedlegg.

Artikkel 4

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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) Tilsetningsstoffet lasalocid A-natrium (Avatec 15 %) 
ble godkjent på visse vilkår i samsvar med rådsdirektiv 
70/524/EØF(2). Dette tilsetningsstoffet er for tiden 
godkjent i gruppen «Koksidiostatika» for kalkuner 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999(3) 
og for livkyllinger og oppfôringskyllinger ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1455/2004(4). Dette 
tilsetningsstoffet er blitt meldt som eksisterende produkt 
i henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003, 
og skal underlegges kontrollene og framgangsmåtene 
fastsatt i nevnte artikkel.

2) Det berørte foretak har framlagt ny utfyllende 
dokumentasjon med anmodning om endring av den 
eksisterende bæreren.

3) I forordning (EF) nr. 1831/2003 gis det adgang til å 
endre godkjenningen av et tilsetningsstoff forutsatt at 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt «myndigheten») har avgitt en uttalelse om 
hvorvidt godkjenningen av et tilsetningsstoff fortsatt 
oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte forordning.

4) Kommisjonen har anmodet myndigheten om å vurdere de 
relevante opplysningene til støtte for søknaden om endring 
av godkjenningen nevnt i forordning (EF) nr. 2430/1999 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 15.12.2005, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet opphevet ved forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

(3) EFT L 296 av 17.11.1999, s. 3.
(4) EUT L 269 av 17. 8.2004, s. 14.

og 1455/2004 og avgi en uttalelse om mulig skadelig 
innvirkning på sikkerheten og effektiviteten når lasalocid 
A-natrium brukes med en ny bærer. Som svar på denne 
anmodningen avgav myndigheten 26. august 2005 en 
uttalelse om bruk av lasalocid A-natrium i fôrvarer.

5) Konklusjonen i myndighetens uttalelse er at bruk 
av den nye sammensetningen ikke ventes å medføre 
noen nye farer eller gi grunn til nye bekymringer for 
menneskers eller dyrs helse eller for miljøet, og at den 
nye sammensetningen ikke har en ugunstig innvirkning 
på stabiliteten til lasalocid A-natrium.

6) Det er fastsatt en grenseverdi for restmengder (MRL) for 
det aktuelle stoffet i rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 
av 26. juni 1990(5) om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder 
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse.

7) Forordning (EF) nr. 2430/1999 og 1455/2004 bør derfor 
endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2430/1999 erstattes 
oppføringen om E 763, lasalocid A-natrium, med teksten i 
vedlegg I til denne forordning.

Artikkel 2

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1455/2004 erstattes med 
vedlegg II til denne forordning.

(5) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 712/2005 (EUT L 120 av 12.5.2005, s. 3).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2037/2005

av 14. desember 2005

om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff i gruppen «koksidiostatika» i fôrvarer(*)

2009/EØS/39/03
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Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke 
produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av 
uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt 
i vedlegg I til nevnte direktiv.

2) Da direktiv 2002/32/EF ble vedtatt, erklærte Kommisjonen 
at bestemmelsene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv 
skulle vurderes på nytt på grunnlag av ajourførte 
vitenskapelige risikovurderinger, samtidig som det skulle 
tas hensyn til forbudet mot fortynning av kontaminerte 
produkter beregnet til fôrvarer som ikke overholder 
bestemmelsene.

3) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden innenfor Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 2. februar 
2005 på anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om 
kamfeklor som uønsket stoff i fôrvarer.

4) Kamfeklor er et ikke-systemisk insektmiddel 
som ikke lenger brukes de fleste steder i verden. 
Kamfeklorblandinger har en kompleks sammensetning 
med minst 202 forskjellige forbindelser. På grunn av 
kamfeklors persistens og kjemiske egenskaper finnes det 
fortsatt i miljøet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 6.12.2005, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 1.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/8/EF (EUT L 27 av 29.1.2005, s. 44).

5) Mens noen forbindelser, f.eks. CHB 32, som utgjør 
viktige bestanddeler i tekniske blandinger, er gjenstand 
for en relativt rask biotransformasjon, er andre 
forbindelser, f.eks. CHB 26, 50 og 62, mer persistente og 
bioakkumuleres i vesentlig grad i næringsmiddelkjeden. 
Forbindelsene CHB 26, 50 og 62 kan brukes som 
indikatorer på kamfeklorforurensning. Forekomst av CHB 
32 er en indikator på et nyere tilfelle av forurensning, 
og kan inngå i overvåkingsprogrammer for å påvise 
eventuelt bedrageri.

6) De viktigste kildene til dyrs eksponering for kamfeklor 
i fôr er fiskeolje og fiskemel. Fiskefôr (særlig for 
kjøttetende arter) kan inneholde betydelige mengder 
fiskemel og fiskeolje. For andre dyr brukes små mengder 
fiskemel, og derfor er risikoen for eksponering gjennom 
fôret lavere.

7) Fisk er mest følsomme overfor kamfeklorens giftighet. 
Overføringen av kamfeklor til spiselig vev hos fet fisk er 
betydelig, mens overføringen til andre produksjonsdyr er 
lavere. Mennesker eksponeres for kamfeklor hovedsakelig 
gjennom fisk, særlig de fete artene, mens andre kilder er 
av mindre betydning.

8) Gjeldende generelle grenseverdier for kamfeklor i alle 
fôrvarer bør erstattes med en grenseverdi for kamfeklor 
i fiskeolje, fiskemel og fiskefôr for å sikre at disse 
produktene ikke utgjør noen fare for menneskers og 
dyrs helse. Fôrtryggheten er forbedret fordi nivået for 
det fiskefôr som gis direkte til fisk er betydelig redusert, 
og håndhevingen gjennom en målrettet kontroll av 
de produkter som er beregnet til fôrvarer og som er 
identifisert som hovedkilden til kamfekloreksponering, 
vil kunne forbedre fôrtryggheten.

9) Gjeldende grenseverdier for kamfeklor gjenspeiler ikke 
den nåværende bakgrunnsforurensningen i fiskeolje. Det 
bør fastsettes en grenseverdi for kamfeklor i fiskeolje, 
idet det tas hensyn til bakgrunnsnivåene, uten at dyrs 
og menneskers helse settes i fare. Denne grenseverdien 
må revideres i lys av nødvendigheten av utvidet bruk av 
dekontamineringstiltak.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/86/EF

av 5. desember 2005

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer med hensyn til 
kamfeklor(*)

2009/EØS/39/04
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10) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
tolv måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

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, 5. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Rad 19, Kamfeklor (toksafen) i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 
fôrvarer med et vanninnhold 

på 12 %

(1) (2) (3)

«19. Kamfeklor (toksafen) 
— summen av 
indikatorforbindelsene 
CHB 26, 50 og 62(*)

— Fisk, andre vanndyr samt produkter og 
biprodukter av disse, med unntak av 
fiskeolje

0,02

— Fiskeolje(**) 0,2

— Fiskefôr(**) 0,05

(*) Nummerering i henhold til Parlar; foran nummeret skrives enten «CHB» eller «Parlar #»:
— CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,10,10-oktoklorbornan,
— CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,9,10,10-nonaklorbornan,
— CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorbornan.

(**) Verdiene skal revideres senest 31. desember 2007 med sikte på å redusere grenseverdiene.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(2), særlig artikkel 13 nr. 2 tredje punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke 
produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av 
uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt 
i vedlegg I til nevnte direktiv.

2) Da direktiv 2002/32/EF ble vedtatt, erklærte Kommisjonen 
at bestemmelsene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv 
skulle vurderes på nytt på grunnlag av ajourførte 
vitenskapelige risikovurderinger, samtidig som det skulle 
tas hensyn til forbudet mot fortynning av kontaminerte 
produkter beregnet til fôrvarer som ikke overholder 
bestemmelsene.

3) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden innenfor Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 2. juni 2004 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 6.12.2005, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 1.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/8/EF (EUT L 27 av 29.1.2005, s. 44).

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8).

på anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om bly som 
uønsket stoff i fôrvarer.

4) Forurensning av næringsmidler med bly utgjør en fare for 
menneskers helse. Bly samles til en viss grad i nyre- og 
levervev, muskelvev inneholder svært lave restmengder 
av bly og overføring til melk er begrenset. Næringsmidler 
av animalsk opprinnelse er derfor ikke en viktig kilde til 
menneskers eksponering for bly.

5) Storfe og sau synes å være de mest følsomme dyreartene 
med hensyn til blys akutte giftighet. Det er meldt om 
enkeltstående tilfeller av forgiftninger som følge av inntak 
av fôrmidler med opprinnelse i forurensede områder, 
eller utilsiktet inntak av blykilder. De verdier som finnes i 
fôrmidler som omsettes i Den europeiske union, medfører 
imidlertid ikke kliniske tegn på giftighet.

6) Gjeldende regelverk for bly i produkter beregnet til 
fôrvarer er generelt hensiktsmessig for å sikre at disse 
produktene ikke utgjør noen fare for menneskers eller dyrs 
helse eller har skadelig virkning på husdyrproduksjonen.

7) Storfe og sau synes å være de mest følsomme dyreartene, 
og ettersom grønnfôr er en viktig bestanddel av deres 
dagsrasjon, er det viktig å foreta en ny vurdering med 
sikte på en mulig ytterligere reduksjon av grenseverdien 
for bly i grønnfôr.

8) Dessuten bør det fastsettes en grenseverdi for 
bly i tilsetningsstoffer som tilhører gruppen 
mikronæringsstoffer, bindemidler og antiklumpemidler, 
og i premikser. Grenseverdien som er fastsatt for 
premikser, tar hensyn til tilsetningsstoffene med 
det høyeste blyinnholdet og ikke hvor følsomme de 
forskjellige dyreartene er overfor bly. For å verne dyrs og 
menneskers helse er produsenten av premikser ansvarlig 
ikke bare for å overholde grenseverdiene for premikser, 
men også for å sikre at bruksanvisningen for premiksen 
er i samsvar med grenseverdiene for tilskuddsfôr og 
fullfôr.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/87/EF

av 5. desember 2005

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer med hensyn til 
bly, fluor og kadmium(*)

2009/EØS/39/05
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9) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden innenfor Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 22. september 
2004 på anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om 
fluor som uønsket stoff i fôrvarer.

10) Fluor akkumuleres særlig i forkalket vev. Overføring til 
spiselig vev, herunder melk og egg, er derimot begrenset. 
Fluorkonsentrasjonene i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse bidrar derfor bare marginalt til menneskers 
eksponering.

11) I Den europeiske union er fluorinnholdet i beiter, 
gressmarker og fôrblandinger generelt lavt, og dyrs 
eksponering for fluor ligger derfor i alminnelighet under 
den verdi som gir skadevirkninger. I visse geografiske 
områder og tidvis i nærheten av industrianlegg med høyt 
fluorutslipp, er overdreven eksponering for fluor knyttet 
til anomali i tenner og skjelett.

12) Gjeldende regelverk for fluor i produkter beregnet til 
fôrvarer er hensiktsmessig for å sikre at disse produktene 
ikke utgjør noen fare for menneskers eller dyrs helse eller 
har skadelig virkning på husdyrproduksjonen.

13) Den ekstraksjonsmetoden som anvendes, har stor 
betydning for analyseresultatet, og derfor bør 
ekstraksjonsmetoden fastsettes. Likeverdige metoder 
med dokumentert likeverdig ekstraksjonseffektivitet kan 
anvendes.

14) Fluorinnholdet i krepsdyr som krill må endres for å ta 
hensyn til de nye bearbeidingsmetodene som anvendes for 
å forbedre næringsverdien og redusere biomassetapet, men 
som også fører til høyere fluorinnhold i sluttproduktet.

15) I kommisjonsdirektiv 84/547/EØF av 26. oktober 1984 
om endring av vedleggene til rådsdirektiv 70/524/EØF 
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1) er det fastsatt en 
grenseverdi for fluor i vermikulitt (E 561). Virkeområdet 
for direktiv 2002/32/EF gir mulighet for å fastsette 
grenseverdier for uønskede stoffer i tilsetningsstoffer 
i fôrvarer, og reglene for uønskede stoffer bør av 
klarhetshensyn samles i én enkelt tekst.

(1) EFT L 297 av 15.11.1984, s. 40.

16) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden innenfor Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vedtok 2. juni 2004 på 
anmodning fra Kommisjonen en uttalelse om kadmium 
som uønsket stoff i fôrvarer.

17) Forurensning av næringsmidler med kadmium utgjør en 
fare for menneskers helse. Akkumulering av kadmium i 
animalsk vev er en funksjon av konsentrasjonen i fôret 
og eksponeringens varighet. Den korte levetiden til dyr 
som oppfôringssvin og fjørfe reduserer faren for uønsket 
konsentrasjon av kadmium i det spiselige vevet hos 
disse dyrene. Drøvtyggere og hester kan imidlertid bli 
eksponert for kadmium i beitene i hele sin levetid. I visse 
regioner kan dette resultere i en uønsket konsentrasjon av 
kadmium, spesielt i nyrene.

18) Kadmium er giftig for alle dyrearter. Hos de fleste 
husdyr, herunder griser, som anses å være den mest 
følsomme arten, er det lite sannsynlig at alvorlige kliniske 
symptomer oppstår dersom kadmiumkonsentrasjonen i 
fôret forblir under 5 mg/kg fôr.

19) Gjeldende regelverk for kadmium i produkter beregnet til 
fôrvarer er hensiktsmessig for å sikre at disse produktene 
ikke utgjør noen fare for menneskers eller dyrs helse eller 
har skadelig virkning på husdyrproduksjonen.

20) Det er for tiden ikke fastsatt grenseverdier for fôr til 
kjæledyr og fôrmidler av mineralsk opprinnelse, med 
unntak av fosfater. Det bør fastsettes en grenseverdi for 
disse produktene beregnet til fôrvarer. Den gjeldende 
grenseverdien for kadmium i fiskefôr bør endres for å 
ta hensyn til den seneste utvikling innen sammensetning 
av fiskefôr med høyere innhold av fiskeolje og 
fiskemel. Dessuten bør det fastsettes en grenseverdi 
for kadmium i tilsetningsstoffer som tilhører gruppen 
mikronæringsstoffer, bindemidler og antiklumpemidler, 
og i premikser. Grenseverdien som er fastsatt for 
premikser, tar hensyn til tilsetningsstoffene med det 
høyeste kadmiuminnholdet og ikke hvor følsomme de 
forskjellige dyreartene er overfor kadmium. Som fastsatt i 
artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1831/2003 og for å verne 
dyrs og menneskers helse, er produsenten av premikser 
ansvarlig ikke bare for å overholde grenseverdiene for 
premikser, men også for å sikre at bruksanvisningen 
for premiksene er i samsvar med grenseverdiene for 
tilskuddsfôr og fullfôr.
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21) Direktiv 2002/32/EF og direktiv 84/547/EØF bør derfor 
endres.

22) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Uten at det berører de andre vilkårene for godkjenningen av 
tilsetningsstoffet vermikulitt, som tilhører gruppen bindemidler, 
antiklumpemidler og koaguleringsmidler, fastsatt i direktiv 
70/524/EØF, skal grenseverdien for fluor være som fastsatt i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 
tolv måneder etter at det er trådt i kraft. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 

sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer:

1. Ny rad 2, Bly, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«2. Bly(*) Fôrmidler, med unntak av: 10

–  grønnfôr(**) 30(***)

–  fosfater og kulsur algekalk 15

–  kalsiumkarbonat 20

–  gjær 5

Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene 
forbindelser av mikronæringsstoffer, unntatt:

100

–  sinkoksid 400(***)

–  mangan(II)oksid, jernkarbonat, kobberkarbonat 200(***)

Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene 
bindemidler og antiklumpemidler, unntatt:

30(***)

–  klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse 60(***)

Premikser 200(***)

Tilskuddsfôr, med unntak av: 10

–  mineralfôr 15

Fullfôr 5

(*) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av bly, der ekstraksjonen utføres i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter 
ved kokepunktet. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte 
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.

(**) Grønnfôr omfatter produkter beregnet til fôrvarer som høy, ensilasje, friskt gress osv.
(***) Verdiene skal revideres senest 31. desember 2007 med sikte på å redusere grenseverdiene.»
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2. Ny rad 3, Fluor, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«3. Fluor(*) Fôrmidler, med unntak av: 150

–  fôrvarer av animalsk opprinnelse, med unntak av 
krepsdyr som f.eks. krill

500

–  krepsdyr som krill 3 000

–  fosfater 2 000

–  kalsiumkarbonat 350

–  magnesiumoksid 600

–  kulsur algekalk 1 000

Vermikulitt (E 561) 3 000(**)

Tilskuddsfôr

–  som inneholder ≤ 4 % fosfor 500

–  som inneholder > 4 % fosfor 125 per 1 % fosfor

Fullfôr, med unntak av: 150

–  fullfôr til storfe, sau og geit

– –  i laktasjon 30

– –  andre 50

–  fullfôr til svin 100

–  fullfôr til fjørfe 350

–  fullfôr til kyllinger 250

(*) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av fluor, der ekstraksjon utføres med saltsyre 1 N i 20 minutter ved 
omgivelsestemperatur. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte 
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.

(**) Verdiene skal revideres senest 31. desember 2007 med sikte på å redusere grenseverdiene.»



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/24 16.7.2009

3. Ny rad 6, Kadmium, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«6. Kadmium(*) Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse 1

Fôrmidler av animalsk opprinnelse 2

Fôrmidler av mineralsk opprinnelse, med unntak av: 2

– fosfater 10

Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene 
forbindelser av mikronæringsstoffer, unntatt:

10

– kobberoksid, mangan(II)oksid, sinkoksid og 
mangansulfat, monohydrat

30(**)

Tilsetningsstoffer som tilhører de funksjonelle gruppene 
bindemidler og antiklumpemidler:

2

Premikser 15(**)

Mineralfôr

– som inneholder < 7 % fosfor 5

– som inneholder ≥ 7 % fosfor 0,75 per 1 % fosfor, 
høyst 7,5

Tilskuddsfôr til kjæledyr 2

Annet tilskuddsfôr 0,5

Fullfôr til storfe, sau og geit og fiskefôr, med unntak av: 1

–  fullfôr til kjæledyr 2

–  fullfôr til kalver, lam og kje og annet fullfôr 0,5

(*) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av kadmium der ekstraksjonen utføres i salpetersyre (5 % w/w) i 
30 minutter ved kokepunktet. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte 
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.

(**) Verdiene skal revideres senest 31. desember 2007 med sikte på å redusere grenseverdiene.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

Systemer som gir ekstra frontvern for motorvogner, er 1) 
de siste årene blitt stadig mer utbredt. Noen av disse 
systemene utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengerne 
og andre trafikanter i tilfelle kollisjon. Det er derfor 
nødvendig med tiltak som kan beskytte allmennheten 
mot slik risiko.

Frontvern kan leveres som originalutstyr montert på et 2) 
kjøretøy eller kan omsettes som separate tekniske enheter. 
De tekniske kravene til typegodkjenning av motorvogner 
med hensyn til frontvern som kan monteres på kjøretøyet, 
bør harmoniseres for å unngå at det vedtas krav som 
varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og for å sikre 
at det indre marked fungerer hensiktsmessig. Av samme 
grunner er det nødvendig å harmonisere de tekniske 
kravene til typegodkjenning av frontvern som separate 
tekniske enheter i henhold til rådsdirektiv 70/156/EØF 
av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(3).

Det er nødvendig å kontrollere bruken av frontvern 3) 
og fastsette de kravene til prøving, konstruksjon og 
montering som må oppfylles når det gjelder ethvert 
frontvern som enten leveres som originalutstyr montert 
på kjøretøyet eller omsettes som en separat teknisk 
enhet. Prøvingene bør sikre at frontvern er utformet for å 
forbedre sikkerheten for fotgjengerne og redusere antall 
skader.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 25.11.2005,  
s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 112 av 30.4.2004, s. 18.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 11. oktober 2005.
(3) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2005/49/EF (EFT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

Disse kravene bør også ses i forbindelse med beskyttelse 4) 
av fotgjengere og andre myke trafikanter og i forbindelse 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/102/EF 
av 17. november 2003 om beskyttelse av fotgjengere 
og andre myke trafikanter før og ved kollisjon med en 
motorvogn(4). Dette direktiv bør gjennomgås i lys av 
videre forskning og den erfaringen som høstes i løpet av 
de fire første årene direktivet anvendes.

Dette direktiv er et av særdirektivene etter den 5) 
framgangsmåten for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 70/156/EØF.

Kommisjonen bør overvåke virkningen av dette 6) 
direktiv og framlegge en rapport til Europaparlamentet 
og Rådet. Dersom det anses som nødvendig for å 
forbedre beskyttelsen av fotgjengerne ytterligere, bør 
Kommisjonen utarbeide forslag til endring av dette 
direktiv i samsvar med den tekniske utviklingen.

Det erkjennes imidlertid at visse kjøretøyer som omfattes 7) 
av dette direktiv, og som frontvern kan monteres på, ikke 
omfattes av direktiv 2003/102/EF. Når det gjelder slike 
kjøretøyer, er det mulig at kravene til prøving av øvre del 
av beinet i dette direktiv ikke kan gjennomføres teknisk 
sett. For å bidra til økt beskyttelse av fotgjengere når 
det gjelder hodeskader, kan det være nødvendig å tillate 
alternative krav til prøvingen av øvre del av beinet som 
bare gjelder for disse kjøretøyene, samtidig som det sikres 
at montering av et frontvern ikke øker fotgjengernes og 
andre myke trafikanters risiko for beinskader.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 8) 
dette direktiv og dets tilpasning til den vitenskapelige 
og tekniske utviklingen, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(5).

(4) EUT L 321 av 6.12.2003, s. 15.
(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/66/EF

av 26. oktober 2005

om bruk av frontvern på motorvogner, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF(*)

2009/EØS/39/06
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Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å fremme 9) 
sikkerheten for fotgjengere og andre myke trafikanter 
gjennom å fastsette tekniske krav til typegodkjenning 
av motorvogner vedrørende frontvern, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholds messighets prinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

Dette direktiv er en del av det europeiske 10) 
handlingsprogrammet for trafikksikkerhet og kan utfylles 
med nasjonale tiltak for å forby eller begrense bruken av 
frontvern som finnes på markedet før dette direktiv trer 
i kraft.

11) Direktiv 70/156/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å bedre sikkerheten for 
fotgjengere og kjøretøyer ved hjelp av passive tiltak. Det 
fastsetter tekniske krav til typegodkjenning av motorvogner 
når det gjelder frontvern levert som originalutstyr montert på 
kjøretøyer eller som separate tekniske enheter.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med følgende definisjoner og 
definisjonene i vedlegg I nr. 1:

«kjøretøy» enhver motorvogn i gruppe M1. 1 som definert 
i artikkel 2 i og vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, 
med tillatt samlet masse på høyst 3,5 tonn, og enhver 
motorvogn i gruppe N1 som definert i artikkel 2 i og 
vedlegg II til direktiv 70/156/EØF,

«separat teknisk enhet» enhver teknisk enhet som definert 2. 
i artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF, og som er beregnet på 
montering og bruk på én eller flere kjøretøytyper.

Artikkel 3

Bestemmelser om typegodkjenning

For en ny kjøretøytype utstyrt med et frontvern som 1. 

oppfyller kravene i vedlegg I og vedlegg II, skal medlemsstatene 
fra 25. august 2006, med begrunnelse i frontvern, ikke:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking.

For en ny type frontvern som leveres som en separat 2. 
teknisk enhet og som oppfyller kravene i vedlegg I og 
vedlegg II, skal medlemsstatene fra 25. august 2006 ikke:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby salg eller ibruktaking.

For en ny kjøretøytype utstyrt med et frontvern eller 3. 
en ny type frontvern levert som en separat teknisk enhet, 
og som ikke oppfyller kravene i vedlegg I og vedlegg II, 
skal medlemsstatene fra 25. november 2006 nekte å gi 
EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning.

For kjøretøyer som ikke oppfyller kravene i vedlegg I 4. 
og vedlegg II, skal medlemsstatene fra 25. mai 2007, med 
begrunnelse i frontvern:

a) anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer i 
samsvar med direktiv 70/156/EØF, som ugyldige i henhold 
til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer 
som ikke ledsages av et samsvarssertifikat i samsvar med 
direktiv 70/156/EØF.

5. Fra 25. mai 2007 får kravene i vedlegg I og vedlegg II 
for frontvern som leveres som separate tekniske enheter, 
anvendelse i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 70/156/
EØF.

Artikkel 4

Gjennomføringsregler og endringer

1. Detaljerte tekniske krav til bestemmelsene om prøving 
fastsatt i nr. 3 i vedlegg I, skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/156/
EØF.

2. De endringene som er nødvendige for å tilpasse dette 
direktiv, skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.
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Artikkel 5

Gjennomgåelse

Senest 25. august 2010 skal Kommisjonen i lys av den 
tekniske utviklingen og erfaringen gjennomgå de tekniske 
bestemmelsene i dette direktiv, og særlig vilkårene for å utføre 
prøving av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernet, 
prøving av sammenstøt mellom voksenhodevekt og frontvernet 
samt spesifikasjonene for prøving av sammenstøt mellom 
barnehodevekt og frontvernet. Resultatene av gjennomgåelsen 
vil bli gjenstand for en rapport fra Kommisjonen til 
Europaparlamentet og Rådet.

Dersom det som følge av denne gjennomgåelsen anses som 
hensiktsmessig å tilpasse de tekniske bestemmelsene i dette 
direktiv, skal en slik tilpasning utføres etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 6

Endringer av direktiv 70/156/EØF

Vedlegg I, III, IV og XI til direktiv 70/156/EØF endres i 
samsvar med vedlegg III til dette direktiv.

Artikkel 7

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 25. august 2006 vedta og 
kunngjøre de lover, forskrifter og administrative bestemmelser 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 25. august 2006.

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

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 8

Separate tekniske enheter

Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes myndighet til 
å forby eller begrense bruken av frontvern som omsettes som 
separate tekniske enheter innen dette direktiv trer i kraft.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 10

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

 

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 2005.

 For Europaparlamentet  For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 President Formann
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LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I  Tekniske bestemmelser

VEDLEGG II  Administrative bestemmelser om typegodkjenning:

Tillegg  1: Opplysningsdokument (kjøretøy)

Tillegg  2: Opplysningsdokument (separat teknisk enhet)

Tillegg  3: EF-typegodkjenningsdokument (kjøretøy)

Tillegg  4: EF-typegodkjenningsdokument (separat teknisk enhet)

Tillegg  5: Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke

VEDLEGG III Endringer av direktiv 70/156/EØF
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VEDLEGG I

tEKNISKE BEStEMMELSER

1. DEFINISJONER

 I dette direktiv menes med:

1.1. «Kjøretøytype» en gruppe motorvogner som når det gjelder partiet foran A-stolpene, ikke skiller seg 
vesentlig fra hverandre med hensyn til:

a) konstruksjon,

b) hoveddimensjoner,

c) de materialene kjøretøyets utvendige overflater består av,

d) delenes (ytre eller indre) montering,

e) metoden for å feste et frontvern,

 i den grad de kan anses å ha en innvirkning på gyldigheten for resultatene av de slagprøvingene som er 
foreskrevet i dette direktiv.

 Ettersom frontvern skal typegodkjennes som separate tekniske enheter, kan enhver henvisning til 
et kjøretøy tolkes som en henvisning til rammen som systemet er montert på for prøving, og som 
skal representere de ytre dimensjonene på frontpartiet på den bestemte kjøretøytypen systemet skal 
typegodkjennes for.

1.2. «Normal kjørestilling» kjøretøyets stilling på bakken i driftsferdig stand, dekkene skal ha anbefalt 
lufttrykk, forhjulene skal være rettet rett framover, alle væsker som er nødvendige for kjøretøyets drift skal 
være maksimalt påfylt, kjøretøyet skal være utstyrt med alt det standardutstyr som kjøretøyprodusenten 
foreskriver, med en masse på 75 kg plassert på førersetet og en masse på 75 kg plassert på passasjersetet 
foran, og med hjulopphenget innstilt til en hastighet på 40 km/t eller 35 km/t ved normale driftsvilkår 
oppgitt av produsenten (særlig kjøretøyer med aktiv fjæring eller kjøretøyer utstyrt med automatisk 
nivåregulering).

1.3. «Utvendig overflate» kjøretøyets utside, foran A-stolpene, herunder motorpanseret, skjermene, lys- og 
lyssignalinnretninger og de synlige forsterkningsdelene.

1.4 «Krumningsradius» radien i den sirkelbuen som ligger nærmest den avrundede formen til den delen det 
gjelder.

1.5. «Ytterste utvendige kant» det planet på kjøretøyets sider som er parallelt med kjøretøyets midtplan i 
lengderetningen, og som sammenfaller med kjøretøyets ytre sidekanter, og når det gjelder front- og 
bakkant, kjøretøyets loddrette tverrplan som sammenfaller med den ytterste utvendige kanten foran og 
bak, med unntak av utstikkende deler av:

a) dekkene i nærheten av deres berøringspunkt med bakken, og ventiler for kontroll av lufttrykk,

b) eventuelt sklisikringsutstyr som kan monteres på hjulene,

c) speil,

d) lykter for retningslys på siden, lykter for toppmarkeringslys, lykter for markeringslys foran og bak og 
lykter for parkeringslys,

e) når det gjelder front- og bakkantene, deler montert på støtfangerne, slepeinnretninger og eksosrør.

1.6. «Støtfanger» den fremste, laveste og ytre konstruksjonen på et typegodkjent kjøretøy. Begrepet omfatter 
alle deler på kjøretøyet som har som formål å beskytte kjøretøyet ved en frontkollisjon med et annet 
kjøretøy i lav hastighet, samt eventuelle festeinnretninger for disse delene, slik som festeinnretning for 
kjennemerke. Det omfatter ikke utstyr som monteres på kjøretøyet etter typegodkjenning, og som er 
beregnet på å gi kjøretøyet ekstra frontvern.

1.7. «Frontvern» en separat konstruksjon eller konstruksjoner, herunder en kufanger eller en ekstra støtfanger, 
som skal beskytte kjøretøyets utvendige overflate over og/eller under den originale støtfangeren mot 
skader i tilfelle kollisjon. Konstruksjoner med høyeste masse på under 0,5 kg som bare er beregnet på å 
beskytte lyktene, unntas fra denne definisjonen.
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1.8. «Referanselinje for motorpanserets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene 
mellom en 1 000 mm lang linjal og motorpanserets fremre overflate, når linjalen som holdes parallelt med 
bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover og med den nederste kanten 600 mm over 
bakken, føres over motorpanserets fremre kant samtidig som den berører denne kanten. For kjøretøyer som 
har et motorpanser med en overflate som heller om lag 50°, slik at linjalen er i berøring sammenhengende 
eller i en hel rekke punkter og ikke bare i ett punkt, fastsettes referanselinjen med den rette linjalen vippet 
bakover med en vinkel på 40°. For kjøretøyer som har en slik form at den nederste enden på linjalen 
berører kjøretøyet først, anses dette berøringspunktet som referanselinjen for motorpanserets fremre kant 
på denne siden. For kjøretøyer som har en slik form at den øverste enden av linjalen berører kjøretøyet 
først, anses den geometriske linjen til omslutningsavstanden på 1 000 mm, som definert i nr. 1.13, som 
referanselinjen for motorpanserets fremre kant på denne siden. Støtfangerens øvre kant skal også anses 
som motorpanserets fremre kant i dette direktiv, dersom den kommer i berøring med linjalen ved denne 
framgangsmåten.

1.9. «Frontvernets øvre referanselinje» den øvre grensen for de punktene på frontvernet eller kjøretøyet som 
vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Dette er den geometriske linjen som dannes av de 
øverste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet eller kjøretøyets front (avhengig 
av hvor berøringen skjer), når linjalen som holdes parallelt med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen 
og vippes 20° bakover, føres tvers over fronten på kjøretøyet samtidig som den er i berøring med bakken 
og frontvernets eller kjøretøyets overflate.

1.10. «Frontvernets nedre referanselinje» den nedre grensen for de punktene på frontvernet eller kjøretøyet 
som vil komme i betydelig berøring med fotgjengeren. Dette er den geometriske linjen som dannes av de 
nederste berøringspunktene mellom en 700 mm lang linjal og frontvernet, når linjalen som holdes parallelt 
med kjøretøyets vertikalplan i lengderetningen og vippes 25° forover, føres tvers over kjøretøyets front 
samtidig som den er i berøring med bakken og frontvernets eller kjøretøyets overflate.

1.11. «Frontvernets øvre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets øvre referanselinje 
definert i nr. 1.9, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

1.12. «Frontvernets nedre høyde» den vertikale avstanden mellom bakken og frontvernets nedre referanselinje 
definert i nr. 1.10, med kjøretøyet i normal kjørestilling.

1.13. «1 000 mm omslutningsavstand» den geometriske linjen som den ene enden på et 1 000 mm langt bøyelig 
bånd avsetter på frontens overside, når det holdes vertikalt langs kjøretøyet og føres over forsiden på 
motorpanseret, støtfangeren og frontvernet. Båndet skal holdes stramt under hele målingen, den ene enden 
skal berøre bakken vertikalt under støtfangerens framspring, og den andre enden skal berøre frontens 
overflate. Kjøretøyet skal være i normal kjørestilling.

1.14. «Referanselinje for frontvernets fremre kant» den geometriske linjen som dannes av berøringspunktene 
mellom en 1 000 mm lang linjal og frontvernets fremre overflate, når linjalen som holdes parallelt med 
bilens vertikalplan i lengderetningen og vippes 50° bakover, føres tvers over frontvernets fremre kant 
samtidig som den berører denne kanten. For kjøretøyer som har et frontvern med en overflate som heller 
omlag 50°, slik at linjalen er i berøring med frontvernet sammenhengende eller i en hel rekke punkter og 
ikke bare i ett punkt, fastsettes referanselinjen med linjalen vippet bakover med en vinkel på 40°.

1.15. «Belastningskriterium for hodet (HPC)» skal beregnes med følgende formel:

 der «a» er resultantakselerasjonen i hodets tyngdepunkt (uttrykt som m/s2 som et multiplum av «g»), 
registrert mot tiden og filtrert med en kanalfrekvensklasse på 1 000 Hz, der t1 og t2 er de to tidspunktene 
som angir begynnelsen og slutten på den relevante registreringsperioden, og der HPC-verdien er høyest 
mellom første og siste berøringstidspunkt. De HPC-verdiene der tidsintervallet (t1 - t2) er høyere enn 15 
ms, tas ikke med ved beregning av maksimumsverdien.
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2. KONSTRUKSJONS- OG MONTERINGSBESTEMMELSER

2.1. Frontvern

 Følgende krav gjelder både for frontvern som leveres montert på nye kjøretøyer, og frontvern som leveres 
som separate tekniske enheter for montering på bestemte kjøretøyer.

 Etter avtale med vedkommende godkjenningsmyndighet, kan imidlertid kravene i nr. 3 anses som 
helt eller delvis oppfylt dersom en lignende prøving blir utført på et frontvern i samsvar med et annet 
typegodkjenningsdirektiv.

2.1.1. Delene i frontvernet skal konstrueres slik at alle stive overflater som kan komme i berøring med en kule 
på 100 mm, har en krumningsradius på minst 5 mm.

2.1.2. Den samlede massen av et frontvern, herunder alle braketter og festeinnretninger, skal ikke overstige 
1,2 % av massen til det kjøretøyet det er konstruert for, og høyst 18 kg.

2.1.3. Når frontvernet monteres på et kjøretøy, må det aldri på noe sted befinne seg 50 mm høyere enn 
referanselinjen for motorpanserets fremre kant som definert i nr. 1.8, målt i kjøretøyets vertikalplan i 
lengderetningen på dette punktet.

2.1.4. Frontvernet må ikke øke bredden av det kjøretøyet det monteres på. Dersom samlet bredde av frontvernet 
er større enn 75 % av kjøretøyets bredde, skal endene på systemet bøyes inn mot den utvendige overflaten 
for å minske risikoen for at noe setter seg fast. Dette kravet anses som oppfylt dersom frontvernet enten er 
forsenket eller integrert i karosseriet, eller dersom enden på frontvernet er bøyd slik at det ikke kan komme 
i berøring med en kule med en diameter på 100 mm, og mellomrommet mellom enden på systemet og det 
omgivende karosseriet ikke overstiger 20 mm.

2.1.5. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2.1.4 skal mellomrommet mellom delene av frontvernet og den 
underliggende utvendige overflaten ikke overstige 80 mm. Det skal ses bort fra mindre uregelmessigheter 
i konturene av den underliggende delen av karosseriet (slik som åpninger i griller, luftinntak osv.).

2.1.6. Fra hvert punkt på siden av kjøretøyet må avstanden i lengderetningen mellom punktene lengst fram på 
støtfangeren og punktene lengst fram på frontvernet ikke noen steder overstige 50 mm, for at kjøretøyets 
støtfanger skal være til nytte.

2.1.7. Frontvernet må ikke redusere virkningen av støtfangeren i betydelig grad. Dette kravet anses som oppfylt 
dersom høyst to loddrette og ingen vannrette deler av frontvernet overlapper støtfangeren.

2.1.8. Frontvernet må ikke ha en helning framover i forhold til vertikalplanet. De øverste delene av frontvernet 
må ikke oppover eller bakover (mot frontruten) strekke seg mer enn 50 mm fra referanselinjen for 
motorpanserets fremre kant som definert i nr. 1.8, når frontvernet er fjernet. Alle målepunkter befinner seg 
på vertikalplanet i lengderetningen gjennom kjøretøyet på dette punktet.

2.1.9. Samsvar med kravene i andre direktiver om typegodkjenning av kjøretøyer skal ikke tilsidesettes ved 
montering av et frontvern.

2.2. Frontvern levert som separate tekniske enheter, må ikke distribueres, legges ut for salg eller selges uten at 
det følger med en liste over kjøretøytyper med typegodkjent frontvern og tydelige monteringsanvisninger. 
Disse anvisningene må inneholde særlige monteringsinstrukser, herunder instrukser om hvordan delen 
skal festes på de kjøretøyene som delen er godkjent for, og for å gjøre det mulig å montere de godkjente 
delene på det aktuelle kjøretøyet på en måte som samsvarer med de relevante bestemmelsene i nr. 2.1.

3. PRØVINGSBESTEMMELSER

3.1. Godkjenning av frontvern forutsetter at følgende prøvinger er utført:
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3.1.1. Sammenstøt mellom nedre beinvekt og frontvernet. Prøvingen utføres med en slaghastighet på 
40 km/t. Kneets største dynamiske bøyevinkel skal ikke overstige 21,0°, kneets største dynamiske 
forskyvningsdeformasjon skal ikke overstige 6,0°mm, og akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre 
del, skal ikke overstige 200 g.

3.1.1.1. Når det gjelder frontvern som er godkjent som separate tekniske enheter, og som bare får anvendelse på 
bestemte kjøretøyer med en tillatt samlet masse på høyst 2,5 tonn, som er typegodkjent innen 1. oktober 
2005, eller på kjøretøyer med en tillatt samlet masse på over 2,5 tonn, kan imidlertid bestemmelsene i 
nr. 3.1.1 erstattes med bestemmelsene i enten nr. 3.1.1.1.1 eller nr. 3.1.1.1.2.

3.1.1.1.1. Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Kneets største dynamiske bøyevinkel skal ikke 
overstige 26,0°, kneets største dynamiske forskyvningsdeformasjon skal ikke overstige 7,5 mm, og 
akselerasjonen som måles på skinnebeinets øvre del, skal ikke overstige 250 g.

3.1.1.1.2. Prøvinger utføres på kjøretøy med frontvern montert og på kjøretøy uten frontvern montert, med 
en slaghastighet på 40 km/t. De to prøvingene utføres under lignende forhold som er avtalt med 
vedkommende prøvingsmyndighet. Verdiene for kneets største bøyevinkel, kneets største dynamiske 
forskyvningsdeformasjon og akselerasjonen målt på skinnebeinets øvre del, skal registreres. I hvert tilfelle 
må verdien som er registrert for et kjøretøy med et frontvern montert, ikke overstige 90 % av den verdien 
som er registrert for et kjøretøy uten frontvern montert.

3.1.1.2. Dersom nedre høyde for frontvern overstiger 500 mm, må denne prøvingen erstattes med prøvingen av 
sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern i henhold til bestemmelsene i nr. 3.1.2.

3.1.2. Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern. Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Den 
momentane summen av slagkraften i forhold til tid skal ikke overstige referanseverdien på 7,5 kN, og 
slagvektens bøyemoment skal ikke overstige 510 Nm.

 Prøvingen av sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvern skal utføres dersom nedre høyde for 
frontvern overstiger 500 mm på prøvingsstedet.

3.1.2.1. Når det gjelder frontvern som er godkjent som separate tekniske enheter, og som bare får anvendelse på 
bestemte kjøretøyer med en tillatt samlet masse på høyst 2,5 tonn, som er typegodkjent innen 1. oktober 
2005, eller på kjøretøyer med en tillatt samlet masse på over 2,5 tonn, kan imidlertid bestemmelsene i 
nr. 3.1.2 erstattes med bestemmelsene i enten nr. 3.1.2.1.1 eller nr. 3.1.2.1.2.

3.1.2.1.1. Prøvingen utføres med en slaghastighet på 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften i forhold 
til tid skal ikke overstige referanseverdien på 9,4 kN, og slagvektens bøyemoment skal ikke overstige 
640 Nm.

3.1.2.1.2. Prøvinger utføres på kjøretøy med frontvern montert og på kjøretøy uten frontvern montert, med 
en slaghastighet på 40 km/t. De to prøvingene utføres under lignende forhold som er avtalt med 
vedkommende prøvingsmyndighet. Verdiene for den momentane summen av slagkraften og slagvektens 
bøyemoment skal registreres. I hvert tilfelle må verdien som er registrert for et kjøretøy med et frontvern 
montert, ikke overstige 90 % av den verdien som er registrert for et kjøretøy uten frontvern montert.

3.1.2.2. Dersom nedre høyde for frontvern er under 500 mm, er det ikke påkrevd å utføre denne prøvingen.

3.1.3. Sammenstøt mellom øvre beinvekt og frontvernets fremre kant. Prøvingen utføres med en slaghastighet 
på opptil 40 km/t. Den momentane summen av slagkraften i forhold til tid, mot øvre og nedre del 
av slagvekten, skal ikke overstige en mulig måleverdi på 5,0 kN, og slagvektens bøyemoment skal 
ikke overstige en mulig måleverdi på 300 Nm. Begge resultater skal registreres utelukkende for 
overvåkingsformål.

3.1.4. Sammenstøt mellom hodevekt barn/små voksne og frontvern. Prøvingen utføres med en slaghastighet på 
35 km/t ved hjelp av prøving med hodevekt på 3,5 kg for barn/små voksne. Belastningskriteriet for hodet 
(HPC), beregnet på grunnlag av resultatet av tidsangivelsene fra akselerasjonsmåleren i samsvar med 
bestemmelsene i nr. 1.15, skal under ingen omstendigheter overstige 1 000.

___________
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VEDLEGG II

ADMINIStRAtIVE BEStEMMELSER OM tYPEGODKJENNING:

1. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

1.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype som blir ustyrt med et frontvern.

1.1.1. En modell for det opplysningsdokumentet som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, 
finnes i tillegg 1.

1.1.2. Et kjøretøy som er representativt for den type kjøretøy som er utstyrt med et frontvern og som skal 
typegodkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvingene. 
På forespørsel fra den tekniske instansen skal det også innleveres bestemte deler eller prøver av materialer som 
anvendes.

1.2. Søknad om EF-typegodkjenning av frontvern som anses å være separate tekniske enheter.

1.2.1. En modell for det opplysningsdokumentet som kreves i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF, 
finnes i tillegg 2.

1.2.2. En prøve av den typen frontvern som skal godkjennes, skal innleveres til den tekniske instansen som er 
ansvarlig for typegodkjenningsprøvingene. Dersom den tekniske instansen finner det nødvendig, kan den be 
om ytterligere prøver. Prøvene skal være påført søkerens handelsnavn eller varemerke samt typebetegnelsen 
på en måte slik at det er lett leselig og ikke kan slettes. Det skal treffes tiltak med hensyn til etterfølgende 
obligatorisk påføring av EF-typegodkjenningsmerket.

2. TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

2.1. Modeller for typegodkjenningssertifikatene i henhold til artikkel 4 nr. 3, eventuelt artikkel 4 nr. 4, i 
direktiv 70/156/EØF finnes i:

a) tillegg 3 for søknader nevnt i nr. 1.1,

b) tillegg 4 for søknader nevnt i nr. 1.2.

3. EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE

3.1. Alle frontvern som er i samsvar med den typen som er godkjent i henhold til dette direktiv, skal være påført et 
EF-typegodkjenningsmerke.

3.2. Merket skal bestå av:

3.2.1. Et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene for 
medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen:

1. for Tyskland

2. for Frankrike

3. for Italia

4. for Nederland

5. for Sverige

6. for Belgia

9. for Spania

11. for Det forente kongerike

12. for Østerrike

13. for Luxembourg

17. for Finland

18. for Danmark

21. for Portugal

23. for Hellas

IRL for Irland

49. for Kypros

8. for Den tsjekkiske republikk

29. for Estland

7. for Ungarn

32. for Latvia

36. for Litauen
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50. for Malta

20. for Polen

27. for Den slovakiske republikk

26. for Slovenia

3.2.2. Nær rektangelet skal «basisgodkjenningens nummer» som er beskrevet i del 4 av typegodkjenningsnummeret 
nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, være påført, samt to foranstående sifre som angir løpenummeret som 
er tildelt seneste viktige tekniske endring av dette direktiv som gjaldt på tidspunktet da EF-typegodkjenningen 
ble gitt. I dette direktiv er løpenummeret 01.

 En asterisk etter løpenummeret angir at frontvernet er godkjent på grunnlag av bestemmelsene i nr. 3.1.1.1. 
eller nr. 3.1.2.1. i vedlegg I med hensyn til prøvingen med beinvekt. Dersom denne betraktningen ikke er gjort 
gjeldende av godkjenningsmyndigheten, skal asterisken erstattes med et mellomrom.

3.3. Typegodkjenningsmerket skal være påført frontvernet på en slik måte at det er lett leselig og ikke kan slettes, 
selv når systemet er montert på kjøretøyet.

3.4. Et eksempel på EF-typegodkjenningsmerket finnes i tillegg 5.

____________
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Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENt nr. […]

i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF i forbindelse med EF-typegodkjenning av kjøretøyer med 
hensyn til frontvern

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene omfatter spesialmaterialer, må det gis opplysninger om 
ytelse.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet:

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe:

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:

1. KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:

2. MASSER OG DIMENSJONER (kg og mm)

 (Det vises til tegninger dersom slike foreligger)

2.8. Største teknisk tillatte samlet masse oppgitt av produsenten (største og minste):

2.8.1. Fordeling av denne massen på akslene (største og minste):

9. KAROSSERI

9.1. Karosseritype:

9.[11]. Frontvern

9.[11].1. Generell utforming (tegninger eller fotografier) som viser plassering og festing av frontvernene:

9.[11].2. Tegninger og/eller fotografier av eventuelle luftinntaksgriller, radiatorgriller, pynteutstyr, merker, emblemer, 
forsenkninger og andre utvendige utstikkende deler, samt deler av den utvendige overflaten som kan 
anses som farlige (f.eks. lysinnretninger). Dersom delene nevnt i forrige punktum ikke er farlige, kan 
dokumentasjonen begrenses til fotografier, om nødvendig ledsaget av opplysninger om dimensjoner og/eller 
en beskrivelse:

9.[11].3. Fullstendige monteringsopplysninger og instruksjoner, herunder dreiemoment, for monteringen:

9.[11].4. Tegning av støtfangere:

9.[11].5 Tegning av gulvlinjen ved kjøretøyets frontparti:

Dato:

_______
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OPPLYSNINGSDOKUMENt nr. […]

om EF-typegodkjenning av frontvern som separate tekniske enheter (2005/66/EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene omfatter spesialmaterialer, må det gis opplysninger om 
ytelse.

0. ALLMENT

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

1. BESKRIVELSE AV INNRETNINGEN

1.1. Detaljert teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger):

1.2. Monteringsanvisninger, herunder dreiemoment:

1.3. Liste over kjøretøytyper som systemet kan monteres på.

1.4 Eventuelle bruksbegrensninger og vilkår for montering:

_________
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Tillegg 3

(MODELL)

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-tYPEGODKJENNINGSDOKUMENt

MYNDIGHETENS STEMPEL

Melding om:

— typegodkjenning

— utvidelse av typegodkjenning

— nektelse av typegodkjenning

— tilbakekalling av typegodkjenning

av en kjøretøytype med frontvern montert i henhold til direktiv 2005/66/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1.  Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet:

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe:

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for frontvernet:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:

AVSNITT II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på 
anmodning, er vedlagt.

________
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tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. […]

om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til montering av et frontvern

1. Eventuelle tilleggsopplysninger:

2. Merknader:

3. Resultater av prøving nevnt i vedlegg I nr. 3:

Prøving Registrerte verdier Godkjent/ikke 
godkjent

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og 
frontvern

— tre prøvingsposisjoner

(dersom utført)

Bøyevinkel ……

……grader

……

Forskyvnings-
deformasjon

……

…… mm

……

Akselerasjon ved 
skinnebeinet

……

…… g

……

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og 
frontvern

— tre prøvingsposisjoner

(dersom utført)

Summen av slagkraften ……

…… kN

……

Bøyemoment ……

…… Nm

……

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og 
frontvernets fremre kant

— tre prøvingsposisjoner

(bare overvåking)

Summen av slagkraften ……

…… kN

……

Bøyemoment ……

…… Nm

……

Sammenstøt mellom hodevekt barn/små 
voksne (3,5 kg) og frontvern

HPC-verdier

(minst tre verdier)

……

……

……
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Tillegg 4

(MODELL)

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-tYPEGODKJENNINGSDOKUMENt

MYNDIGHETENS STEMPEL

Melding om:

— typegodkjenning

— utvidelse av typegodkjenning

— nektelse av typegodkjenning

— tilbakekalling av typegodkjenning

av en type frontvern som separat teknisk enhet i henhold til direktiv 2005/66/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Merke (produsentens firma):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typebetegnelse, dersom det er merket på frontvernet:

0.3.1. Merkingens plassering:

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket:

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:

AVSNITT II

1. Tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

3. Prøvingsrapportens dato:

4. Prøvingsrapportens nummer:

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Innholdsfortegnelsen for den opplysningspakken som er levert godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på 
anmodning, er vedlagt.

_______________
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tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. […]

om typegodkjenning av et frontvern i henhold til direktiv 2005/66/EF

1. Tilleggsopplysninger:

1.1. Festemåte:

1.2. Monteringsanvisninger:

1.3. Liste over kjøretøyer som et frontvern kan monteres på, eventuelle bruksbegrensninger og nødvendige vilkår for 
montering:

2. Merknader:

3. Resultater av prøving nevnt i vedlegg I nr. 3:

Prøving Registrerte verdier
Godkjent/ikke 

godkjent

Sammenstøt mellom nedre beinvekt og 
frontvern

—  tre prøvingsposisjoner

(dersom utført)

Bøyevinkel ……

…… grader

……

Forskyvnings-
deformasjon

……

…… mm

……

Akselerasjon ved 
skinnebeinet

……

…… g

……

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og 
frontvern

—  tre prøvingsposisjoner

(dersom utført)

Summen av slagkraften ……

…… kN

……

Bøyemoment ……

…… Nm

……

Sammenstøt mellom øvre beinvekt og 
frontvernets fremre kant

—  tre prøvingsposisjoner

(bare overvåking)

Summen av slagkraften ……

…… kN

……

Bøyemoment ……

…… Nm

……

Sammenstøt mellom hodevekt barn/små 
voksne (3,5 kg) og frontvern

HPC-verdier

(minst tre verdier)

……

……

……
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Tillegg 5

EKSEMPEL PÅ EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE

Innretningen med EF-typegodkjenningsmerket vist ovenfor, er et frontvern som er typegodkjent i Tyskland (e1) i 
henhold til dette direktiv (01) under basisgodkjenningsnummeret 1471.

Asterisken angir at frontvernet ble godkjent på grunnlag av bestemmelsene i nr. 3.1.1.1. eller nr. 3.1.2.1. i vedlegg I med 
hensyn til prøven med beinvekt. Dersom denne betraktningen ikke er gjort gjeldende av godkjenningsmyndigheten, skal 
asterisken erstattes med et mellomrom.

_________
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VEDLEGG III

ENDRINGER AV DIREKtIV 70/156/EØF

I vedleggene til direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I skal nye numre lyde:

«9.[24]. Frontvern

9.[24].1. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon, 
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets frontvern og dets 
frontparti, skal framlegges.

9.[24].2. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av hvordan frontvernet monteres 
på kjøretøyet, skal framlegges. Denne beskrivelsen skal inneholde opplysninger om alle 
boltedimensjoner og påkrevd dreiemoment.»

2. I vedlegg III del I avsnitt A skal nye numre lyde:

«9.[24].

9.[24].1. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av kjøretøyet med hensyn til konstruksjon, 
dimensjoner, relevante referanselinjer og materialsammensetninger for kjøretøyets frontvern og dets 
frontparti, skal framlegges.

9.[24].2. En detaljert beskrivelse med fotografier og/eller tegninger av hvordan frontvernet monteres 
på kjøretøyet, skal framlegges. Denne beskrivelsen skal inneholde opplysninger om alle 
boltedimensjoner og påkrevd dreiemoment.»

3. I vedlegg IV del I skal følgende tilføyes:

Emne
Direktiv-
nummer

Henvis ning til 
De euro peiske 

Felles skaps 
Tidende

Gjelder

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«[60]. Front-
vern

2005/66/EF L 309 av 
25.11.2005, 

s. 37.

X(*) — — X — —

(*) Med tillatt samlet masse på høyst 3,5 tonn.»

4. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

 a) I tillegg 1 skal følgende tilføyes:

Nummer Emne
Direktiv-
nummer

M1 ≤ 2500 
(1) kg

M1 ≤ 2500 
(1) kg

M2 M3

«[60] Frontvern 2005/66/EF X X(*) — —

(*) Med tillatt samlet masse på høyst 3,5 tonn.

 b) I tillegg 2 skal følgende tilføyes:

Nummer Emne
Direktiv-
nummer

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«[60] Front vern 2005/66/EF — — — — — — — — — —»

 

 c) I tillegg 3 skal følgende tilføyes:

Nummer Emne
Direktiv-
nummer

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«[60] Front vern 2005/66/EF — — — — — — — — —»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/
EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(3), skal 
det fastsettes hensiktsmessige bestemmelser for å sikre 
at typegodkjente kjøretøyer i gruppe M1 og N1 bare kan 
bringes i omsetning dersom det er mulig å bruke på nytt 
og/eller resirkulere minst 85 % av massen og bruke på 
nytt og/eller gjenvinne minst 95 % av massen.

2) Ombruk av deler, resirkulering og gjenvinning av 
materialer utgjør en vesentlig del av fellesskapsstrategien 
for avfallshåndtering. Kjøretøyprodusenter og deres 
leverandører bør derfor anmodes om å ta hensyn til disse 
sidene så tidlig som mulig i prosessen når de utvikler nye 
kjøretøyer, for å forenkle behandlingen av kjøretøyene 
når de skal kasseres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2005,  
s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 74 av 23.3.2005, s. 15.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 14. april 2005 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 6. oktober 2005.
(3) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. Direktivet sist endret ved 

rådsvedtak 2005/673/EF (EUT L 254 av 30.9.2005, s. 69).

3) Dette direktiv er et av særdirektivene innenfor rammen 
av fellesskapsordningen for typegodkjenning av hele 
kjøretøyer som ble innført ved rådsdirektiv 70/156/EØF 
av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres 
tilhengere(4).

4) Denne typegodkjenningsordningen for hele kjøretøyer er i 
øyeblikket obligatorisk for kjøretøyer i gruppe M1 og vil i 
nær framtid bli utvidet til å gjelde for alle kjøretøygrupper. 
Det er derfor nødvendig å innføre tiltakene som gjelder 
ombruk, resirkulering og gjenvinning av kjøretøyer, i 
typegodkjenningsordningen for hele kjøretøyer.

5) Det er derfor nødvendig å fastsette bestemmelser for å 
ta hensyn til det faktum at kjøretøyer i gruppe N1 ennå 
ikke omfattes av typegodkjenningsordningen for hele 
kjøretøyer.

6) Produsenten bør stille alle relevante tekniske opplysninger 
til rådighet for godkjenningsmyndigheten med hensyn til 
materialsammensetninger og deres masse for å gjøre det 
mulig å kontrollere produsentens beregninger i samsvar 
med standard ISO 22628: 2002.

7) Produsentens beregninger kan bare valideres på en korrekt 
måte på det tidspunktet kjøretøyet skal typegodkjennes, 
dersom produsenten har iverksatt tilfredsstillende 
ordninger og framgangsmåter for å håndtere alle 
opplysninger vedkommende mottar fra sine leverandører. 
Før det kan gis en typegodkjenning, bør vedkommende 
organ utføre en innledende vurdering av disse ordningene 
og framgangsmåtene og utstede et sertifikat som angir at 
de er tilfredsstillende.

(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2005/49/EF (EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/64/EF

av 26. oktober 2005

om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering og gjenvinning, og  
om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF(*)

2009/EØS/39/07
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8) Hvor relevante de forskjellige elementene er for å 
beregne resirkulerings- og gjenvinningsverdiene, må 
vurderes i samsvar med behandlingsprosessen for kasserte 
kjøretøyer. Produsenten bør derfor anbefale en strategi 
for å behandle kasserte kjøretøyer og bør framlegge 
nærmere opplysninger om dette for vedkommende organ. 
Denne strategien bør ta utgangspunkt i dokumentert 
teknologi som er tilgjengelig eller under utvikling på det 
tidspunktet det søkes om godkjenning av kjøretøyet.

9) Spesialkjøretøyer er utformet for å utføre en bestemt 
funksjon og krever særlige karosseriinnretninger 
som produsenten ikke har fullstendig kontroll over. 
Resirkulerings- og gjenvinningsverdiene kan derfor ikke 
beregnes helt korrekt. Disse kjøretøyene bør derfor 
unntas fra kravene med hensyn til beregning.

10) Delvis oppbygde kjøretøyer utgjør en betydelig 
andel av kjøretøyer i gruppe N1. Produsenten av 
basiskjøretøyet vil ikke kunne beregne resirkulerings- 
og gjenvinningsverdiene for de ferdigoppbygde 
kjøretøyene ettersom opplysningene om de senere 
konstruksjonsleddene ikke foreligger når basiskjøretøyene 
utformes. Det er derfor hensiktsmessig å kreve at bare 
basiskjøretøyet samsvarer med dette direktiv.

11) Markedsandelen for kjøretøyer som er produsert i små 
serier, er meget begrenset, så det vil være en begrenset 
miljøgevinst å hente dersom de skal være i samsvar med 
dette direktiv. Det er derfor hensiktsmessig å utelukke 
dem fra visse bestemmelser i dette direktiv.

12) I samsvar med direktiv 2000/53/EF skal det som følge 
av hensynet til trafikksikkerhet og miljøvern treffes 
nødvendige tiltak for å hindre at visse deler som er 
fjernet fra kasserte kjøretøyer, brukes på nytt. Slike 
tiltak bør begrenses til å gjelde for ombruk av deler i 
konstruksjonen av nye kjøretøyer.

13) Bestemmelsene i dette direktiv pålegger produsentene 
å levere nye opplysninger i forbindelse med 
typegodkjenningen, og disse opplysningene bør derfor 
innlemmes i direktiv 70/156/EØF, som omfatter en 
uttømmende liste over opplysninger som skal innleveres 
i forbindelse med typegodkjenning. Nevnte direktiv må 
derfor endres.

14) De tiltakene som er nødvendige for å tilpasse dette direktiv 
til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, skal vedtas 
i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

15) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å redusere 
kasserte kjøretøyers innvirkning på miljøet mest mulig ved 
å kreve at kjøretøyene allerede i designfasen utformes med 
tanke på å forenkle ombruk, resirkulering og gjenvinning, 
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene alene 
og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel, går dette direktiv ikke ut over det som er 
nødvendig for å nå dette mål.

16) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene 
til for eget formål og i Fellesskapets interesse å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter de administrative og tekniske 
bestemmelsene for typegodkjenning av kjøretøyer som omfattes 
av artikkel 2, for å sikre at delene og materialene kan brukes på 
nytt, resirkuleres og gjenvinnes med minst de prosentverdiene 
som er angitt i vedlegg I.

Det fastsetter særlige bestemmelser for å sikre at ombruk av 
deler ikke medfører noen fare for sikkerheten eller miljøet.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M1 og N1, 
som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF, og på 
nye deler eller deler som er brukt på nytt for slike kjøretøyer.

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

Unntak

Med forbehold for anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 7 
får ikke dette direktiv anvendelse på:

a) spesialkjøretøyer som definert i del A nr. 5 i vedlegg II til 
direktiv 70/156/EØF,

b) kjøretøyer som hører til gruppe N1 og som er bygd i 
etapper, dersom basiskjøretøyet er i samsvar med dette 
direktiv,

c) kjøretøyer som er produsert i små serier, som nevnt i 
artikkel 8 nr. 2 bokstav a) i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 4

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

«kjøretøy» en motorvogn,1. 

«del» enhver del eller enhet av deler som inngår i et 2. 
kjøretøy på produksjonstidspunktet. Dette omfatter også 
deler og tekniske enheter som definert i artikkel 2 i direktiv 
70/156/EØF,

«kjøretøytype» enhver type kjøretøy som definert i del B 3. 
nr. 1 og 2 i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF,

«kassert kjøretøy» et kjøretøy som definert i artikkel 2 nr. 2 4. 
i direktiv 2000/53/EF,

«referansekjøretøy» den versjonen av en kjøretøytype som 5. 
godkjenningsmyndigheten i samråd med produsenten og 
i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg I, identifiserer 
som den mest problematiske når det gjelder ombruk, 
resirkulering og gjenvinning,

«kjøretøy bygd i etapper» et kjøretøy som er resultatet av 6. 
en konstruksjonsprosess i etapper,

«basiskjøretøy» et kjøretøy som definert i artikkel 2 fjerde 7. 
strekpunkt i direktiv 70/156/EØF, som anvendes på første 
etappe av en konstruksjonsprosess i etapper,

«konstruksjonsprosess i etapper» den prosessen der et 8. 
kjøretøy blir produsert i etapper ved å tilføye deler til et 
basiskjøretøy eller ved å endre slike deler,

«ombruk» ombruk som definert i artikkel 2 nr. 6 i 9. 
direktiv 2000/53/EF,

«resirkulering» resirkulering som definert i artikkel 2 nr. 7 10. 
første punktum i direktiv 2000/53/EF,

«energiutvinning» energiutvinning som definert i artikkel 2 11. 
nr. 7 annet punktum i direktiv 2000/53/EF,

«gjenvinning» gjenvinning som definert i artikkel 2 nr. 8 i 12. 
direktiv 2000/53/EF,

«ombruksmulighet» muligheten for å bruke deler fra et 13. 
kassert kjøretøy på nytt,

«resirkuleringsmulighet» muligheten for å resirkulere deler 14. 
eller materialer fra et kassert kjøretøy,

«gjenvinningsmulighet» muligheten for å gjenvinne deler 15. 
eller materialer fra et kassert kjøretøy,

«et kjøretøys resirkuleringsverdi (R16. cyc)» den prosentverdien 
i masse av et nytt kjøretøy som potensielt kan brukes på 
nytt og resirkuleres,

«et kjøretøys gjenvinningsverdi (R17. cov)» den prosentverdien 
i masse av et nytt kjøretøy som potensielt kan brukes på 
nytt og gjenvinnes,

«strategi» en omfattende plan som består av samordnede 18. 
tiltak og tekniske tiltak med hensyn til demontering, 
opphugging eller lignende prosesser, samt resirkulering 
og gjenvinning av materialer for å sikre at målene for 
resirkuleringsverdier og gjenvinningsverdier kan nås på det 
tidspunktet når kjøretøyet befinner seg i utviklingsfasen,

«masse» kjøretøyets masse i driftsferdig stand som definert 19. 
i nr. 2.6 i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF, men uten fører, 
som antas å ha en masse på 75 kg,
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«vedkommende organ» en enhet, f.eks. en teknisk instans 20. 
eller et annet eksisterende organ som en medlemsstat har 
utpekt til å utføre en innledende vurdering av produsenten 
og til å utstede et samsvarssertifikat i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv. Vedkommende organ 
kan være typegodkjenningsmyndigheten, forutsatt at 
myndighetens kompetanse på dette området er behørig 
dokumentert.

Artikkel 5

Bestemmelser om typegodkjenning

1.  Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning, etter hva som er relevant, med hensyn til 
mulighetene for ombruk, resirkulering og gjenvinning bare til 
de kjøretøytypene som oppfyller kravene i dette direktiv.

2.  For å gjennomføre nr. 1 skal produsenten stille til 
rådighet for godkjenningsmyndigheten detaljerte tekniske 
opplysninger som er nødvendige for å utføre de beregningene 
og kontrollene som er nevnt i vedlegg I, med hensyn til den 
typen materialer som er brukt i konstruksjonen av kjøretøyet 
og delene. Dersom det påvises at slike opplysninger omfattes 
av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk fagkunnskap 
hos produsenten eller vedkommendes leverandører, skal 
produsenten ellers vedkommendes leverandører framlegge 
tilstrekkelige opplysninger for å gjøre det mulig å utføre slike 
beregninger på behørig vis.

3.  Når det gjelder mulighetene for ombruk, resirkulering 
og gjenvinning, skal medlemsstatene sikre at produsenten 
bruker den modellen for opplysningsdokumentet som er 
fastsatt i vedlegg II til dette direktiv, når de sender inn søknad 
om EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i 
direktiv 70/156/EØF.

4.  Når det gis en EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 
nr. 3 i direktiv 70/156/EØF skal typegodkjenningsmyndigheten 
bruke den modellen for typegodkjenningsdokumentet som er 
fastsatt i vedlegg III til dette direktiv.

Artikkel 6

Innledende vurdering av produsenten

1.  Medlemsstatene skal ikke gi noen typegodkjenning 
uten først å sikre at produsenten har iverksatt tilfredsstillende 
ordninger eller framgangsmåter i samsvar med nr. 3 i 
vedlegg IV, for behørig å kunne håndtere de sidene ved ombruk, 
resirkulering og gjenvinning som omfattes av dette direktiv. 
Når denne innledende vurderingen er utført, vil produsenten få 
utstedt et sertifikat med tittelen «Sertifikat som samsvarer med 
vedlegg IV» (heretter kalt samsvarssertifikatet).

2.  Som et ledd i den innledende vurderingen av produsenten 
skal medlemsstatene sikre at alle materialer som er brukt 
til konstruksjonen av en kjøretøytype, er i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv  
2000/53/EF.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 9, 
fastsette nærmere regler som er nødvendige for å bekrefte 
samsvar med denne bestemmelsen.

3.  Produsenten skal i henhold til nr. 1 anbefale en strategi 
for å sikre demontering, ombruk av deler, samt resirkulering 
og gjenvinning av materialer. Strategien skal ta hensyn til 
dokumentert teknologi som er tilgjengelig eller er under 
utvikling på det tidspunktet det søkes om typegodkjenning for 
et kjøretøy.

4.  Medlemsstatene skal i samsvar med nr. 2 i vedlegg IV 
utpeke vedkommende organ som skal utføre den innledende 
vurderingen av produsenten og utstede samsvarssertifikatet.

5.  Samsvarssertifikatet skal omfatte relevant dokumentasjon 
og beskrive den strategien som produsenten anbefaler. 
Vedkommende organ skal bruke den modellen som er fastsatt i 
tillegget til vedlegg IV.

6.  Samsvarssertifikatet skal være gyldig i minst to år etter 
sertifikatets utstedelsesdato før det skal utføres nye kontroller.

7.  Produsenten skal underrette vedkommende organ om 
enhver vesentlig endring som vil kunne få betydning for 
samsvarssertifikatets relevans. Etter samråd med produsenten 
skal vedkommende organ beslutte om det er nødvendig å 
utføre nye kontroller.

8.  Ved utløpet av samsvarssertifikatets gyldighetstid skal 
vedkommende organ eventuelt utstede et nytt samsvarssertifikat 
eller forlenge gyldighetstiden med ytterligere to år. 
Vedkommende organ skal utstede et nytt sertifikat dersom 
organet er blitt gjort oppmerksom på vesentlige endringer.

Artikkel 7

Ombruk av deler

Delene oppført i vedlegg V:

a) skal ved beregningen av resirkulerings- og 
gjenvinningsverdiene anses for ikke å kunne brukes på 
nytt,

b) skal ikke brukes på nytt i konstruksjonen av kjøretøyer 
som omfattes av direktiv 70/156/EØF.
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Artikkel 8

Endringer av direktiv 70/156/EØF

Direktiv 70/156/EØF endres i samsvar med vedlegg VI til dette 
direktiv.

Artikkel 9

Endringer

Endringer av dette direktiv som er nødvendige for å tilpasse 
det til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, skal vedtas 
av Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 13 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 10

Gjennomføringsdatoer for typegodkjenning

1.  Fra og med 15. desember 2006 skal medlemsstatene 
med hensyn til en kjøretøytype som oppfyller kravene i dette 
direktiv, ikke:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby at nye kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk.

2.  Fra og med 15. desember 2008 skal medlemsstatene med 
hensyn til en kjøretøytype som ikke oppfyller kravene i dette 
direktiv:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3.  Fra og med 15. juli 2010 skal medlemsstatene, dersom 
kravene i dette direktiv ikke oppfylles:

a) anse samsvarssertifikatene som ledsager nye kjøretøyer, 
som ugyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye kjøretøyer, 
unntatt når artikkel 8 nr. 2 bokstav b) i direktiv 70/156/
EØF får anvendelse.

4.  Artikkel 7 får anvendelse fra og med 15. desember 
2006.

Artikkel 11

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 15. desember 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 15. desember 2006.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 President Formann
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Vedlegg I: Krav

Vedlegg II Opplysningsdokument for EF-typegodkjenning av kjøretøyer

Vedlegg III: Modell for EF-typegodkjenningsdokument

Vedlegg IV: Innledende vurdering av produsenten

Tillegg: Modell for samsvarssertifikatet

Vedlegg V: Deler som ikke anses for å kunne brukes på nytt

Vedlegg VI: Endringer av direktiv 70/156/EØF
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VEDLEGG I

KRAV

1.  Kjøretøyer i gruppe M1 og gruppe N1 skal konstrueres slik at det er mulig:

— å bruke på nytt og/eller resirkulere minst 85 % av massen, og

— å bruke på nytt og/eller gjenvinne minst 95 % av massen,

 i henhold til framgangsmåtene som er fastsatt i dette vedlegg.

2.  Når det gjelder typegodkjenning, skal produsenten innsende et behørig utfylt opplysningsskjema i samsvar med 
vedlegg A i standard ISO 22628: 2002. Skjemaet omfatter en materialspesifikasjon.

 Med skjemaet skal det følge en liste over demonterte deler, der produsenten angir demonteringstrinnet og den 
prosessen vedkommende anbefaler for å behandle dem.

3.  Når det gjelder anvendelse av nr. 1 og 2, skal produsenten godtgjøre overfor godkjenningsmyndigheten 
at referansekjøretøyene oppfyller kravene. Beregningsmetoden som er beskrevet i vedlegg B i standard 
ISO 22628:2002, skal få anvendelse.  

 Produsenten må imidlertid være i stand til å påvise at enhver versjon av en kjøretøytype oppfyller kravene i dette 
direktiv.

4.  Når referansekjøretøyer velges ut, skal det tas hensyn til følgende kriterier:

— karosseritype,

— tilgjengelige utstyrsnivåer(1),

— tilgjengelig tilleggsutstyr(1) som kan monteres på produsentens ansvar.

5.  Dersom godkjenningsmyndigheten og produsenten når det gjelder en kjøretøytype, ikke kan bli enige om å 
identifisere det kjøretøyet som anses for å være det mest problematiske når det gjelder ombruk, resirkulering og 
gjenvinning, skal et referansekjøretøy utvelges innenfor:

a) hver «karosseritype», som definert i del C nr. 1 i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF for kjøretøyer i gruppe 
M1,

b) hver «karosseritype», f.eks. varebil, understell med førerhus, pickup osv. for kjøretøyer i gruppe N1.

(1) f.eks. lærpolstring, innebygd radioutstyr, klimaanlegg, aluminiumshjul osv.
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6.  Når det gjelder beregninger, skal dekk anses for å kunne resirkuleres.

7.  Masser skal uttrykkes i kg med en desimal. Verdiene skal beregnes i prosent med en desimal og deretter avrundes 
som følger:

a) dersom tallet etter desimalen er fra 0-4, avrundes totalsummen nedover,

b) dersom tallet etter desimalen er fra 5-9, avrundes totalsummen oppover.

8.  For å kunne kontrollere beregningene som er nevnt i dette vedlegg, skal godkjenningsmyndigheten sikre at 
opplysningsskjemaet som er nevnt i nr. 2, samsvarer med den anbefalte strategien som er vedlagt samsvarssertifikatet 
nevnt i artikkel 6 nr. 1 i dette direktiv.

9.  For å kunne kontrollere delenes materialer og masser, skal produsenten stille til rådighet kjøretøyer og deler i det 
omfang som godkjenningsmyndigheten finner nødvendig.

____________
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGSDOKUMENt FOR EF-tYPEGODKJENNING AV KJØREtØYER

i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF(1)om EF-typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til 
muligheten for ombruk, resirkulering og gjenvinning

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfattes av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 
skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 
størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

0.  ALLMENT

0.1.  Merke (produsentens firma): .........................................................................................................................

0.2.  Type: ..............................................................................................................................................................

0.2.0.1.  Understell:......................................................................................................................................................

0.2.1.  Eventuell(e) handelsbetegnelse(r): ................................................................................................................

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet(b): ...............................................................................

0.3.1.  Merkingens plassering: ..................................................................................................................................

0.4.  Kjøretøygruppe(c): .........................................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse: ......................................................................................................................

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse:....................................................................................................

1.  KJØRETØYETS ALLMENNE SPESIFIKASJONER

1.1.  Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:.........................................................................

1.2.  Målsatt tegning av hele kjøretøyet: ...............................................................................................................

1.3.  Antall aksler og hjul: .....................................................................................................................................

1.3.1.  Antall og plassering av aksler med tvillinghjul: ...........................................................................................

(1) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokumentet tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som 
er uten betydning for dette direktivs formål, er utelatt.
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1.3.3.  Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): .................................................................................

1.7.  Førerhus (frambygd eller normalt)(z): ...........................................................................................................

3.  MOTOR(q) (For kjøretøyer som kan gå på enten bensin, diesel osv., eller også i kombinasjon med et 
annet drivstoff, skal punktene gjentas(+))

3.1.  Produsent:  .....................................................................................................................................................

3.2.  Forbrenningsmotor

3.2.1.  Opplysninger om motoren

3.2.1.1.  Virkemåte: elektrisk tenning/kompresjonstenning, firetakts/totakts(1))

3.2.1.2.  Antall sylindrer og sylinderoppstilling: .........................................................................................................

3.2.1.3.  Slagvolum(s):…cm3

3.2.2.  Drivstoff: diesel/bensin/LPG/NG/etanol(1)

4.  KRAFTOVERFØRING(v)

4.2.  Type (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): .................................................................................................

4.5.  Girkasse

4.5.1. Type (manuell/automatisk/CVT (kontinuerlig variabel kraftoverføring))(1)

4.9.  Differensialsperre: ja/nei/ekstrautstyr(1)

9.  KAROSSERI

9.1.  Karosseritype: ................................................................................................................................................

9.3.1. Antall dører og deres utforming: ...................................................................................................................

9.10.3.  Seter

9.10.3.1.  Antall: ............................................................................................................................................................

(1) Numrene og fotnotene i dette opplysningsdokumentet tilsvarer dem som er brukt i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF. Numre som 
er uten betydning for dette direktivs formål, er utelatt.
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15.  OMBRUK, RESIRKULERING og GJENVINNING

15.1.  Versjon av referansekjøretøyet: .....................................................................................................................

15.2.  Referansekjøretøyets masse med karosseri eller masse av understell med førerhus, uten karosseri og/
eller kopling dersom produsenten ikke monterer karosseriet og/eller koplingen (herunder væsker, 
verktøy, eventuelt reservehjul) og uten fører: ...............................................................................................

15.3.  Masser av referansekjøretøyets materialer

15.3.1.  Masse av materialer som det tas hensyn til under forbehandlingstrinnet(##): ...............................................

15.3.2.  Masse av materialer som det tas hensyn til under demonteringstrinnet(##): .................................................

15.3.3.  Masse av materialer som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metallholdige rester og som 
anses for å kunne resirkuleres(##): .................................................................................................................

15.3.4.  Masse av materialer som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metall holdige rester og som 
anses for å kunne gjenvinnes ved energiutvinning(##): .................................................................................

15.3.5.  Materialspesifikasjon(##): ..............................................................................................................................

15.3.6.  Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan resirkuleres: ...........................................

15.3.7.  Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan gjenvinnes: .............................................

15.4.  Prosentverdier

15.4.1. Resirkuleringsverdi «Rcyc ( %)»: ...................................................................................................................

15.4.2.  Gjenvinningsverdi «Rcov ( %)»: .....................................................................................................................

____________
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VEDLEGG III

MODELL FOR EF-tYPEGODKJENNINGSDOKUMENt

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-tYPEGODKJENNINGSDOKUMENt

EF-typegodkjennings myndighetens 
stempel

Melding om:

— EF-typegodkjenning(1) av en kjøretøytype

— utvidelse av typegodkjenning(1)

— nektelse av EF-typegodkjenning(1)

i henhold til direktiv 2005/64/EF

EF-typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1.  Merke (produsentens firma): ................................................................................................................................

0.2.  Type: .....................................................................................................................................................................

0.2.1.  Handelsbetegnelse(r)(2):

0.3.  Typebetegnelse, dersom det er merket på kjøretøyet: ..........................................................................................

0.3.1. Merkingens plassering: .........................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Dersom denne opplysningen ikke er tilgjengelig på tidspunktet når EF-typegodkjenningen gis, skal dette punktet fylles ut senest 

når kjøretøyet bringes i omsetning.
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0.4.  Kjøretøygruppe(1): ................................................................................................................................................

0.5.  Produsentens navn og adresse: .............................................................................................................................

0.8.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse: ...........................................................................................................

[…]

AVSNITT II

1.  Tilleggsopplysninger: ...........................................................................................................................................

 Referansekjøretøyets/-kjøretøyenes resirkuleringsverdi(er):................................................................................

 Referansekjøretøyets/-kjøretøyenes gjenvinningsverdi(er): .................................................................................

2.  Teknisk instans med ansvar for å foreta prøvingene: ...........................................................................................

3.  Prøvingsrapportens dato: ......................................................................................................................................

4.  Prøvingsrapportens referanse: ..............................................................................................................................

5.  Eventuelle merknader: ..........................................................................................................................................

6.  Vedlegg: innholdsfortegnelse og opplysningspakke

7.  Kjøretøyet oppfyller/oppfyller ikke(2) de tekniske kravene i dette direktiv: .......................................................

 … ..........................................................................................................................................................................

(Sted) (Underskrift) (Dato)

Vedlegg: Opplysningspakke

____________

(1) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF.
(2) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG IV

INNLEDENDE VURDERING AV PRODUSENtEN

1.  Formålet med dette vedlegget

Dette vedlegget beskriver den innledende vurderingen som vedkommende organ må utføre, for å sikre at produsenten 
har iverksatt nødvendige ordninger og framgangsmåter.

2.  Vedkommende organ

Vedkommende organ skal være i samsvar med standard EN 45012: 1989 eller ISO/IEC Guide 62: 1996 om de 
allmenne kriteriene for sertifiseringsorganene som utfører sertifisering av kvalitetssikringssystemer, med hensyn til de 
ledelsessystemene som produsenten har innført.

3.  Kontroller som vedkommende organ skal utføre

3.1.  Vedkommende organ skal sikre at produsenten har truffet de nødvendige tiltakene for å:

a)  samle inn opplysninger fra hele forsyningskjeden, særlig angående art og masse av alle materialer som 
er brukt i konstruksjonen av kjøretøyene, og som er nødvendige for å utføre de beregningene som dette 
direktiv krever,

b)  ha tilgjengelig alle andre relevante opplysninger om kjøretøyet som er nødvendige for beregningsprosessen, 
som væskemengder,

c)  kunne kontrollere opplysninger mottatt fra leverandører på en tilfredsstillende måte,

d)  håndtere materialspesifikasjonen,

e)  kunne foreta en beregning av resirkulerings- og gjenvinningsverdiene i samsvar med standard 
ISO 22628: 2002,

f)  merke delene som er framstilt av polymerer og elastomerer i samsvar med kommisjonsvedtak 2003/138/EF 
av 27. februar 2003 om fastsettelse av kodingsstandarder for deler og materialer til kjøretøyer i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(1),

g) kontrollere at ingen deler angitt i vedlegg V, brukes på nytt i konstruksjonen av nye kjøretøyer.

3.2.  Produsenten skal stille alle relevante opplysninger til rådighet for vedkommende organ i dokumentform. Særlig 
skal resirkulering og gjenvinning av materialer være behørig dokumentert.

___________

(1) EUT L 53 av 28.2.2003, s. 58.



16.7.2009 Nr. 39/57EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TILLEGG TIL VEDLEGG IV

MODELL FOR SAMSVARSSERtIFIKAt

SAMSVARSSERTIFIKAT

MED VEDLEGG IV TIL DIREKTIV 2005/64/EF

Nr.[……. referansenummer]

[……. vedkommende organ]

attesterer at

(Produsent):……………………………………………………………………………………

(Produsentens adresse):……………………………………………………………………….

er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg IV til direktiv 2005/64/EF.

Kontroller er utført den:

av (navn og adresse på vedkommende organ):

Rapportens nummer:

Sertifikatet er gyldig til […..dato]

Utferdiget i […….sted]

Den […….dato]

[………….underskrift]

Vedlegg: Beskrivelse av den strategien som produsenten anbefaler med hensyn til ombruk, resirkulering og 
gjenvinning.
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VEDLEGG V

DELER SOM IKKE ANSES FOR Å KUNNE BRUKES PÅ NYtt

1.  Innledning

Dette vedlegg omfatter delene til kjøretøyer i gruppe M1 og N1, som ikke skal brukes på nytt i konstruksjonen av nye 
kjøretøyer.

2. Liste over deler

— Alle kollisjonsputer(1), herunder puter, pyrotekniske aktuatorer, elektroniske styreenheter og følere.

— Automatiske eller ikke-automatiske bilbelteinnretninger, herunder seler, spenner, strammere, pyrotekniske 
aktuatorer. 

— Seter (bare når festene for sikkerhetsbeltet og/eller kollisjonsputene er innbygd i setet).

— Rattlåsinnretninger som virker på rattstammen.

— Startsperrer, herunder signalgivere og elektroniske styreenheter.

— Systemer for etterbehandling av utslipp (f.eks. katalysatorer, partikkelfiltre).

— Lydpotter.

___________

(1) Når kollisjonsputen er plassert inne i rattet, selve rattet.
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VEDLEGG VI

ENDRINGER AV DIREKtIV 70/156/EØF

I direktiv 70/156/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg I skal nye numre lyde:

«15.  OMBRUK, RESIRKULERING og GJENVINNING

15.1.  Versjon av referansekjøretøyet:

15.2.  Referansekjøretøyets masse med karosseri eller masse av understell med førerhus, uten karosseri og/
eller kopling dersom produsenten ikke monterer karosseriet og/eller koplingen (herunder væsker, 
verktøy, eventuelt reservehjul) og uten fører:

15.3.  Masse av referansekjøretøyets materialer

15.3.1.  Masse av materiale som det tas hensyn til under forbehandlingstrinnet(##):

15.3.2.  Masse av materiale som det tas hensyn til under demonteringstrinnet(##):

15.3.3.  Masse av materiale som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metallholdige rester og som anses 
for å kunne resirkuleres(##):

15.3.4.  Masse av materiale som det tas hensyn til under behandlingen av ikke-metallholdige rester og som anses 
for å kunne gjenvinnes ved energiutvinning(##):

15.3.5.  Materialspesifikasjon(##):

15.3.6.  Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan resirkuleres:

15.3.7.  Samlet masse av materialer som kan brukes på nytt og/eller kan gjenvinnes:

15.4.  Prosentverdier

15.4.1.  Resirkuleringsverdi «Rcyc ( %)»:

15.4.2.  Gjenvinningsverdi «Rcov ( %)»:

(##) Disse begrepene er definert i standard ISO 22628: 2002»
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2.  I vedlegg IV del I skal følgende tilføyes:

Emne Direktiv nummer
Henvisning til Den 

europeiske unions tidende

Gjelder

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«59. Mulighet 
for resirkulering

2005/64/EF L 310 av 25. november 
2005, s. 10.

X — — X — — »

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a)  I tillegg I skal følgende tilføyes:

Nr. Emne Direktivnummer M1 ≤ 2500
(1) kg

M1 > 2500
(1) kg

M2 M3

«59 Mulighet for 
resirkulering

2005/64/EF N/A N/A — —»

b)  I tillegg 2 skal følgende tilføyes:

Nr. Emne Direktivnummer M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«59 Mulighet for 
resirkulering

2005/64/EF N/A — — N/A — — — — — —»

c) I tillegg 3 skal følgende tilføyes:

Nr. Emne Direktivnummer M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

«59 Mulighet for 
resirkulering

2005/64/EF — — N/A — — — — — — —»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
annet strekpunkt i artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 72/245/EØF av 20. juni 1972 
om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk kompatibilitet)
(2), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 72/245/EØF er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført 
ved direktiv 70/156/EØF.

2) Kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og de 
bestemmelser som gjelder for prøving av elektrisk og 
elektronisk utstyr er blitt løpende ajourført gjennom 
standardiseringsarbeidet til Den internasjonale 
spesialkomité for radiostøy (CISPR) og Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO). I 
kommisjonsdirektiv 2004/104/EF(3), som endret direktiv 
72/245/EØF, ble det derfor innført henvisninger til 
prøvingsmetodene beskrevet i de seneste utgavene av de 
relevante standarder.

3) Etter at direktiv 2004/104/EF trådte i kraft har flere 
standarder blitt erstattet av nyere versjoner som tilpasser 
dem til den tekniske utvikling. Henvisningene til disse 
standardene i direktiv 72/245/EØF må derfor ajourføres.

4) Dessuten må det foretas visse redaksjonelle rettelser.

5) Direktiv 72/245/EØF bør derfor endres —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.11.2005,  
s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/49/EF (EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

(2) EFT L 152 av 6.7.1972, s. 15. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/49/
EF.

(3) EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, VI, VII, VIII, IX og X til direktiv 72/245/EØF 
endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og 
en sammenligningstabell for disse bestemmelsene og dette 
direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. oktober 2006.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. november 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/83/EF

av 23. november 2005

om endring av vedlegg I, VI, VII, VIII, IX og X til rådsdirektiv 72/245/EØF om radiostøy fra kjøretøyer (elektromagnetisk 
kompatibilitet), for å tilpasse dem til den tekniske utvikling(*)

2009/EØS/39/08
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VEDLEGG

I direktiv 72/245/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2.1.12 bokstav a) endres «ved forringelse eller endring i f.eks. motor, gir, brems, oppheng, aktiv styring 
eller fartsbegrensningsinnretninger» til «ved forringelse eller endring i f.eks. motor, gir, brems, oppheng, aktiv 
styring eller fartsbegrensningsinnretninger».

b) I nr. 6.8.1 endres «ISO 7637-2:DIS2002» til «ISO 7637-2: 2. utgave, 2004».

c) I nr. 6.9.1 endres «ISO 7637-2:DIS2002» til «ISO 7637-2: 2. utgave, 2004».

d) Nr. 7 i tillegg 1 skal lyde:

«7. ISO 11451 «Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Vehicle test methods»

Del 1: General and definitions (ISO 11451-1: 3. utgave, 2005)

Del 2: Off vehicle radiation source (ISO 11451-2: 3. utgave, 2005)

Del 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11451-4: 3. utgave, 1995)»

e) Nr. 8 i tillegg 1 skal lyde:

«8. ISO 11452 «Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy — 
Component test methods»

Del 1: General and definitions (ISO 11452-1: 3. utgave, 2005)

Del 2: Absorber lined chamber (ISO 11452-2: 2. utgave, 2004)

Del 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell (ISO 11452-3: 2. utgave, 2001)

Del 4: Bulk current injection (BCI) (ISO 11452-4: 3. utgave, 2005)

Del 5: Strip line (ISO 11452-5: 2. utgave, 2002)»

2. I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1.2 endres «ISO DIS 11451-2: 2003» til «ISO 11451-2: 3. utgave, 2005».

b) I nr. 3.1, 3.1.1 og 4.1.1 endres «ISO DIS 11451-1: 2003» til «ISO 11451-1: 3. utgave, 2005».

3. Nr. 3.1 i vedlegg VII skal lyde:

«3.1. Prøvingen utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave, 2002) nr. 6.4 — ALSE-metoden.»

4. Nr. 3.1 i vedlegg VIII skal lyde:

«3.1. Prøvingen utføres i samsvar med CISPR 25 (2. utgave, 2002) nr. 6.4 — ALSE-metoden.»
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5. I vedlegg IX gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.2.1 skal lyde:

«1.2.1. Elektriske/elektroniske delenheter kan etter produsentens valg oppfylle kravene som hvilken som helst 
kombinasjon av prøvingsmetodene omhandlet nedenfor fastsetter, forutsatt at hele frekvensområdet 
angitt i nr. 3.1 i dette vedlegg er dekket.

– Prøving i avskjermet rom: Se ISO 11452-2: 2. utgave, 2004

– TEM-celleprøving: Se ISO 11452-3: 2. utgave, 2001

– Prøving med strømtilførsel: Se ISO 11452-4: 3. utgave, 2005

– Stripline-prøving: Se ISO 11452-5: 2. utgave, 2002

– 800 mm stripline-prøving: Se nr. 4.5 i dette vedlegg.

Frekvensområde og alminnelige prøvingsforhold skal bygge på ISO 11452-1: 3. utgave, 2005.»

b) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Prøvingsforholdene skal være i samsvar med ISO 11452-1: 3. utgave, 2005.»

c) Nr. 3.1 skal lyde:

«3.1. Frekvensområde og prøvingenes varighet

Målinger skal foretas i frekvensområdet 20-2 000 MHz med frekvenstrinn i samsvar med ISO 11452-1: 
3. utgave, 2005.

Prøvingssignalets modulasjon skal være:

– AM, med 1 kHz modulasjon og 80 % modulasjonsgrad i frekvensområdet 20-800 MHz, og

– PM, t på 577 µs, periode 4 600 µs i frekvensområdet 800-2 000 MHz,

med mindre annet er avtalt mellom den tekniske instans og kjøretøyprodusenten.

Frekvenstrinnstørrelser og varigheter velges i samsvar med ISO 11452-1: 3. utgave, 2005.»

d) Nr. 3,2 skal lyde:

«3.2. Den tekniske instans skal utføre prøvingen med intervallene angitt i ISO 11452-1: 3.  utgave, 2005 i hele 
frekvensområdet 20-2 000 MHz.

 Dersom produsenten framlegger måledata for hele frekvensbåndet fra et forsøkslaboratorium 
som er akkreditert for de aktuelle delene av ISO 17025: 1.  utgave, 1999 og anerkjent av 
godkjenningsmyndigheten, kan den tekniske instans alternativt velge et redusert antall frekvenser i 
området, f.eks. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1300 og 1800 MHz for 
å bekrefte at den elektriske/elektroniske delenheten oppfyller kravene i dette vedlegg.»

e) Nr. 4.1.2 skal lyde:

«4.1.2. Prøvingsmetodikk

 Den såkalte substitusjonsmetoden skal benyttes for å opprette den nødvendige prøvingsstyrken i 
samsvar med ISO 11452-2: 2. utgave, 2004.

 Prøvingen utføres med loddrett polarisasjon.»
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f) Nr. 4.2.2 skal lyde:

«4.2.2. Prøvingsmetodikk

 Prøvingen skal utføres i samsvar med ISO 11452-3: 2. utgave, 2001.

 Avhengig av hva slags elektrisk/elektronisk delenhet som skal prøves, skal den tekniske instans velge 
metoden med maksimal feltkopling til den elektriske/elektroniske delenheten eller til ledningsnettet i 
TEM-cellen.»

g) Nr. 4.3.2 skal lyde:

«4.3.2. Prøvingsmetodikk

 Prøvingen utføres i samsvar med ISO 11452-4: 3. utgave, 2005 på en prøvingsbenk.

 Som alternativ kan den elektriske/elektroniske delenheten prøves mens den er montert i kjøretøyet, i 
samsvar med ISO 11451-4: 1. utgave, 1995.

– Tilførselssonden skal plasseres i en avstand på 150 mm fra den elektriske/elektroniske delenheten 
som skal prøves.

– Referansemetoden skal anvendes til å beregne tilført strøm fra sendeeffekten.

– Metodens frekvensområde er begrenset av tilførselssondens spesifikasjon.»

6. I nr. 2 og 3 i vedlegg X endres «ISO 7637-2: 2002» til «ISO 7637-2: 2004».

_____________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2 ) og

ut fra følgende betraktninger:

Forskning har vist at bruk av bilbelter og sikringsutstyr 1) 
kan bidra til vesentlig å redusere antallet omkomne 
og skaders alvorlighetsgrad ved ulykker, selv når 
kjøretøyet ruller rundt. Montering av slikt utstyr i alle 
kjøretøygrupper vil utvilsomt være et viktig skritt i 
retning av å øke trafikksikkerheten og dermed redde liv.

Det vil være svært samfunnsnyttig å utstyre alle kjøretøyer 2) 
med bilbelter.

I sin resolusjon av 18. februar 1986 om vedtakelse av 3) 
felles tiltak for å redusere antallet veitrafikkulykker, som 
et ledd i Fellesskapets program for trafikksikkerhet(3) 
understreket Europaparlamentet behovet for å gjøre bruk 
av bilbelter obligatorisk for samtlige passasjerer, herunder 
barn, bortsett fra i kjøretøyer for offentlig transport. Det 
må derfor skilles mellom busser til offentlig transport og 
andre kjøretøyer når det gjelder obligatorisk montering 
av bilbelter og/eller sikringsutstyr.

I henhold til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 4) 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(4) 
har ordningen for typegodkjenning av motorvogner i 
Fellesskapet bare vært gjennomført for alle nye kjøretøyer 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 143, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 6.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2003 (EUT C 91 E av 

15.4.2004, s. 487), Rådets felles holdning av 24. januar 2005 (EUT C 111 E 
av 11.5.2005, s. 33), Europaparlamentets standpunkt av 26. mai 2005 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. Juli 2005.

(3) EFT C 68 av 24.3.1986, s. 35.
(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

i gruppe M1 fra og med 1. januar 1998. Det er derfor bare 
kjøretøyer typegodkjent etter den dato i gruppe M1 som 
må være utstyrt med seter, setefester og hodestøtter som 
oppfyller bestemmelsene i direktiv 74/408/EØF(5).

Inntil ordningen for typegodkjenning i Fellesskapet 5) 
utvides til å omfatte alle kjøretøygrupper, bør det av 
hensyn til trafikksikkerheten kreves at det i kjøretøyer i 
andre grupper enn M1 monteres seter og setefester som 
muliggjør montering av bilbeltefester.

Direktiv 74/408/EØF inneholder allerede alle de 6) 
tekniske og administrative bestemmelser som muliggjør 
typegodkjenning av kjøretøyer i andre grupper enn M1. 
Medlemsstatene behøver derfor ikke innføre ytterligere 
bestemmelser.

Etter at kommisjonsdirektiv 96/37/EF av 17 juni 1996 7) 
om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
74/408/EØF(6) trådte i kraft, har flere medlemsstater 
allerede gjort bestemmelsene i direktivet obligatorisk for 
visse andre kjøretøygrupper enn M1. Produsenter og deres 
leverandører har derfor utviklet den hensiktsmessige 
teknologi.

Forskning har vist at det er umulig å gjøre sidevendte 8) 
seter like sikre som foroverrettede seter for passasjerer 
ved hjelp av bilbelter. Av sikkerhetsårsaker må slike seter 
forbys i visse kjøretøygrupper.

De bestemmelser som tillater sidevendte seter med 9) 
topunktsbelter i visse kjøretøytyper i gruppe M3 bør 
være midlertidige, i påvente av at det trer i kraft 
fellesskapsregelverk som omarbeider 70/156/EØF og 
utvider ordningen for typegodkjenning i Fellesskapet til 
å omfatte alle kjøretøyer, herunder kjøretøyer i gruppe 
M3.

Direktiv 74/408/EØF bør derfor endres.10) 

(5) EFT L 221 av 12.8.1974, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(6) EFT L 186 av 25.7.1996, s. 28.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/39/EF

av 7. september 2005

om endring av rådsdirektiv 74/408/EØF om motorvogner med hensyn til seter, setefester og hodestøtter(*)

2009/EØS/39/09
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Ettersom målene for dette direktiv, som er å øke 11) 
trafikksikkerheten ved å gjøre det obligatorisk å 
montere bilbelter i visse kjøretøygrupper, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i nevnte 
artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå dette målet —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 74/408/EØF

I direktiv 74/408/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 tilføyes følgende ledd:

 «Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal deles inn i klasser i 
samsvar med avsnitt 2 i vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20 november 2001 om 
særskilte bestemmelser for kjøretøyer beregnet på 
persontransport med flere enn åtte seter i tillegg til 
førersetet(*).
______________
(*) EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1.»

b) nr. 2 skal lyde:

«2. Dette direktiv får ikke anvendelse på 
bakoverrettede seter.»

2.  Følgende artikkel innsettes:

«Artikkel 3a

1. Det er forbudt å montere sidevendte seter i 
kjøretøyer i gruppe M1, N1, M2 (klasse III eller B) og 
M3 (klasse III eller B).

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på ambulanser eller 
kjøretøyer oppført i første strekpunkt i artikkel 8 nr. 1 
i direktiv 70/156/EØF.

3. Nr. 1 får dessuten ikke anvendelse på kjøretøyer 
i gruppe M3 (klasse III eller B) med en største teknisk 
tillatte totalmasse på over 10 tonn, der sidevendte seter 
er plassert sammen i kjøretøyets bakre del og utgjør en 
integrert avdeling med opptil 10 seter. Slike sidevendte 
seter skal minst være utstyrt med en hodestøtte og et 
topunktsbelte med strammer typegodkjent i samsvar 
med rådsdirektiv 77/541/EØF(*) Bilbeltefestene 

deres skal være i samsvar med rådsdirektiv  
76/115/EØF(**).

Dette unntak skal gjelde i fem år fra og med 
20. oktober 2005. Det kan forlenges dersom pålitelige 
ulykkesstatistikker er tilgjengelige og sikringsutstyr 
har blitt videreutviklet.
__________________
(*) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95. Direktivet sist 

endret ved tiltredelsesakten av 2003.

(**) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 6. Direktivet sist endret 
ved kommisjonsdirektiv 96/38/EF (EFT L 187 av 
26.7.1996, s. 95).»

3. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.1 skal lyde:

«1.1. Kravene i dette vedlegg får ikke anvendelse på 
bakoverrettede seter eller eventuelle hodestøtter 
montert på disse.»

b) Nr. 2.3 skal lyde:

«2.3. «sete»: en konstruksjon som kan være en integrert 
del av kjøretøykonstruksjonen, med tilhørende 
polstring, og som tjener som sitteplass for en 
voksen. Betegnelsen omfatter både enkeltseter 
og den del av et benkesete som tilsvarer en 
sitteplass.

Avhengig av setets stilling defineres det som:

2.3.1. «foroverrettet sete»: et sete som kan brukes 
mens kjøretøyet er i bevegelse, og som vender 
mot kjøretøyets framside slik at setets og 
kjøretøyets vertikale symmetriplan danner en 
vinkel på mindre enn + 10o eller - 10o,

2.3.2. «bakoverrettet sete»: et sete som kan brukes 
mens kjøretøyet er i bevegelse, og som vender 
mot kjøretøyets bakside slik at setets og 
kjøretøyets vertikale symmetriplan danner en 
vinkel på mindre enn + 10o eller - 10o,

2.3.3. «sidevendt sete»: et sete hvis plassering i 
forhold til kjøretøyets vertikale symmetriplan 
ikke omfattes av definisjonene i nr. 2.3.1 eller 
2.3.2.»

c) Nr. 2.9 oppheves.

4. I vedlegg III skal nr. 2.5 lyde:

«2.5. «sete»: en konstruksjon som kan festes til 
kjøretøykonstruksjonen, med tilhørende polstring og 
festetilbehør, beregnet på å benyttes i et kjøretøy og å 
tjene som sitteplass for én eller flere voksne,
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Avhengig av setets stilling defineres det som:

2.5.1. «foroverrettet sete»: et sete som kan brukes mens 
kjøretøyet er i bevegelse, og som vender mot 
kjøretøyets framside slik at setets og kjøretøyets 
vertikale symmetriplan danner en vinkel på mindre 
enn + 10o eller - 10o,

2.5.2. «bakoverrettet sete»: et sete som kan brukes mens 
kjøretøyet er i bevegelse, og som vender mot 
kjøretøyets bakside slik at setets og kjøretøyets 
vertikale symmetriplan danner en vinkel på mindre 
enn + 10o eller - 10o,

2.5.3. «sidevendt sete»: et sete hvis plassering i forhold til 
kjøretøyets vertikale symmetriplan ikke omfattes 
av definisjonene i nr. 2.5.1 eller 2.5.2,»

5. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.1 skal lyde:

«1.1. Kravene i dette vedlegg får anvendelse på 
kjøretøyer i gruppe N1, N2 og N3 og dem i gruppe 
M2 og M3 som ikke omfattes av vedlegg III. 
Med unntak av bestemmelsene i nr. 2.5 får 
de også anvendelse på sidevendte seter i alle 
kjøretøygrupper.»

b) Nr. 2.4 skal lyde:

«2.4. Alle seter som kan vippes forover, eller som har 
nedfellbare seterygger, må låses automatisk i 
normal stilling. Dette krav får ikke anvendelse på 
seter montert på rullestolplassene i kjøretøyer i 
gruppe M2 eller M3 i klasse I, II eller A.»

Artikkel 2

Gjennomføring

1. Fra og med 20. april 2006 skal medlemsstatene ikke med 
begrunnelse i seter, setefester og hodestøtter som oppfyller 
kravene i dette direktiv,

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning for en kjøretøytype,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye 
kjøretøyer.

2. Fra og med 20. oktober 2006 skal medlemsstatene 
med begrunnelse i seter, setefester og hodestøtter som ikke 
oppfyller kravene i dette direktiv,

a) ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en ny kjøretøytype,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en ny 
kjøretøytype.

3. Fra og med 20. oktober 2007 skal medlemsstatene 
med begrunnelse i seter, setefester og hodestøtter som ikke 
oppfyller kravene i dette direktiv,

a) anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer som 
ikke lenger gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
70/156/EØF,

b) forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer, 
unntatt der bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 
70/156/EØF får anvendelse.

Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv, innen 20. april 2006. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. april 2006.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE
 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

Forskning har vist at bruk av bilbelter og sikringsutstyr 1) 
kan bidra til vesentlig å redusere antallet omkomne 
og skaders alvorlighetsgrad ved ulykker, selv når 
kjøretøyet ruller rundt. Montering av slikt utstyr i alle 
kjøretøygrupper vil utvilsomt utgjøre et viktig steg i 
retning av å øke trafikksikkerheten og dermed redde liv.

Det vil være svært samfunnsnyttig å utstyre alle kjøretøyer 2) 
med bilbelter.

I sin resolusjon av 18. februar 1986 om vedtakelse av 3) 
felles tiltak for å redusere antallet veitrafikkulykker, som 
et ledd i Fellesskapets program for trafikksikkerhet(3), 
understreket Europaparlamentet behovet for å gjøre bruk 
av bilbelter obligatorisk for samtlige passasjerer, herunder 
barn, bortsett fra i kjøretøyer for offentlig transport. Det 
må derfor skilles mellom busser til offentlig transport og 
andre kjøretøyer når det gjelder obligatorisk montering 
av bilbelter og/eller sikringsutstyr.

I henhold til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 4) 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(4), 
har ordningen for typegodkjenning av motorvogner i 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 149, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 8.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17.12.2003 (EUT C 91 E av 15.4.2004, 

s. 496), Rådets felles holdning av 24. januar 2005 (EUT C 111 E av 
11.5.2005, s. 23), Europaparlamentets standpunkt av 26. mai 2005 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT).

(1) EFT C 68 av 24.3.1986, s. 35.
(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/78/EF (EUT L 153 av 30.4.2004, s. 103).

Fellesskapet bare vært gjennomført for alle nye kjøretøyer 
i gruppe M1 fra og med 1. januar 1998. Det er derfor bare 
slike kjøretøyer som må være utstyrt med bilbeltefester 
og/eller sikringsutstyr, og oppfyller bestemmelsene i 
direktiv 76/115/EØF(5).

Inntil ordningen for typegodkjenning i Fellesskapet 5) 
utvides til å omfatte alle kjøretøygrupper, bør det av 
hensyn til trafikksikkerheten kreves at det i kjøretøyer 
i andre grupper enn M1 monteres bilbeltefester og/eller 
sikringsutstyr.

Direktiv 76/115/EØF inneholder allerede alle de 6) 
tekniske og administrative bestemmelser som muliggjør 
typegodkjenning av kjøretøyer i andre grupper enn M1. 
Medlemsstatene behøver derfor ikke innføre ytterligere 
bestemmelser.

Etter at kommisjonsdirektiv 96/38/EF av 17. juni 1996 7) 
om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
76/115/EØF om festepunkter for bilbelter i motorvogner 
trådte i kraft, har flere medlemsstater allerede gjort 
bestemmelsene i direktivet obligatorisk for visse 
andre kjøretøygrupper enn M1. Produsenter og deres 
leverandører har derfor utviklet den hensiktsmessige 
teknologi.

Direktiv 76/115/EØF bør derfor endres.8) 

Ettersom målene for dette direktiv, som er å øke 9) 
trafikksikkerheten ved å gjøre det obligatorisk å 
montere bilbelter i visse kjøretøygrupper, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i nevnte 
artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå dette målet —

(5) EFT L 24 av 30.1.1976, s. 6. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
96/38/EF (EFT L 187 av 26.7.1996, s. 95).

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/41/EF

av 7. september 2005

om endring av rådsdirektiv 76/115/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om  
festepunkter for bilbelter i motorvogner(*)
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 76/115/EØF

I direktiv 76/115/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 tilføyes følgende ledd:

«Kjøretøyer i gruppe M2 og M3 skal deles inn i kategorier 
i samsvar med avsnitt 2 i vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/85/EF av 20 november 2001 
om særskilte bestemmelser for kjøretøyer beregnet 
på persontransport med flere enn åtte seter i tillegg til 
førersetet(1).» 
______________ 
(1) EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1.

2) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) nr. 1.9 oppheves,

b) nr. 4.3.1 skal lyde:

«4.3.1. Kjøretøyer i gruppe M1, M2 (klasse III eller B), 
M3 (klasse III eller B) og N skal være utstyrt 
med bilbeltefester som oppfyller kravene i 
dette direktiv.»,

c) nr. 4.3.8 skal lyde:

«4.3.8. For seter beregnet på bruk bare når kjøretøyet 
står stille, samt seter i kjøretøyer som ikke 
omfattes av nr. 4.3.1-4.3.5, kreves det 
ikke bilbeltefester. Dersom kjøretøyet er 
utstyrt med bilbeltefester for slike seter, må 
disse bilbeltefestene være i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv. Bilbeltefester 
beregnet på bruk bare sammen med en 
funksjonshemmet persons bilbelte, eller annet 
sikringsutstyr nevnt i artikkel 2a i rådsdirektiv 
77/541/EØF av 28. juni 1977 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter 
og sikringsutstyr i motorvogner(2), behøver 
imidlertid ikke oppfylle kravene i dette 
direktiv dersom de er utformet og konstruert i 
henhold til krav i nasjonal lovgivning for å gi 
det høyeste gjennomførbare sikkerhetsnivå.» 
___________ 
(2) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95. Direktivet 
sist endret ved tiltredelsesakten av 2003.

Artikkel 2

tiltak for funksjonshemmede

Kommisjonen skal senest 20. april 2008 undersøke spesifikke 
framgangsmåter for å harmonisere krav til bilbeltefester 

beregnet på bruk bare sammen med en funksjonshemmet 
persons bilbelte, eller annet sikringsutstyr nevnt i artikkel 2a 
i direktiv 77/541/EØF, på grunnlag av eksisterende 
internasjonale standarder og krav i henhold til nasjonal 
lovgivning, for å oppnå et sikkerhetsnivå som tilsvarer nivået 
i dette direktiv. Kommisjonen skal eventuelt framlegge forslag 
til tiltak. Endringer av dette direktiv skal vedtas i samsvar med 
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 3

Gjennomføring

1. Fra og med 20. april 2006 skal medlemsstatene ikke 
med hensyn til bilbeltefester som oppfyller kravene i direktiv 
76/115/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning for en kjøretøytype,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye 
kjøretøyer.

2. Fra og med 20. oktober 2006 skal medlemsstatene med 
hensyn til bilbeltefester som ikke oppfyller kravene i direktiv 
76/115/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en ny kjøretøytype,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en ny 
kjøretøytype.

3. Fra og med 20. oktober 2007 skal medlemsstatene med 
hensyn til bilbeltefester som ikke oppfyller kravene i direktiv 
76/115/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer som 
ikke lenger gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
70/156/EØF,

b) forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer, 
unntatt der bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 
70/156/EØF får anvendelse.

Artikkel 4

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv, innen 20. april 2006. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. april 2006.
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3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

4. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

Forskning har vist at bruk av bilbelter og sikringsutstyr 1) 
kan bidra til vesentlig å redusere antallet omkomne 
og skaders alvorlighetsgrad ved ulykker, selv når 
kjøretøyet ruller rundt. Montering av slikt utstyr i alle 
kjøretøygrupper vil utvilsomt være et viktig skritt i 
retning av å øke trafikksikkerheten og dermed redde liv.

Det vil være svært samfunnsnyttig å utstyre alle kjøretøyer 2) 
med bilbelter.

I sin resolusjon av 18. februar 1986 om vedtakelse av 3) 
felles tiltak for å redusere antallet veitrafikkulykker, som 
et ledd i Fellesskapets program for trafikksikkerhet(3) 
understreket Europaparlamentet behovet for å gjøre bruk 
av bilbelter obligatorisk for samtlige passasjerer, herunder 
barn, bortsett fra i kjøretøyer for offentlig transport. Det 
må derfor skilles mellom busser til offentlig transport og 
andre kjøretøyer når det gjelder obligatorisk montering 
av bilbelter og/eller sikringsutstyr.

I henhold til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 4) 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(4), 
har ordningen for typegodkjenning av motorvogner i 
Fellesskapet bare vært gjennomført for alle nye kjøretøyer 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 146, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 10.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 17. desember 2003 (EUT C 91 E av 

15.4.2004, s. 491), Rådets felles holdning av 24. januar 2005 (EUT C 111 E 
av 11.5.2005, s. 28) og Europaparlamentets standpunkt av 26. mai 2005 
(ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 68 av 24.3.1986, s. 35.
(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/78/EF (EUT L 153 av 30.4.2004, s. 103).

i gruppe M1 fra og med 1. januar 1998. Det er derfor bare 
slike kjøretøyer som må være utstyrt med bilbelter og/
eller sikringsutstyr  som oppfyller bestemmelsene i 
direktiv 77/541/EØF(5).

Inntil ordningen for typegodkjenning i Fellesskapet 5) 
utvides til å omfatte alle kjøretøygrupper, bør det av hensyn 
til trafikksikkerheten kreves at det i kjøretøyer i andre 
grupper enn M1 monteres bilbelter og sikringsutstyr.

Direktiv 77/541/EØF inneholder allerede alle de 6) 
tekniske og administrative bestemmelser som muliggjør 
typegodkjenning av kjøretøyer i andre grupper enn M1. 
Medlemsstatene behøver derfor ikke innføre ytterligere 
bestemmelser.

Etter at kommisjonsdirektiv 96/37/EF av 17 juni 1996 om 7) 
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/
EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner(6) trådte i kraft, 
har flere medlemsstater allerede gjort bestemmelsene i 
direktivet obligatorisk for visse andre kjøretøygrupper 
enn M1. Produsenter og deres leverandører har derfor 
utviklet den hensiktsmessige teknologi.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 8) 
20. november 2001 om særskilte bestemmelser for 
kjøretøyer beregnet på persontransport med flere enn åtte 
seter i tillegg til førersetet(7), inneholder bestemmelser om 
å bedre atkomsten for bevegelseshemmede personer, som 
f. eks. funksjonshemmede, til kjøretøyer som benyttes til 
persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser. Det 
er nødvendig å gi medlemsstatene mulighet til å tillate 
montering av bilbelter og/eller sikringsutstyr som ikke 
er i samsvar med de tekniske spesifikasjoner i direktiv 
77/541/EØF, men som er særlig utformet for å sikre disse 
personer i slike kjøretøyer.

(5) EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(6) EFT L 178 av 17.7.1996, s. 15.
(7) EFT L 42 av 13.2.2002, s. 1.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/40/EF

av 7. september 2005

om endring av rådsdirektiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og sikringsutstyr i 
motorvogner(*)
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Direktiv 77/541/EØF bør derfor endres.9) 

Ettersom målene for dette direktiv, som er å øke 10) 
trafikksikkerheten ved å gjøre det obligatorisk å 
montere bilbelter i visse kjøretøygrupper, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse målene.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 77/541/EØF

I direktiv 77/541/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende artikkel innsettes:

 «Artikkel 2a

1. Medlemsstatene kan, i henhold til nasjonal lovgivning, 
tillate montering av bilbelter eller sikringsutstyr som 
ikke omfattes av dette direktiv, dersom de er beregnet 
på funksjonshemmede.

2. Medlemsstatene kan dessuten frita sikringsutstyr som 
er utformet for å oppfylle bestemmelsene i vedlegg VII 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/85/EF av 
20. november 2001 om særskilte bestemmelser for 
kjøretøyer beregnet på persontransport med flere enn 
åtte seter i tillegg til førersetet(*), fra bestemmelsene i 
dette direktiv.

3. Kravene i vedlegg I nr. 3.2.1 i dette direktiv får 
ikke anvendelse på bilbelter og sikringsutstyr som 
omfattes av nr. 1 og 2.» 
_______________ 
(*) EFT L 42 av 13.2.2001, s. 1.

2. I artikkel 9 tilføyes følgende ledd:

 «Kjøretøyer i gruppe M2 and M3 skal deles inn i klasser 
i samsvar med definisjonene i avsnitt 2 i vedlegg I til 
direktiv 2001/85/EF.»

3. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) fotnoten til nr. 3.1 utgår,

b) nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Med unntak for seter beregnet på bruk bare 
når kjøretøyet står stille, skal seter i kjøretøyer 
i gruppe M1, M2 (klasse III eller B), M3 
(klasse III eller B) og N være utstyrt med 
bilbelter og/eller sikringsutstyr som oppfyller 
kravene i dette direktiv.

 Kjøretøyer i klasse I, II eller A som hører til 
gruppe M2 eller M3 kan utstyres med bilbelter 
og/eller sikringsutstyr dersom de oppfyller 
kravene i dette direktiv.»

Artikkel 2

tiltak for funksjonshemmede

Kommisjonen skal senest 20. april 2008 undersøke spesifikke 
framgangsmåter for å harmonisere krav til bilbelter beregnet på 
funksjonshemmede, på grunnlag av eksisterende internasjonale 
standarder og krav i henhold til nasjonal lovgivning, for å 
oppnå et sikkerhetsnivå som tilsvarer nivået i dette direktiv. 
Kommisjonen skal eventuelt framlegge forslag til tiltak. 
Endringer av dette direktiv skal vedtas i samsvar med 
artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 3

Gjennomføring

1. Fra og med 20. april 2006 skal medlemsstatene ikke 
med hensyn til bilbelter og/eller sikringsutstyr som oppfyller 
kravene i direktiv 77/541/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning for en kjøretøytype,

b) forby registrering, salg eller ibruktaking av nye 
kjøretøyer.



16.7.2009 Nr. 39/73EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Fra og med 20. oktober 2006 skal medlemsstatene med 
hensyn til bilbelter og/eller sikringsutstyr som ikke oppfyller 
kravene i direktiv 77/541/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) ikke lenger gi EF-typegodkjenning for en ny kjøretøytype,

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en ny 
kjøretøytype.

3. Fra og med 20. oktober 2007 skal medlemsstatene med 
hensyn til bilbelter og/eller sikringsutstyr som ikke oppfyller 
kravene i direktiv 77/541/EØF, som endret ved dette direktiv:

a) anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer som 
ikke lenger gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
70/156/EØF,

b) forby registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer, 
unntatt der bestemmelsene i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 
70/156/EØF får anvendelse.

Artikkel 4

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover 
og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv, innen 20. april 2006. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

2. De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. april 2006.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 

medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

4. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 
utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer 
med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 
av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til 
bruk i kjøretøyer(3) er et av særdirektivene etter den 
framgangsmåte for typegodkjenning som ble innført ved 
rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere(4). Direktiv 88/77/EØF er 
blitt betydelig endret en rekke ganger for gradvis å innføre  
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 275 av 20.10.2005, 
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 32.
(2) Europaparlamentets uttalelse av 9.3.2004 (EUT C 102 E av 28.4.2004, s. 

272) og rådsbeslutning av 19. september 2005.
(3) EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.
(4) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2005/49/EF (EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

strengere grenseverdier for utslipp av forurensende 
stoffer. Ettersom det skal foretas ytterligere endringer, 
bør det omarbeides av hensyn til klarheten.

2) Ved rådsdirektiv 91/542/EØF(5) om endring av 
direktiv 88/77/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/96/EF av 13. desember 1999 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp 
av forurensende gasser og partikler fra motorer med 
kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av 
forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning 
som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, 
til bruk i kjøretøyer, og om endring av rådsdirektiv 
88/77/EØF(6), og kommisjonsdirektiv 2001/27/EF(7) om 
tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
88/77/EØF, er det innført bestemmelser, som selv om de 
er ensidige, er nært knyttet til ordningen som er fastsatt 
i direktiv 88/77/EØF. Disse ensidige bestemmelsene bør 
av hensyn til klarheten og rettssikkerheten tas med i sin 
helhet i omarbeidingen av direktiv 88/77/EØF.

3) Det er nødvendig at alle medlemsstater vedtar de samme 
kravene, særlig for å gjøre det mulig å gjennomføre 
EF-typegodkjenningsordningen i direktiv 70/156/EØF 
for alle typer kjøretøyer.

4) Kommisjonens program for luftkvalitet, utslipp fra 
veitransport, drivstoff og utslippsreduserende teknologi, 
heretter kalt «det første auto-Oil-programmet», viste at 
ytterligere reduksjoner i utslipp av forurensende stoffer 
fra tunge kjøretøyer var nødvendig med sikte på å 
forbedre luftkvaliteten i framtiden.

(5) EFT L 295 av 25.10.91, s. 1.
(6) EFT L 44 av 16.2.2000, s. 1.
(7) EFT L 107 av 18.4.2001, s. 10.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/55/EF

av 28. september 2005

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende 
gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 
av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller 

flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(*)

2009/EØS/39/12
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5) I det første auto-Oil-programmet ble en senkning av 
utslippsgrenseverdiene som gjelder fra år 2000, tilsvarende 
en reduksjon på 30 % av utslippene av karbonmonoksid, 
samlet hydrokarboninnhold, nitrogenoksider og partikler, 
identifisert som viktige tiltak for å oppnå en forbedring 
av luftkvaliteten på mellomlang sikt. En senkning på 30 
% av røyktettheten bør dessuten bidra til en reduksjon 
av partikkelutslippene. Ytterligere reduksjoner av 
utslippsgrenseverdier som gjelder fra år 2005, tilsvarende 
ytterligere reduksjoner på 30 % av karbonmonoksid, 
samlet hydrokarboninnhold og nitrogenoksider og 80 
% av partikkelutslipp, bør i betydelig grad bidra til 
forbedring av luftkvaliteten på mellomlang til lang sikt. 
Den ytterligere begrensningen for nitrogenoksider som 
gjelder fra år 2008, bør gi en reduksjon i utslippsnivåene 
for dette forurensende stoffet på ytterligere 43 %.

6) Typegodkjenningsprøvinger for utslipp av forurensende 
gasser og partikler og røyktetthet brukes for å gjøre 
det mulig med en mer representativ vurdering av 
motorers utslippsytelse ved prøving under forhold som 
ligger nærmere opp til de forholdene som kjøretøyene 
utsettes for i bruk. Fra 2000 er konvensjonelle motorer 
med kompresjonstenning og de motorene med 
kompresjonstenning som er utstyrt med visse typer 
utslippskontrollutstyr, blitt prøvd over en stasjonær 
prøvingssyklus og med en ny lastprøvingssyklus for 
røyktetthet. Motorer med kompresjonstenning som er 
utstyrt med avanserte utslippskontrollsystemer er i tillegg 
blitt prøvd over en ny ikke-stasjonær prøvingssyklus. 
Fra 2005 skal alle motorer med kompresjonstenning 
prøves under alle disse prøvingssyklusene. Gassdrevne 
motorer prøves bare under den nye, ikke-stasjonære 
prøvingssyklusen.

7) Under tilfeldig valgte lastforhold og innenfor et definert 
driftsområde, skal grenseverdiene ikke overskrides med 
mer enn en passende prosentdel.

8) Når det fastsettes nye standarder og prøvingsmetoder, 
er det nødvendig å ta hensyn til den innvirkningen 
den framtidige veksten i trafikken i Fellesskapet har 
på luftkvaliteten. Det arbeidet som Kommisjonen har 
påtatt seg på dette området, har vist at bilindustrien i 
Fellesskapet har gjort store framskritt med å perfeksjonere 
teknologi som gir en betydelig reduksjon i utslippene 
av forurensende gasser og partikler. Det er imidlertid 
fortsatt nødvendig å arbeide for ytterligere forbedringer i 
utslippsgrenser og andre tekniske krav som har betydning 
for miljøvern og menneskers helse. Resultatene av 
pågående forskning på egenskapene til ultrafine partikler 
bør særlig tas i betraktning ved eventuelle framtidige 
tiltak.

9) Det er nødvendig å forbedre kvaliteten på drivstoff 
ytterligere slik at utslippskontrollsystemer som er i bruk, 
kan fungere effektivt og stabilt.

10) Fra 2005 bør det innføres nye bestemmelser om 
egendiagnose (OBD) for å gjøre det lettere umiddelbart 
å oppdage forringelse eller svikt i motorens 
utslippskontrollsystem. Dette ventes å gi bedre diagnose- 
og reparasjonsmuligheter, og dermed i betydelig grad 
forbedre de bærekraftige utslippsnivåene til tunge 
kjøretøyer i bruk. Ettersom egendiagnose (OBD) for 
dieselmotorer i tunge kjøretøyer på verdensplan fortsatt 
er på begynnerstadiet, bør den innføres i to trinn i 
Fellesskapet slik at systemet kan utvikles, og slik at 
OBD-systemet ikke gir feilmeldinger. For å hjelpe 
medlemsstatene med å sikre at eiere og operatører av 
tunge kjøretøyer oppfyller sine forpliktelser til å reparere 
feil som varsles gjennom OBD-systemet, bør avstanden 
som er tilbakelagt eller tiden som er gått etter at en feil er 
varslet til føreren, registreres.

11) Motorer med kompresjonstenning er i seg selv slitesterke 
og har vist at de med korrekt og effektivt vedlikehold 
kan opprettholde et høyt nivå av utslippsytelse over 
de svært lange avstandene som tunge kjøretøyer 
tilbakelegger i kommersiell drift. Framtidige standarder 
for utslipp vil imidlertid fremme innføringen av 
utslippskontrollsystemer nedstrøms for motoren, slik som 
deNOx-systemer, dieselpartikkelfiltre og systemer som er 
en kombinasjon av disse, og eventuelt andre systemer som 
det gjenstår å definere. Det er derfor nødvendig å fastsette 
krav til levetid, som kan fungere som referanseperiode 
for å kontrollere at motorens utslippskontrollsystem er 
i samsvar med standardene. Når det fastsettes et slikt 
krav, bør det tas tilstrekkelig hensyn til de svært lange 
avstandene som tunge kjøretøyer tilbakelegger, behovet 
for å utføre korrekt vedlikehold i rett tid samt muligheten 
for å typegodkjenne kjøretøyer i kategori N1 i samsvar 
med enten dette direktiv eller rådsdirektiv 70/220/EØF 
av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av 
utslipp fra motorvogner(1).

12) Medlemsstatene bør, ved hjelp av skattemessige 
oppmuntringer, gis anledning til å påskynde omsetningen 
av kjøretøyer som tilfredsstiller kravene vedtatt på 
fellesskapsplan, forutsatt at disse oppmuntringene er i 
samsvar med traktatens bestemmelser og oppfyller visse 
vilkår som har som mål å unngå vridninger på det indre 
marked. Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke 
medlemsstatenes rett til å inkludere utslipp av forurensende 
stoffer og andre stoffer i beregningsgrunnlaget for 
veitrafikkavgifter på motorvogner.

(1) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/76/EF (EFT L 206 av 15.8.2003, s. 29).
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13) Ettersom noen av disse skattemessige oppmuntringene er 
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1, må de 
meldes til Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 
88 nr. 3 for å vurderes i samsvar med de aktuelle kriteriene 
for forenlighet. Melding om slike tiltak i samsvar med 
dette direktiv skal ikke berøre meldingsplikten i henhold 
til traktatens artikkel 88 nr. 3.

14) For å forenkle og framskynde prosessen, bør Kommisjonen 
få i oppgave å vedta tiltak for å gjennomføre de 
grunnleggende bestemmelsene fastsatt i dette direktiv, 
samt tiltakene for å tilpasse vedleggene til dette direktiv 
til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

15) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv og dets tilpasning til den vitenskapelige og 
tekniske utvikling, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

16) Kommisjonen bør løpende undersøke behovet for å 
innføre utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer 
som det ennå ikke er fastsatt regler for, og som oppstår 
som følge av den mer utbredte bruken av nye alternative 
drivstoffer og nye systemer for kontroll med eksosutslipp.

17) Kommisjonen bør så snart som mulig framlegge forslag 
som den anser som passende, om et nytt nivå for 
grenseverdier for NOx og partikkelutslipp.

18) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å gjennomføre 
det indre marked ved å innføre felles tekniske krav 
vedrørende utslipp av forurensende gasser og partikler 
for alle typer kjøretøyer, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor på grunn av 
tiltakets omfang bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, 
går dette direktiv ikke ut over det som er nødvendig for å 
nå dette målet.

19) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som 
utgjør en vesentlig endring sammenlignet med tidligere 
direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelsene 
som ikke er endret, følger av de tidligere direktivene.

20) Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg 
IX del B —

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «kjøretøy» et kjøretøy som definert i artikkel 2 i 
direktiv 70/156/EØF og som drives fram av en motor 
med kompresjonstenning eller en gassmotor, med unntak 
av kjøretøyer i gruppe M1 med største teknisk tillatte 
totalmasse på høyst 3,5 tonn,

b) «motor med kompresjonstenning eller gassmotor» 
framdriftsinnretningen til et kjøretøy som kan 
typegodkjennes som separat teknisk enhet, som definert i 
artikkel 2 i direktiv 70/156/EØF,

c) «mer miljøvennlige kjøretøyer (EEV)» kjøretøyer som 
drives fram av en motor som overholder de tillatte 
utslippsgrenseverdiene angitt i rad C i tabellene i nr. 6.2.1 
i vedlegg I.

Artikkel 2

Medlemsstatenes forpliktelser

1. For en type motor med kompresjonstenning eller 
gassmotor og for en type kjøretøy som drives fram av en 
motor med kompresjonstenning eller en gassmotor, dersom 
de ikke oppfyller kravene i vedlegg I—VIII, særlig dersom 
utslippene av forurensende gasser og partikler og røyktettheten 
fra motoren ikke overholder grenseverdiene angitt i rad A i 
tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, skal medlemsstatene:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 
nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

2. Med unntak for kjøretøyer og motorer beregnet på eksport 
til tredjestater og reservemotorer til kjøretøyer som er i bruk, 
skal medlemsstatene dersom kravene i vedlegg I—VIII ikke 
er oppfylt, særlig dersom utslippene av forurensende gasser 
og partikler og røyktettheten fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene angitt i rad A i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I:

a) anse samsvarssertifikatene som ledsager nye kjøretøyer 
eller nye motorer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, 
som ugyldige for formålet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og
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b) forby at nye kjøretøyer som drives fram av en motor 
med kompresjonstenning eller en gassmotor, registreres, 
selges, tas i bruk eller fortsatt brukes, og forby salg eller 
bruk av nye motorer med kompresjonstenning eller nye 
gassmotorer.

3. Uten at det berører nr. 1 og 2, fra og med 1. oktober 
2003, og med unntak for kjøretøyer og motorer beregnet på 
eksport til tredjestater eller reservemotorer til kjøretøyer som 
er i bruk, skal medlemsstatene, for en type gassmotor og en 
type kjøretøy som drives fram av en gassmotor, dersom de ikke 
oppfyller kravene i vedlegg I—VIII,

a) anse samsvarssertifikatene som ledsager nye kjøretøyer 
eller nye motorer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, 
som ugyldige for formålet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og

b) forby at nye kjøretøyer registreres, selges, tas i bruk eller 
fortsatt brukes, og forby salg eller bruk av nye motorer.

4. Dersom kravene i vedlegg I—VIII og i artikkel 3 
og 4 er oppfylt, særlig dersom utslippene av forurensende 
gasser og partikler og røyktettheten fra motoren overholder 
grenseverdiene angitt i rad B1 eller rad B2, eller de tillatte 
grenseverdiene angitt i rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg 
I, kan ingen medlemsstater, med begrunnelse i utslipp av 
forurensende gasser og partikler og røyktettheten fra motoren:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 nr. 
1 i direktiv 70/156/EØF, eller å gi nasjonal typegodkjenning 
for en kjøretøytype som drives fram av en motor med 
kompresjonstenning eller en gassmotor,

b) forby at nye kjøretøyer som drives fram av en motor med 
kompresjonstenning eller en gassmotor registreres, selges, 
tas i bruk eller fortsatt brukes,

c) nekte å gi EF-typegodkjenning for en type motor med 
kompresjonstenning eller gassmotor,

d) forby salg eller bruk av nye motorer med kompresjonstenning 
eller nye gassmotorer.

5. Fra og med 1. oktober 2005, for en type motor med 
kompresjonstenning eller gassmotor og for en type kjøretøy 
som drives fram av en motor med kompresjonstenning eller 
en gassmotor, dersom de ikke oppfyller kravene i vedlegg 
I—VIII og artikkel 3 og 4, særlig dersom utslippene av 
forurensende gasser og partikler og røyktettheten fra motoren 
ikke overholder grenseverdiene angitt i rad B1 i tabellene i nr. 
6.2.1 i vedlegg I, skal medlemsstatene:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 
nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

6. Fra og med 1. oktober 2006 og med unntak for 
kjøretøyer og motorer beregnet på eksport til tredjestater eller 
reservemotorer til kjøretøyer som er i bruk, skal medlemsstatene 
dersom kravene i vedlegg I—VIII og i artikkel 3 og 4 ikke er 
oppfylt, særlig dersom utslippene av forurensende gasser 
og partikler og røyktettheten fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene angitt i rad B1 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I:

a) anse samsvarssertifikatene som ledsager nye kjøretøyer 
eller nye motorer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, 
som ugyldige for formålet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og

b) forby at nye kjøretøyer som drives fram av en motor 
med kompresjonstenning eller en gassmotor, registreres, 
selges, tas i bruk eller fortsatt brukes, og forby salg eller 
bruk av nye motorer med kompresjonstenning eller nye 
gassmotorer.

7. Fra og med 1. oktober 2008, for en type motor med 
kompresjonstenning eller gassmotor og for en type kjøretøy 
som drives fram av en motor med kompresjonstenning eller 
en gassmotor, dersom de ikke oppfyller kravene i vedlegg 
I—VIII og artikkel 3 og 4, særlig dersom utslippene av 
forurensende gasser og partikler og røyktettheten fra motoren 
ikke overholder grenseverdiene angitt i rad B2 i tabellene i nr. 
6.2.1 i vedlegg I, skal medlemsstatene:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning i samsvar med artikkel 4 
nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, og

b) nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

8. Fra og med 1. oktober 2009 og med unntak for 
kjøretøyer og motorer beregnet på eksport til tredjestater eller 
reservemotorer til kjøretøyer som er i bruk, skal medlemsstatene 
dersom kravene i vedlegg I—VIII og artikkel 3 og 4 ikke er 
oppfylt, særlig dersom utslippene av forurensende gasser 
og partikler og røyktettheten fra motoren ikke overholder 
grenseverdiene angitt i rad B2 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I:

a) anse samsvarssertifikatene som ledsager nye kjøretøyer 
eller nye motorer i samsvar med direktiv 70/156/EØF, 
som ugyldige for formålet nevnt i artikkel 7 nr. 1 i nevnte 
direktiv, og
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b) forby at nye kjøretøyer som drives fram av en motor 
med kompresjonstenning eller en gassmotor, registreres, 
selges, tas i bruk eller fortsatt brukes, og forby salg eller 
bruk av nye motorer med kompresjonstenning eller nye 
gassmotorer.

9. I samsvar med nr. 4 skal en motor som oppfyller kravene 
i vedlegg I—VIII, og som særlig overholder grenseverdiene 
angitt i rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, anses å oppfylle 
kravene i nr. 1, 2 og 3.

I samsvar med nr. 4 skal en motor som oppfyller kravene i 
vedlegg I—VIII og i artikkel 3 og 4, og som særlig overholder 
grenseverdiene angitt i rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, 
anses å oppfylle kravene i nr. 1—3 og 5—8.

10. For motorer med kompresjonstenning eller gassmotorer 
som i forbindelse med typegodkjenningen skal overholde 
utslippsgrenseverdiene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I, gjelder 
følgende:

Under alle tilfeldig valgte lastforhold og innenfor et definert 
kontrollområde, og med unntak for særlige driftsforhold for 
motorer som ikke omfattes av en slik bestemmelse, skal de 
utslippsprøvene som er innsamlet i et tidsintervall på så lite 
som 30 sekunder, ikke overstige grenseverdiene i rad B2 og 
C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I med mer enn 100 %. Det 
kontrollområdet som prosentdelen som ikke skal overstiges, 
skal gjelde for, hvilke driftsforhold som skal unntas og andre 
relevante forhold, skal defineres etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 7 nr. 1.

Artikkel 3

Utslippskontrollsystemets holdbarhet

1. Fra 1. oktober 2005 for nye typegodkjenninger, og fra 
1. oktober 2006 for alle typegodkjenninger, skal produsenten 
godtgjøre at en motor med kompresjonstenning eller en 
gassmotor som er typegodkjent etter utslippsgrenseverdiene 
angitt i rad B1 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, vil 
overholde disse utslippsgrenseverdiene ved en levetid på:

a) 100 000 km eller fem år, avhengig av hva som kommer 
først, for motorer som skal monteres i kjøretøyer i gruppe 
N1 og M2,

b) 200 000 km eller seks år, avhengig av hva som kommer 
først, for motorer som skal monteres 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 høyst 7,5 tonn,

c) 500 000 km eller sju år, avhengig av hva som kommer 
først, for motorer som skal monteres 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.

Fra 1. oktober 2005 for nye typer, og fra 1. oktober 2006 
for alle typer, skal det ved typegodkjenninger som er gitt til 
kjøretøyer, også bekreftes at de forurensningsreduserende 
innretningene fungerer riktig i den normale levetiden til 
kjøretøyet under normale driftsforhold (samsvar når det gjelder 
kjøretøyer i bruk som vedlikeholdes og brukes riktig).

2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av nr. 
1, skal vedtas senest 28. desember 2005.

Artikkel 4

Egendiagnosesystem

1. Fra 1. oktober 2005 for nye typegodkjenninger av 
kjøretøyer, og fra 1. oktober 2006 for alle typegodkjenninger, 
skal en motor med kompresjonstenning som er typegodkjent 
etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1 eller rad C i 
tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, eller et kjøretøy som drives fram 
av en slik motor, utstyres med et egendiagnosesystem (OBD) 
som varsler føreren om en feil dersom OBD-grenseverdiene 
angitt i rad B1 eller rad C i tabellen i nr. 3, overskrides.

Dersom det finnes etterbehandlingssystemer for eksos, kan 
OBD-systemet registrere alle vesentlige funksjonsfeil i:

a) en katalysator, når den er montert som en separat enhet, 
uansett om den er en del av et deNOx-system eller et 
dieselpartikkelfilter,

b) et deNOx-system, når det er montert,

c) et dieselpartikkelfilter, når det er montert,

d) et kombinert deNOx-dieselpartikkelfiltersystem.

2. Fra 1. oktober 2008 for nye typegodkjenninger, og fra 1. 
oktober 2009 for alle typegodkjenninger, skal en motor med 
kompresjonstenning eller en gassmotor som er typegodkjent 
etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B2 eller rad C i 
tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I, eller et kjøretøy som drives 
fram av en slik motor, utstyres med et OBD-system som 
varsler føreren om en feil dersom OBD-grenseverdiene angitt i 
rad B2 eller rad C i tabellen i nr. 3, overskrides.
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OBD-systemet skal også omfatte et grensesnitt mellom 
motorens elektroniske styreenhet (EECU) og motorens eller 
kjøretøyets eventuelle andre elektriske eller elektroniske 
systemer som gir eller mottar data fra EECU og som påvirker 
den korrekte funksjonen til utslippskontrollsystemet, slik som 
grensesnittet mellom EECU og en elektronisk styreenhet for 
overføring.

3. OBD-grenseverdiene er som følger:

Rad

Motorer med kompresjonstenning

Masse av nitrogenoksider  
(NOx) g/kWh

Masse av partikler 
(PT) g/kWh

B1 (2005) 7,0 0,1

B2 (2008) 7,0 0,1

C (EEV) 7,0 0,1

4. Det må sikres ubegrenset og standardisert tilgang til 
OBD-systemet med henblikk på inspeksjon, diagnostisering, 
service og reparasjon i samsvar med tilsvarende bestemmelser 
i direktiv 70/220/EØF og bestemmelser om reservedeler for å 
sikre forenlighet med OBD-systemer.

5. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av nr. 
1, 2 og 3, skal vedtas senest 28. desember 2005.

Artikkel 5

Utslippskontrollsystemer som bruker selvnedbrytende 
reagenser

Ved å fastsette de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
artikkel 4, som nevnt i artikkel 7 nr. 1, skal Kommisjonen, dersom 
det er hensiktsmessig, ta med tekniske tiltak for å redusere 
i størst mulig grad risikoen for at utslippskontrollsystemer 
som bruker selvnedbrytende reagenser, ikke vedlikeholdes 
tilstrekkelig i drift. I tillegg, og dersom det er hensiktsmessig, 
skal det tas med tiltak for å sikre at utslipp av ammoniakk på 
grunn av bruk av selvnedbrytende reagenser, reduseres mest 
mulig.

Artikkel 6

Skattemessige oppmuntringer

1. Medlemsstatene kan fastsette skattemessige 
oppmuntringer bare for kjøretøyer som er i samsvar med 
dette direktiv. Slike oppmuntringer skal være i samsvar med 
traktatens bestemmelser samt enten nr. 2 eller nr. 3 i denne 
artikkel.

2. Disse oppmuntringene skal få anvendelse på alle nye 
kjøretøyer som bringes i omsetning på en medlemsstats 
marked som på forhånd overholder grenseverdiene angitt i rad 
B1 eller B2 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I.

De skal opphøre med virkning fra det tidspunktet når 
grenseverdiene i rad B1 som fastsatt i artikkel 2 nr. 6, blir 
obligatoriske, eller fra det tidspunktet når grenseverdiene i rad 
B2 som fastsatt i artikkel 2 nr. 8, blir obligatoriske.

3. Disse oppmuntringene skal få anvendelse på alle nye 
kjøretøyer som bringes i omsetning på en medlemsstats 
marked som overholder de tillatte grenseverdiene angitt i rad 
C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I.

4. Ut over de vilkårene som er nevnt i nr. 1, skal 
oppmuntringene for hver type kjøretøy ikke overskride 
tilleggskostnadene ved de tekniske løsninger som innføres for 
å overholde grenseverdiene angitt i rad B1 eller rad B2 eller 
de tillatte grenseverdiene angitt i rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i 
vedlegg I, og ved montering av disse i kjøretøyet.

5. Medlemsstatene skal i god tid underrette Kommisjonen 
om planer om å innføre eller endre de skattemessige 
oppmuntringene nevnt i denne artikkel, slik at den kan 
framlegge sine merknader.

Artikkel 7

Gjennomføringstiltak og endringer

1. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
artikkel 2 nr. 10 og artikkel 3 og 4 i dette direktiv, skal vedtas 
av Kommisjonen som bistås av en komité nedsatt ved artikkel 
13 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 13 nr. 3 i nevnte direktiv.

2. Endringer som er nødvendige for å tilpasse dette direktiv 
til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas av 
Kommisjonen som bistås av en komité nedsatt ved artikkel 
13 nr. 1 i direktiv 70/156/EØF, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 13. nr. 3 i nevnte direktiv.

Artikkel 8

Vurdering og rapporter

1. Kommisjonen skal vurdere behovet for å innføre nye 
utslippsgrenseverdier for tunge kjøretøyer og motorer til tunge 
kjøretøyer med hensyn til forurensende stoffer som det ennå 
ikke er fastsatt regler for. Vurderingen skal bygge på utbredelsen 
av nye alternative drivstoffer og innføringen av nye systemer 
for kontroll med eksosutslipp basert på tilsetningsstoffer med 
det formål å oppfylle framtidige standarder som er fastsatt i 
dette direktiv. Når det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen 
framlegge et forslag for Europaparlamentet og Rådet.
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2. Kommisjonen skal framlegge for Europarådet og rådet 
forslag til regelverk for ytterligere begrensninger av NOx og 
partikkelutslipp for tunge kjøretøyer.

Eventuelt skal den undersøke om det er nødvendig å fastsette 
enda en grenseverdi for partikkelantall og partikkelstørrelse, 
og skal i så fall ta en slik grenseverdi med i forslagene.

3. Kommisjonen skal avlegge rapport til Europaparlamentet 
og Rådet om utviklingen i forhandlingene om en prøvingssyklus 
som er harmonisert på verdensplan (WHDC).

4. Kommisjonen skal framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om kravene til innføring av et 
egenmålesystem (OBM). Kommisjonen skal på grunnlag av 
rapporten, om det er hensiktsmessig, framlegge et forslag 
til tiltak som skal omfatte de tekniske spesifikasjonene og 
tilsvarende vedlegg med sikte på typegodkjenning av OBM-
systemer som sikrer minst tilsvarende overvåkingsnivåer som 
OBD-systemer, og som skal være forenlige med disse.

Artikkel 9

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 9. november 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. Dersom vedtakelsen av 
gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 7 forsinkes ut over 
28. desember 2005, skal medlemsstatene oppfylle denne 
forpliktelsen innen fristen for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning som er fastsatt i det direktivet som inneholder 
disse gjennomføringstiltakene. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene 
fra 9. november 2006, eller dersom vedtakelsen av 
gjennomføringstiltakene nevnt i artikkel 7 forsinkes ut over 
28. desember 2005, fra fristen for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning som angitt i det direktivet som inneholder disse 
gjennomføringstiltakene.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 
til direktivene som oppheves ved dette direktiv, skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 
fastsette nærmere regler for henvisningen, og hvordan nevnte 
opplysning skal utformes.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 10

Oppheving

Direktivene nevnt i vedlegg IX del A, oppheves med virkning 
fra 9. november 2006 uten at det berører forpliktelsene til 
medlemsstatene angående fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg IX 
del B.

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg X.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 28. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 Formann Formann
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VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE, DEFINISjONER OG FORKORTELSER, SØKNAD OM EF-TyPEGODKjENNING, 
SPESIFIKASjONER OG PRØVING SAMT PRODUKSjONSSAMSVAR

1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv gjelder for forurensende gasser og partikler fra alle motorvogner som er utstyrt med 
motor med kompresjonstenning, og for forurensende gasser fra alle motorvogner som er utstyrt med 
motor med elektrisk tenning og bruker naturgass eller LPG, og for motorer med kompresjonstenning 
og elektrisk tenning som definert i artikkel 1, med unntak av kjøretøyer i gruppene N1, N2 og M2 
som er typegodkjent i samsvar med rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner(1).

2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER

 I dette direktiv menes med:

2.1. «prøvingssyklus» en sekvens av prøvingspunkter som hvert er definert med et bestemt turtall og 
dreiemoment som motoren skal overholde ved stasjonær driftstilstand (ESC-prøving) eller ikke-
stasjonær driftstilstand (ETC- og ELR-prøving),

2.2. «typegodkjenning av en motor (motorfamilie)» typegodkjenning av en motortype (motorfamilie) med 
hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler,

2.3. «dieselmotor» en motor som fungerer etter kompresjonstenningsprinsippet,

2.4. «gassmotor» en motor som bruker naturgass (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff,

2.5. «motortype» motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper som 
motorkjennetegnene definert i vedlegg II til dette direktiv,

2.6. «motorfamilie» produsentens gruppering av motorer som ved sin konstruksjon, som definert i vedlegg 
II tillegg 2 til dette direktiv, har samme eksosutslippsegenskaper; alle medlemmer i motorfamilien må 
oppfylle de gjeldende utslippsgrenseverdiene,

2.7.  «representativ motor» en motor som er utvalgt fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene 
er representative for motorfamilien,

2.8.  «forurensende gasser» karbonmonoksid, hydrokarboner (i det antatte forholdet CH1,85 for diesel, CH2,525 
for LPG og CH2,93 for naturgass (NMHC) og et antatt molekylforhold på CH3O0,5 for etanoldrevne 
dieselmotorer), metan (i det antatte forholdet CH4 for naturgass) og nitrogenoksider, sistnevnte uttrykt 
i nitrogendioksid (NO2)-ekvivalenter,

2.9.  «forurensende partikler» materiale som samles opp på et fastsatt filtermateriale etter at eksosen er 
fortynnet med ren, filtrert luft slik at temperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C),

2.10.  «røyk» partikler som føres med i eksosstrømmen fra en dieselmotor, og som absorberer, reflekterer eller 
bryter lys,

2.11.  «nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende del, i kW «EF», bestemt i prøvingsbenk og 
målt i samsvar med EF-målemetoden fastsatt i rådsdirektiv 80/1269/EØF av 16. desember 1980 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt(2),

(1) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/76/EF (EFT L 206 av 15.8.2003, s. 29).
(2) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/99/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 32).
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2.12.  «oppgitt største effekt (Pmaks)» den største effekten i kW «EF» (nettoeffekt) som oppgitt av produsenten 
i søknaden om typegodkjenning,

2.13.  «belastningsgrad» andelen av høyeste dreiemoment ved et gitt motorturtall,

2.14.  «ESC-prøving» en prøvingssyklus som består av 13 stasjonære faser som skal gjennomføres i samsvar 
med nr. 6.2 i dette vedlegg,

2.15.  «ELR-prøving» en prøvingssyklus som består av en sekvens av belastningstrinn ved konstante 
motorturtall som skal gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

2.16.  «ETC-prøving» en prøvingssyklus som består av 1800 ikke-stasjonære faser som går over i hverandre 
sekund for sekund og gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

2.17.  «motorens driftsturtallområde» det turtallsområdet som motoren oftest bruker mellom lavt og høyt 
turtall, som angitt i vedlegg III til dette direktiv,

2.18.  «lavt turtall (nlo)» det laveste motorturtall der motoren yter 50 % av oppgitt største effekt,

2.19.  «høyt turtall (nhi)» det høyeste motorturtall der motoren yter 70 % av oppgitt største effekt,

2.20.  «motorturtall A, B og C» de prøvingsturtall i motorens driftsturtallsområde som skal brukes til ESC-
prøving og ELR-prøving, som angitt i vedlegg III tillegg 1 til dette direktiv,

2.21.  «kontrollområde» området med motorturtall mellom A og C og belastning mellom 25 og 100 prosent,

2.22.  «referanseturtall (nref)» den 100 prosents turtallsverdi som skal brukes til å denormalisere de relative 
turtallsverdiene i ETC-prøvingen, som angitt i vedlegg III tillegg 2 til dette direktiv,

2.23.  «opasimeter» et instrument som kan måle røykpartiklenes opasitet ved hjelp av lysekstinksjonsprinsippet,

2.24.  «naturgassområde» ett av områdene H eller L som definert i Europeisk standard EN 437, datert 
november 1993,

2.25.  «selvtilpasningsevne» en motors evne til å holde forholdet luft/drivstoff konstant,

2.26.  «rekalibrering» en finjustering av en naturgassdrevet motor med det formål å gi motoren samme ytelse 
(effekt, drivstofforbruk) i et annet naturgassområde,

2.27.  «Wobbetall (nedre Wl eller øvre Wu)» forholdet mellom den likeverdige brennverdien for en gass per 
volumenhet og kvadratroten av gassens relative densitet ved samme referansevilkår:

2.28.  «λ-forskyvningsfaktor (Sλ)» et uttrykk som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet 
med hensyn til en endring av luftoverskuddstallet λ dersom motoren bruker en gass med en annen 
sammensetning enn ren metan (se vedlegg VII vedrørende beregningen av Sλ),

gass
gass

luft
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2.29.  «håndteringsinnretning» en innretning som måler, registrerer eller reagerer på driftsvariabler (for 
eksempel kjøretøyets hastighet, motorturtall, gir i bruk, temperatur, innsugingstrykk eller enhver annen 
parameter) for å aktivere, modulere, forsinke eller deaktivere driften av en komponent eller funksjon 
i utslippskontrollsystemet slik at utslippskontrollsystemets effektivitet reduseres under forhold som 
kjøretøyet utsettes for ved normal bruk, med mindre bruken av en slik innretning utgjør en betydelig 
del av de prøvingsmetodene som er benyttet ved utslippssertifisering.

Figur 1

Detaljert beskrivelse av prøvingssyklusene

2.30.  «hjelpekontrollinnretning» et system, en funksjon eller en kontrollstrategi montert på en motor eller i et 
kjøretøy, og som brukes til å beskytte motoren og/eller dens hjelpeutstyr mot driftsforhold som kan føre 
til skade eller svikt, eller som brukes til å lette start av motoren. En hjelpekontrollinnretning kan også 
være en strategi eller et tiltak som det på tilfredsstillende måte er påvist ikke er en håndteringsinnretning.

2.31.  «unormal utslippskontrollstrategi» enhver strategi eller ethvert tiltak som når kjøretøyet brukes under 
normale forhold, reduserer utslippskontrollsystemets effektivitet til et nivå som ligger under det som er 
forventet ved den relevante utslippsprøvingen.

2.32.  Symboler og forkortelser

2.32.1.  Symboler for prøvingsparametrer

Symbol Enhet Betegnelse

AP m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvetakingssonden

AT m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

CEE — Virkningsgrad for etan

CEM — Virkningsgrad for metan

C1 — Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent

kons ppm/vol. % Tall som angir konsentrasjon

D0 m3/s PDP-kalibreringskurvens skjæring med ordinataksen

DF — Fortynningsfaktor

D — Konstant i Bessel-funksjonen

E — Konstant i Bessel-funksjonen

EZ (g/kWh) Interpolert verdi av NOx-utslipp i kontrollpunktet
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Symbol Enhet Betegnelse

fa — Laboratoriets atmosfæriske faktor

fc s-1 Bessel-filterets avreguleringsfrekvens

FFH — Drivstoffspesifikk faktor for omregning av konsentrasjon fra 
tørr til våt

FS — Støkiometrisk faktor

GAIRW kg/h Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

GAIRD kg/h Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

GDILW kg/h Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

GEDFW kg/h Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

GEXHW kg/h Massestrøm av eksos (våte forhold)

GFUEL kg/h Massestrøm av drivstoff

GTOTW kg/h Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

H MJ/m3 Brennverdi

HREF g/kg Referanseverdi for absolutt fuktighet (10,71g/kg)

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

HTCRAT mol/mol Forholdet hydrogen/karbon

i — Indeks som angir en enkelt prøvingsfase

K — Bessel-konstant

k m-1 Lysabsorpsjonskoeffisient

KH,D — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for dieselmotorer

KH,G — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for gassmotorer

KV CFV-kalibreringsfunksjon

KW,a — Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)

KW,d — Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

KW,e — Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)

KW,r — Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for 
prøvingsmotoren

La m Effektiv optisk veilengde
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Symbol Enhet Betegnelse

m PDP-kalibreringskurvens helling

masse g/h eller g Indeks som angir utslippets massestrøm

MDIL kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

Md mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

Mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

Mf,p mg Masse av oppsamlet partikkelprøve på primærfilter

Mf,b mg Masse av oppsamlet partikkelprøve på sekundærfilter

MSAM Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

MSEC kg Masse av sekundær fortynningsluft

MTOTW kg Samlet CVS-masse i løpet av prøvingssyklusen, våt basis

MTOTW,i kg Øyeblikkelig CVS-masse, våt basis

N % Opasitet

NP — PDPs samlede antall omdreininger i syklusen

NP,i — PDPs samlede antall omdreininger i et tidsintervall

n min-1 Motorturtall

np s-1 PDPs turtall

nhi min-1 Høyt motorturtall

nlo min-1 Lavt motorturtall

nref min-1 Referansemotorturtall for ETC-prøving

pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren

pA kPa Absolutt trykk

pB kPa Totalt atmosfærisk trykk

pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

p1 kPa Trykkfall ved pumpeinntak

P(a) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være montert under 
prøving

P(b) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være demontert 
under prøving

P(n) kW Nettoeffekt, ukorrigert

P(m) kW Effekt målt i prøvingsbenk
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Symbol Enhet Betegnelse

Ω — Bessel-konstant

Qs m3/s CVS-volumhastighet

q — Fortynningsforhold

r — Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

Ra % Relativ fuktighet i innsugingsluft

Rd % Relativ fuktighet i fortynningsluft

Rf — FID-responsfaktor

ρ kg/m3 Densitet

S kW Dynamometerinnstilling

Si m-1 Øyeblikkelig røyktetthet

Sλ λ-forskyvningsfaktor

T K Absolutt temperatur

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

t s Måletid

te s Elektrisk reaksjonstid

tF s Filterreaksjonstid for Bessel-funksjon

tp s Fysisk reaksjonstid

Δt s Tidsrom mellom etterfølgende røyktetthetsdata (= 1/
prøvetakingsfrekvens)

Δti s Tidsintervall for øyeblikkelig CFV-strøm

τ % Røyktransmittans

V0 m3/omdr. PDPs volumhastighet ved faktiske forhold

W — Wobbetall

Wact kWh Faktisk arbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

Wref kWh Referansearbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

WF — Vektfaktor

WFE — Effektiv vektfaktor

X0 m3/omdr. Kalibreringskurve for PDPs volumhastighet

Yi m-1 1 s Bessel-gjennomsnitt av røyktetthet

2.32.2.  Symboler for kjemiske komponenter

CH4 Metan
C2H6 Etan
C2H5OH Etanol
C3H8 Propan
CO Karbonmonoksid
DOP Dioktylftalat
CO2 Karbondioksid
HC Hydrokarboner
NMHC Hydrokarboner unntatt metan
NOx Nitrogenoksider
NO Nitrogenmonoksid
NO2 Nitrogendioksid
PT Partikler
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2.32.3.  Forkortelser

CFV Kritisk strømningsventuri
CLD Kjemiluminescensdetektor
ELR Europeisk belastningsresponsprøving
ESC Europeisk stasjonær syklus
ETC Europeisk ikke-stasjonær syklus
FID Flammeionisasjonsdetektor
GC Gasskromatograf
HCLD Oppvarmet kjemiluminescensdetektor
HFID Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor
LPG Flytende petroleumsgass
NDIR Ikke-dispersiv infrarød absorpsjonsanalysator
NG Naturgass
NMC Metanseparator

3. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING

3.1. Søknad om EF-typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie som betraktes som en 
separat teknisk enhet

3.1.1.  Søknad om typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende 
gasser og partikler for dieselmotorer og med hensyn til utslipp av forurensende gasser for gassmotorer, 
skal innsendes av motorprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.

3.1.2. Med søknaden skal det følge tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor med følgende 
opplysninger:

3.1.2.1.  En beskrivelse av motortypen eller eventuelt motorfamilien, med alle kjennetegnene oppført i vedlegg 
II til dette direktiv i henhold til artikkel 3 og 4 i direktiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1)

3.1.3.  En motor som er i samsvar med kjennetegnene for «motortype» eller «representativ motor» definert 
i vedlegg II, skal innleveres til den tekniske instans som har ansvaret for typegodkjenningsprøvingen 
fastsatt i nr. 6.

3.2. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med hensyn til dens motor

3.2.1.  Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler 
fra dets dieselmotor eller dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende gasser fra dets 
gassmotor eller gassmotorfamilie, skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller en representant med 
behørig fullmakt.

3.2.2.  Med søknaden skal det følge tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor med følgende 
opplysninger:

3.2.2.1.  En beskrivelse av kjøretøytypen, av de deler av kjøretøyet som er tilknyttet motoren, og eventuelt 
av motortypen eller motorfamilien, med kjennetegnene oppført i vedlegg II samt dokumentasjonen 
påkrevd i henhold til artikkel 3 i direktiv 70/156/EØF.

3.3. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med typegodkjent motor

3.3.1.  Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler 
fra dets typegodkjente dieselmotor eller dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende 
gasser fra dets typegodkjente gassmotor eller gassmotorfamilie, skal innsendes av kjøretøyprodusenten 
eller en representant med behørig fullmakt.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).
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3.3.2.  Med søknaden skal det følge tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor med følgende 
opplysninger:

3.3.2.1.  En beskrivelse av kjøretøytypen og av de deler av kjøretøyet som er tilknyttet motoren, med kjennetegnene 
oppført i vedlegg II dersom disse er relevante, samt kopi av EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg 
VI) for motoren eller eventuelt motorfamilien som en separat teknisk enhet montert i kjøretøytypen, og 
dokumentasjonen påkrevd i samsvar med artikkel 3 i direktiv 70/156/EØF.

4. EF-TYPEGODKJENNING

4.1. Tildeling av drivstoffuavhengig EF-typegodkjenning

 Drivstoffuavhengig EF-typegodkjenning tildeles på følgende vilkår:

4.1.1.  For dieselolje oppfyller den representative motoren kravene i dette direktiv til referansedrivstoffet 
fastsatt i vedlegg IV.

4.1.2.  For naturgass skal den representative motorens evne til å tilpasse seg alle drivstoffsammensetninger 
som kan forekomme på markedet, være dokumentert. For naturgass er det vanligvis to typer 
drivstoff, med henholdsvis høy brennverdi (H-gass) og lav brennverdi (L-gass), men med betydelig 
spredning innenfor begge områder. De avviker betydelig i energiinnhold, uttrykt ved wobbetall, 
og λ-forskyvningsfaktor (Sλ). Formlene for beregning av wobbetall og Sλ er gitt i nr. 2.27 og 2.28. 
Naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 0,89 og 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) regnes for å være 
H-gass, mens naturgass med en λ-forskyvningsfaktor mellom 1,08 og 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) regnes for 
å være L-gass. Referansedrivstoffenes sammensetning gjenspeiler de ekstreme variasjonene i Sλ.

 Den representative motoren skal oppfylle kravene i dette direktiv til referansedrivstoffene GR (drivstoff 
1) og G25 (drivstoff 2) som angitt i vedlegg IV, uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to 
prøvingene. Imidlertid tillates én tilpasningskjøring gjennom én ETC-syklus uten måling etter at 
drivstoffet er skiftet. Før prøvingen skal den representative motoren innkjøres etter framgangsmåten 
fastsatt i nr. 3 i tillegg 2 til vedlegg III.

4.1.2.1.  Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff (drivstoff 3) dersom 
λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. den 
øvre grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne 
prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

4.1.3.  For motorer som drives av naturgass og er selvtilpassende dels til H-gassområdet og dels til 
L-gassområdet, og som kan veksle mellom H-gassområdet og L-gassområdet ved hjelp av en bryter, 
skal den representative motoren prøves i begge bryterstillinger på det relevante referansedrivstoffet 
som angitt i vedlegg IV for hvert område. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) 
for H-gassområdet og G25 (drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative 
motoren skal i begge bryterstillinger oppfylle kravene i dette direktiv uten at drivstoffsystemet 
omjusteres mellom de to prøvingene. Imidlertid tillates én tilpasningskjøring gjennom én ETC-syklus 
uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Før prøvingen skal den representative motoren innkjøres etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 3 i tillegg 2 til vedlegg III.

4.1.3.1.  Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) 
dersom λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. 
den øvre grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne 
prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

4.1.4.  For motorer drevet med naturgass skal utslippsforholdet «r» for hvert forurensende stoff bestemmes på 
følgende måte:

 r =   utslippsresultat med referansedrivstoff 2

       utslippsresultat med referansedrivstoff 1
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 eller

ra =  utslippsresultat med referansedrivstoff 2

       utslippsresultat med referansedrivstoff 3

og

rb =  utslippsresultat med referansedrivstoff 1

       utslippsresultat med referansedrivstoff 3

4.1.5.  For LPG skal den representative motorens evne til å tilpasse seg alle drivstoffsammensetninger 
som kan forekomme på markedet, være dokumentert. For LPG forekommer det variasjoner i C3/
C4-sammensetningen. Disse variasjonene gjenspeiles i referansedrivstoffene. Den representative 
motoren skal oppfylle utslippskravene på referansedrivstoff A og B som angitt i vedlegg IV, uten 
at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Imidlertid tillates én tilpasningskjøring 
gjennom én ETC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Før prøvingen skal den representative 
motoren innkjøres etter framgangsmåten fastsatt i nr. 3 i tillegg 2 til vedlegg III.

4.1.5.1.  For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte:

r =   utslippsresultat med referansedrivstoff B

       utslippsresultat med referansedrivstoff A

4.2. Tildeling av drivstoffavhengig EF-typegodkjenning

 Drivstoffavhengig EF-typegodkjenning tildeles på følgende vilkår:

4.2.1.  Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker naturgass og er innstilt på å kjøre 
på gass enten i H-området eller L-området.

 Den representative motoren skal prøves på det relevante referansedrivstoffet som angitt i vedlegg IV 
for det relevante området. Som drivstoff brukes GR (drivstoff 1) og G23 (drivstoff 3) for H-gassområdet 
og G25 (drivstoff 2) og G23 (drivstoff 3) for L-gassområdet. Den representative motoren skal oppfylle 
kravene i dette direktiv uten at drivstoffsystemet omjusteres mellom de to prøvingene. Imidlertid tillates 
én tilpasningskjøring gjennom én ETC-syklus uten måling etter at drivstoffet er skiftet. Før prøvingen 
skal den representative motoren innkjøres etter framgangsmåten fastsatt i nr. 3 i tillegg 2 til vedlegg III.

4.2.1.1.  Motoren kan på produsentens anmodning prøves på et tredje drivstoff i stedet for G23 (drivstoff 3) 
dersom λ-forskyvningsfaktoren (Sλ) ligger mellom 0,89 (dvs. den nedre grensen for GR) og 1,19 (dvs. 
den øvre grensen for G25), for eksempel når drivstoff 3 er et kommersielt drivstoff. Resultatene av denne 
prøvingen kan danne grunnlag for vurderingen av produksjonssamsvar.

4.2.1.2.  For hvert forurensende stoff bestemmes utslippsforholdet «r» på følgende måte:

r =   utslippsresultat med referansedrivstoff 2

       utslippsresultat med referansedrivstoff 1

 eller

ra =  utslippsresultat med referansedrivstoff 2

       utslippsresultat med referansedrivstoff 3

og

rb =  utslippsresultat med referansedrivstoff 1

       utslippsresultat med referansedrivstoff 3

4.2.1.3.  Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke (se nr. 5.1.5) som angir hvilket gassområde 
motoren er typegodkjent for.
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4.2.2.  Typegodkjenning med hensyn til eksosutslipp fra en motor som bruker naturgass eller LPG og er innstilt 
på å kjøre på en bestemt drivstoffsammensetning.

4.2.2.1.  Den representative motoren skal oppfylle utslippskravene på referansedrivstoffene Gr og G25 for 
naturgass eller på referansedrivstoffene A og B for LPG, som angitt i vedlegg IV. Mellom prøvingene 
er det tillatt å fininnstille drivstoffsystemet. Denne fininnstillingen består av en rekalibrering av 
drivstoffsystemets database uten endring av verken den grunnleggende reguleringsstrategien eller den 
grunnleggende strukturen i databasen. Eventuell nødvendig utskiftning av deler som er direkte knyttet 
til drivstoffstrømmen (for eksempel innsprøytingsdyser), er tillatt.

4.2.2.2.  Motoren kan på produsentens anmodning prøves på referansedrivstoffene GR og G23, eller på 
referansedrivstoffene G25 og G23, og i slike tilfeller er typegodkjenningen gyldig bare for gasser i 
henholdsvis H-området eller L-området.

4.2.2.3.  Ved levering til kunden skal motoren være påført et merke (se nr. 5.1.5) som angir hvilken 
drivstoffsammensetning motoren er kalibrert for.

4.3. Typegodkjenning av et medlem av en motorfamilie med hensyn til eksosutslipp

4.3.1.  Med unntak av tilfellet nevnt i nr. 4.3.2, skal typegodkjenningen av en representativ motor 
uten ytterligere prøving utvides til å gjelde alle medlemmer av motorfamilien og gjelde for alle 
drivstoffsammensetninger innenfor det området den representative motoren er typegodkjent for (for 
motorer beskrevet i nr. 4.2.2), eller samme drivstoffområde (for motorer beskrevet i nr. 4.1 eller 4.2) 
som den representative motoren er typegodkjent for.

4.3.2.  Sekundær prøvingsmotor

 Dersom den tekniske instansen finner at den innsendte søknaden om typegodkjenning av en motor eller 
av et kjøretøy når det gjelder motoren med hensyn til den valgte representative motoren ikke fullt ut 
representerer motorfamilien definert i vedlegg I tillegg 1, kan den tekniske instansen velge en alternativ 
og om nødvendig en ekstra referanseprøvingsmotor.

4.4. Typegodkjenningsdokument

 Et dokument i samsvar med modellen oppført i vedlegg VI, skal utstedes for godkjenningene nevnt i 
nr. 3.1, 3.2 og 3.3.

5. MERKING AV MOTOR

5.1. En motor som er typegodkjent som teknisk enhet, skal ha følgende merking:

5.1.1.  motorprodusentens varemerke eller handelsnavn,

5.1.2.  produsentens handelsbetegnelse,

5.1.3.  nasjonalitetsbokstav(er) for den staten som har utstedt EF-typegodkjenningen, etterfulgt av 
EF-typegodkjenningsnummeret(1),

5.1.4.  for NG-motorer, ett av følgende merker som plasseres etter EF-typegodkjenningsnummeret:

– «H» for motorer som er typegodkjent og kalibrert for H-gassområdet,

– «L» for motorer som er typegodkjent og kalibrert for L-gassområdet,

– «HL» for motorer som er typegodkjent og kalibrert for både H- og L-gassområdet,

(1) 1 = Tyskland, 2 = Frankrike, 3 = Italia, 4 = Nederland, 5 = Sverige, 6 = Belgia, 7 = Ungarn, 8 = Den tsjekkiske republikk, 9 = 
Spania, 11 = Det forente kongerike, 12 = Østerrike, 13 = Luxembourg, 17 = Finland, 18 = Danmark, 20 = Polen, 21 = Portugal, 23 
= Hellas, 24 = Irland, 26 = Slovenia, 27 = Slovakia, 29 = Estland, 32 = Latvia, 36 = Litauen, 49 = Kypros, 50 = Malta.
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– «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,

– «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,

– «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.

5.1.5.  Merker

 Naturgass- og LPG-drevne motorer med drivstoffavhengig typegodkjenning skal ha følgende merking:

5.1.5.1.  Innhold

 Følgende opplysninger skal gis:

 I tilfellet nevnt i nr. 4.2.1.3, skal merket ha ordlyden

 «KAN BARE BRUKES MED NATURGASS I H-OMRÅDET». «H» erstattes eventuelt med «L».

 I tilfellet nevnt i nr. 4.2.2.3, skal merket ha ordlyden

 «KAN BARE BRUKES MED NATURGASS MED SPESIFIKASJON...» eller eventuelt «KAN BARE 
BRUKES MED LPG MED SPESIFIKASJON...». Alle opplysningene i de(n) aktuelle tabellen(e ) i 
vedlegg IV skal oppgis med de enkeltbestanddeler og grenser som oppgis av motorprodusenten.

 Bokstavene og tallene skal være minst 4 mm høye.

 Merk: 

 Dersom plassmangel hindrer slik merking, kan det brukes en forenklet kode. I slike tilfeller skal 
forklarende merknader som inneholder alle opplysningene ovenfor, være lett tilgjengelige for den 
person som fyller drivstofftanken eller foretar vedlikehold eller reparasjoner på motoren og dens 
hjelpeutstyr, samt for vedkommende myndigheter. Plasseringen av og innholdet i disse forklarende 
merknadene fastsettes ved avtale mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten.

5.1.5.2.  Egenskaper

 Merkene skal vare i hele levetiden for motoren. De skal være lett leselige, og bokstaver og tall skal ikke 
kunne slettes. Videre skal de være festet på en måte som varer hele motorens levetid, og de må ikke 
kunne fjernes uten at de ødelegges eller gjøres uleselige.

5.1.5.3.  Plassering

 Merkene skal være festet til en motordel som er nødvendig for normal drift av motoren, og som 
vanligvis ikke må skiftes ut i løpet av motorens levetid. Videre skal slike merker være plassert slik at 
de er lett synlige for en gjennomsnittsperson etter at motoren er ferdigmontert med alt hjelpeutstyr som 
er nødvendig for drift av motoren.

5.2. Ved søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype når det gjelder dennes motor, skal merkingen 
angitt i nr. 5.1.5 også være plassert nær påfyllingsåpningen for drivstoff.

5.3. Ved søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype med typegodkjent motor, skal merkingen angitt 
i nr. 5.1.5 også være plassert nær påfyllingsåpningen for drivstoff.
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6. KRAV OG PRØVING

6.1.  Generelt

6.1.1.  Utslippskontrollutstyr

6.1.1.1.  Komponenter som kan påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler fra dieselmotorer og 
utslippet av forurensende gasser fra gassmotorer, skal være konstruert, bygd, montert og installert på 
en slik måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv.

6.1.2.  Bruk av utslippskontrollutstyr

6.1.2.1.  Bruk av en håndteringsinnretning og/eller en unormal utslippskontrollstrategi er forbudt.

6.1.2.2.  En hjelpekontrollinnretning kan monteres på en motor eller i et kjøretøy dersom innretningen:

– fungerer bare under andre vilkår enn dem som er angitt i nr. 6.1.2.4, eller

– aktiveres bare midlertidig under vilkårene angitt i nr. 6.1.2.4 i forbindelse med beskyttelse mot 
motorskade, beskyttelse av luftkontrollinnretning, røykbegrenser, kaldstart eller oppvarming, eller

– aktiveres bare av signaler fra selve kjøretøyet i forbindelse med driftssikkerhet og nøddriftsstrategier.

6.1.2.3.  En innretning, en funksjon, et system eller et tiltak for motorstyring som er i bruk under vilkårene angitt 
i nr. 6.1.2.4, og som fører til at det brukes en annen eller endret motorstyringsstrategi enn den som 
vanligvis blir benyttet under de relevante utslippsprøvingssyklusene, vil være tillatt dersom det i samsvar 
med kravene i nr. 6.1.3 og/eller 6.1.4 fullt ut påvises at tiltaket ikke reduserer utslippskontrollsystemets 
effektivitet. I alle andre tilfeller skal slike innretninger anses som en håndteringsinnretning.

6.1.2.4.  I forbindelse med nr. 6.1.2.2 er driftsvilkårene ved stasjonære og ikke-stasjonære driftstilstander 
definert slik:

– i en høyde på høyst 1000 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 90 kPa),

– omgivelsestemperatur på 283-303 K (10-30 °C),

– temperatur på motorens kjølemiddel på 343-368 K (70-95 °C).

6.1.3.  Særlige krav til elektroniske utslippskontrollsystemer

6.1.3.1.  Krav til  dokumentasjon

 Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som inneholder systemets grunnleggende konstruksjon 
og metodene for å kontrollere utgangsvariablene, uansett om dette gjøres direkte eller indirekte.

 Dokumentasjonen skal bestå av to deler:

a) Den formelle dokumentasjonspakken, som skal leveres til den tekniske instansen samtidig med at 
søknaden om typegodkjenning blir innsendt, skal inneholde en fullstendig beskrivelse av systemet. 
Denne dokumentasjonen kan være kortfattet, forutsatt at det framgår av den at alle utgangsverdier 
er tillatt i henhold til et skjema over alle alternative inngangsverdier for den enkelte enheten. Disse 
opplysningene skal vedlegges dokumentasjonen som kreves i vedlegg I nr. 3.

b) Ytterligere opplysninger som viser parametrene som blir endret av en eventuell hjelpekontrollinnretning 
og grensevilkårene for når innretningen aktiveres. De ytterligere opplysningene skal inneholde en 
beskrivelse av drivstoffstyringssystemets logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for 
alle driftstilstander. 
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 Disse opplysningene skal også inneholde en begrunnelse for bruken av en eventuell 
hjelpekontrollinnretning og omfatte ytterligere opplysninger og prøvingsdata som viser hvilken 
virkning en eventuell hjelpekontrollinnretning som er montert på motoren eller i kjøretøyet, har på 
eksosutslippet.

 Disse ytterligere opplysningene skal holdes strengt fortrolig og oppbevares av produsenten, men være 
tilgjengelig for kontroll når typegodkjenningen finner sted, eller på et hvilket som helst tidspunkt i løpet 
av typegodkjenningens gyldighetstid.

6.1.4.  For å kunne kontrollere om en strategi eller et tiltak skal anses som en håndteringsinnretning 
eller en unormal utslippskontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i nr. 2.29 og 2.31, kan 
typegodkjenningsmyndigheten og/eller den tekniske instansen be om ytterligere en NOx-kontrollmåling 
innenfor rammen av ETC-prøvingen, som kan utføres i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen 
eller kontrollen av produksjonssamsvar.

6.1.4.1.  Som et alternativ til kravene i tillegg 4 i vedlegg III, kan det tas prøver av NOx-utslippene under ETC-
prøvingen ved å bruke råeksosen, og ved å følge de tekniske kravene i ISO DIS 16183 av 15. oktober 
2000.

6.1.4.2.  Når det skal kontrolleres om en strategi eller et tiltak skal anses som en håndteringsinnretning eller 
en unormal utslippskontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i nr. 2.29 og 2.31, skal en 
tilleggsmargin på 10 % godtas når det gjelder den aktuelle grenseverdien for NOx.

6.1.5.  Overgangsbestemmelser om utvidelse av typegodkjenning

6.1.5.1.  Dette nummer får bare anvendelse på nye motorer med kompresjonstenning og nye kjøretøyer som 
drives fram av en motor med kompresjonstenning som er typegodkjent i samsvar med kravene i rad A 
i tabellene i nr. 6.2.1.

6.1.5.2.  Som et alternativ til nr. 6.1.3 og 6.1.4 kan produsenten framlegge for den tekniske instansen 
resultatene av en NOx-kontrollmåling innenfor rammen av ETC-prøvingen, for å vise at motoren har 
de samme egenskapene som den representative motoren beskrevet i vedlegg II, idet det tas hensyn 
til bestemmelsene i nr. 6.1.4.1 og 6.1.4.2. Produsenten skal også levere en skriftlig erklæring om at 
motoren ikke benytter noen håndteringsinnretning eller unormal utslippskontrollstrategi som definert i 
nr. 2 i dette vedlegg.

6.1.5.3.  Produsenten skal også levere en skriftlig erklæring om at resultatene av NOx-kontrollmålingen og 
erklæringen om den representative motoren, som nevnt i nr. 6.1.4, også gjelder alle motortyper i 
motorfamilien beskrevet i vedlegg II.

6.2.  Krav med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler og røyk

For typegodkjenning til rad A i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene bestemmes ved ESC- og ELR-prøving 
for konvensjonelle dieselmotorer, herunder motorer utstyrt med elektronisk drivstoffinnsprøyting, 
eksosresirkulering og/eller oksidasjonskatalysator. Dieselmotorer med avanserte systemer for 
etterbehandling av eksos, herunder NOx-katalysatorer og/eller partikkelfeller, skal i tillegg gjennomgå 
ETC-prøving.

For typegodkjenningsprøving til enten rad B1 eller B2 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene 
bestemmes ved ESC-, ELR- og ETC-prøving.

For gassmotorer skal gassutslippene bestemmes ved ETC-prøving.

Prøvingsmetodene for ESC- og ELR-prøving er beskrevet i vedlegg III tillegg 1, mens prøvingsmetoden 
for ETC-prøving er beskrevet i vedlegg III tillegg 2 og 3.

Utslipp av forurensende gasser og eventuelt partikler og røyk fra motoren som er innlevert for 
prøving, skal måles etter metodene beskrevet i vedlegg III tillegg 4. Vedlegg V beskriver de anbefalte 
analysesystemene for forurensende gasser, de anbefalte partikkelprøvetakingssystemene og det 
anbefalte røykmålingssystemet.
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Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av den tekniske instansen dersom det viser seg at de 
gir likeverdige resultater for den aktuelle prøvingssyklusen. Bestemmelsen av systemenes likeverdighet 
skal skje på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse av 7 par (eller flere) stikkprøver av systemet 
som vurderes, og ett av referansesystemene i dette direktiv. For partikkelutslipp er det bare systemet 
for fullstrømsfortynning som anerkjennes som referansesystem. Med «resultater» menes de spesifikke 
utslippsverdiene målt under syklusen. Korrelasjonsundersøkelsen skal utføres ved samme laboratorium, 
på samme prøvingsstand og på samme motor, og bør fortrinnsvis foretas parallelt. Kriteriet for 
likeverdighet er ± 5 % samsvar mellom gjennomsnittene av stikkprøveparene. For at et nytt system 
skal kunne innlemmes i dette direktiv, må bestemmelsen av likeverdighet baseres på beregning av 
repeterbarhet og reproduserbarhet som beskrevet i ISO 5725.

6.2.1.  Grenseverdier

Den spesifikke massen av karbonmonoksid, av samlede hydrokarboner, av nitrogenoksider og av 
partikler som bestemt ved ESC-prøvingen, og av røykens opasitet som bestemt ved ELR-prøvingen, 
skal ikke overstige verdiene i tabell 1.

Tabell 1

Grenseverdier — ESC- og ELR-prøving

Rad

Masse av 
karbon-

monoksid

(CO) g/kWh

Masse av 
hydro-

karboner

(HC) g/kWh

Masse av 
nitrogen-
oksider

(NOx) g/
kWh

Masse av partikler

(PT) g/kWh

Røyk

m-1

A (2000) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,13(1) 0,8

B1 (2005) 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5

B2 (2008) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5

C (EEV) 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15

(1) For motorer som har et slagvolum på mindre enn 0,75 dm3 per sylinder og et nominelt turtall på mer enn 3 000 
min-1.

For dieselmotorer som i tillegg gjennomgår ETC-prøving, og særlig for gassmotorer, skal de spesifikke 
massene av karbonmonoksid, hydrokarboner unntatt metan, metan (eventuelt), nitrogenoksider og 
partikler (eventuelt) ikke overstige verdiene i tabell 2.

Tabell 2

Grenseverdier — ETC-prøving

Rad

Masse av 
karbon-

monoksid
(CO) g/kWh

Masse av 
hydrokarboner 
unntatt metan
(NMHC) g/

kWh

Masse av 
metan

(CH4)(1) g/
kWh

Masse av 
nitrogen-
oksider

(NOx) g/kWh

Masse av partikler
(PT)(2) g/kWh

A (2000) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0,21(3)

B1 (2005) 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03

B2 (2008) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03

C (EEV) 3,0 0,40 0,65 2,0 0,02

(1) Bare for naturgassmotorer.
(2) Gjelder ikke gassdrevne motorer på trinn A og trinn B1 og B2.
(3) For motorer som har et slagvolum på mindre enn 0,75 dm3 per sylinder og et nominelt turtall på mer enn 3 000 

min-1.
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6.2.2.  Måling av hydrokarboner for diesel- og gassmotorer

6.2.2.1.  En produsent kan velge å måle massen av alle hydrokarboner i ETC-prøvingen i stedet for å 
måle massen av hydrokarboner unntatt metan. I slike tilfeller er grenseverdien for massen av alle 
hydrokarboner den samme som i tabell 2 for massen av hydrokarboner unntatt metan.

6.2.3.  Særlige krav til dieselmotorer

6.2.3.1.  Den spesifikke massen av nitrogenoksider målt ved vilkårlige kontrollpunkter i kontrollområdet 
for ESC-prøving, må ikke overstige verdiene beregnet ved interpolasjon mellom de tilstøtende 
prøvingsfasene med mer enn 10 % (se vedlegg III tillegg I nr. 4.6.2 og 4.6.3).

6.2.3.2.  Røykverdien ved det vilkårlige prøvingsturtallet i ELR-prøvingen må ikke overstige den høyeste 
røykverdien ved de to tilstøtende prøvingsturtallene med mer enn 20 %, og uansett ikke med mer enn 
5 % av grenseverdien.

7. MONTERING I KJØRETØYET

7.1.  Monteringen av motoren i kjøretøyet skal oppfylle følgende spesifikasjoner med hensyn til 
typegodkjenning av motoren:

7.1.1.  innsugingsundertrykket skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg VI for den typegodkjente 
motoren,

7.1.2.  mottrykket i eksosen skal ikke overstige det som er angitt i vedlegg VI for den typegodkjente motoren,

7.1.3.  eksosanleggets volum skal ikke avvike mer enn 40 % fra det volum som er angitt i vedlegg VI for den 
typegodkjente motoren,

7.1.4.  den effekt som absorberes av hjelpeutstyr til drift av motoren, skal ikke overstige den effekt som er 
angitt i vedlegg VI for den typegodkjente motoren.

8. MOTORFAMILIE

8.1.  Parametrer for bestemmelse av motorfamilien

 Motorfamilien, slik den er bestemt av motorprodusenten, kan defineres ved de grunnleggende 
kjennetegnene som skal være felles for motorene i familien. I enkelte tilfeller kan det være innbyrdes 
vekselvirkning mellom parametrene. Disse virkningene må det også tas hensyn til for å sikre at bare 
motorer som har tilsvarende egenskaper når det gjelder eksosutslipp, inngår i samme motorfamilie.

 For at motorene skal anses å tilhøre den samme motorfamilien, må følgende liste med grunnleggende 
parametrer være felles:

8.1.1.  Forbrenningssyklus:

– totakts

– firetakts

8.1.2.  Kjølemiddel:

– luft

– vann

– olje

8.1.3.  For gassmotorer og motorer med etterbehandling:

– antall sylindrer

 (Andre dieselmotorer med færre sylindrer enn den representative motoren kan anses å tilhøre samme 
motorfamilie forutsatt at drivstoffsystemet doserer drivstoff til hver enkelt sylinder.)
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8.1.4.  Slagvolum for de enkelte sylindrer:

– motorenes slagvolum innenfor et område på 15 %

8.1.5.  Metode for luftinnsuging:

– naturlig innsuging

– overlading

– overlading med ladeluftkjøler

8.1.6.  Forbrenningskammerets type/konstruksjon:

– forkammer

– virvelkammer

– kammer med direkte innsprøyting

8.1.7.  Ventiler og kanaler — innretninger, størrelse og antall

– topplokk

– sylindervegg

– veivhus

8.1.8.  Drivstoffinnsprøytingssystem (dieselmotorer):

– pumpe-ledning-innsprøytingsdyse

– pumpe med rett gjennomløp

– fordelerpumpe

– enkeltelement

– enkeltinnsprøytingsdyse

8.1.9.  Drivstoffsystem (gassmotorer):

– blandekammer

– gassinduksjon/-tilførsel (enkeltpunkt, flerpunkt)

– væsketilførsel (enkeltpunkt, flerpunkt)

8.1.10.  Tenningssystem (gassmotorer)

8.1.11.  Diverse:

– resirkulering av eksos

– vanninnsprøyting/-emulsjon

– sekundær luftinnblåsing

– ladeluftkjølesystem

8.1.12.  Etterbehandling av eksos

– treveiskatalysator

– oksidasjonskatalysator

– reduksjonskatalysator

– termisk reaktor

– partikkelfelle
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8.2.  Valg av representativ motor

8.2.1.  Dieselmotorer

 Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det 
høyeste drivstofforbruk per takt ved det oppgitte turtall ved høyeste dreiemoment. I tilfelle to eller 
flere motorer har dette hovedkriteriet felles, skal den representative motoren velges ved å bruke 
som sekundærkriterium det høyeste drivstofforbruk per takt ved nominelt turtall. I visse tilfeller kan 
godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige utslippsnivå best kan 
finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan derfor velge en ekstra motor til prøving, 
basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de høyeste utslippsnivåene av alle motorer i 
familien.

 Dersom motorene i en familie har andre variable egenskaper som kan tenkes å påvirke eksosutslippene, 
må også disse egenskapene klarlegges og tas hensyn til ved valg av representativ motor.

8.2.2.  Gassmotorer

 Den representative motoren for motorfamilien skal velges ved å bruke som hovedkriterium det største 
slagvolum. I tilfelle to eller flere motorer har dette hovedkriteriet felles, skal den representative motoren 
velges ved å bruke som sekundærkriterium i følgende rekkefølge:

– høyeste drivstofforbruk per takt ved turtallet for oppgitt nominell effekt,

– mest avanserte tenningsinnstilling,

– laveste resirkulasjonsforhold for eksos,

– ingen luftpumpe eller laveste faktiske luftpumpestrøm.

 I visse tilfeller kan godkjenningsmyndigheten konkludere med at motorfamiliens verst tenkelige 
utslippsnivå best kan finnes ved å prøve en motor til. Godkjenningsmyndigheten kan derfor velge 
en ekstra motor til prøving, basert på egenskaper som tilsier at denne motoren vil ha de høyeste 
utslippsnivåene av alle motorer i familien.

9. PRODUKSJONSSAMSVAR

9.1.  Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. Produksjonssamsvar kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i 
typegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg VI til dette direktiv.

 Nr. 2.4.2 og 2.4.3 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF får anvendelse dersom vedkommende 
myndigheter ikke er tilfreds med produsentens revisjonsprosedyre.

9.1.1.  Dersom utslipp av forurensende stoffer skal måles og typegodkjenningen for en motor er utvidet én eller 
flere ganger, vil prøvingen bli utført på den eller de motorene som er beskrevet i opplysningspakken 
som angår den aktuelle utvidelsen.

9.1.1.1.  Motorens samsvar med hensyn til prøving av forurensende utslipp:

 Etter at motoren er innlevert til myndighetene, skal produsenten ikke foreta noen justeringer av de 
motorene som velges ut.

9.1.1.1.1.  Tre tilfeldig valgte motorer tas fra serien. Motorer som gjennomgår bare ESC- og ELR-prøving eller 
bare ETC-prøving med henblikk på typegodkjenning til rad A i tabellene i nr. 6.2.1, gjennomgår de 
aktuelle prøvinger for kontroll av produksjonssamsvar. Med myndighetens godkjenning gjennomgår 
alle andre motorer som er typegodkjent til rad A, B1 og B2 eller C i tabellene i nr. 6.2.1, prøving i enten 
ESC- og ELR-serien eller i ETC-serien for kontroll av produksjonssamsvar. Grenseverdiene er angitt i 
nr. 6.2.1 i dette vedlegg.
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9.1.1.1.2.  Prøvingen utføres i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg dersom vedkommende myndighet er tilfreds 
med det standardavviket for produksjonen som produsenten oppgir i samsvar med vedlegg X til direktiv 
70/156/EØF, som gjelder for motorvogner og deres tilhengere.

Prøvingen utføres i samsvar med tillegg 2 til dette vedlegg dersom vedkommende myndighet ikke er 
tilfreds med det standardavviket for produksjonen som produsenten oppgir i samsvar med vedlegg X til 
direktiv 70/156/EØF, som gjelder for motorvogner og deres tilhengere.

På anmodning fra produsenten kan prøvingen utføres i samsvar med tillegg 3 til dette vedlegg.

9.1.1.1.3.  På grunnlag av en prøving som utføres ved at det tas stikkprøver av motorene, anses produksjonen av 
en serie for å være i samsvar dersom det oppnås positivt resultat for alle forurensende stoffer, og for 
ikke å være i samsvar dersom det oppnås negativt resultat for ett forurensende stoff, i samsvar med 
prøvingskriteriene i det aktuelle tillegget.

Når det er oppnådd positivt resultat for ett forurensende stoff, kan dette resultatet ikke endres av 
eventuell ekstra prøving som foretas for å oppnå et resultat for de øvrige forurensende stoffene.

Dersom det ikke oppnås positivt resultat for alle forurensende stoffer, og dersom det ikke oppnås 
negativt resultat for ett forurensende stoff, foretas det en prøving på en annen motor (se figur 2).

Dersom det ikke oppnås noe resultat, kan produsenten når som helst beslutte å stanse prøvingen. I så 
fall registreres resultatet som negativt.

9.1.1.2.  Prøvingen utføres på nyproduserte motorer. Gassdrevne motorer skal innkjøres etter framgangsmåten 
fastsatt i nr. 3 i tillegg 2 til vedlegg III.

9.1.1.2.1.  På anmodning fra produsenten kan prøvingen likevel utføres på diesel- eller gassmotorer som er 
innkjørt lenger enn angitt i nr. 9.1.1.2, men høyst i 100 timer. I slike tilfeller vil innkjøringen bli utført 
av produsenten, som skal forplikte seg til ikke å foreta noen justeringer av motorene.

9.1.1.2.2.  Når produsenten anmoder om å utføre innkjøringen i samsvar med nr. 9.1.1.2.1, kan denne utføres på:

– alle motorer som prøves, eller

– den første motoren som prøves, med fastsettelse av en utviklingskoeffisient som følger,

– de forurensende utslippene måles ved null og «x» timer på den første motoren som prøves,

– utviklingskoeffisienten for utslippene mellom null og «x» timer beregnes for hvert forurensende 
stoff,

utslipp «x» timer/utslipp null timer

Denne koeffisienten kan være mindre enn 1.

De etterfølgende prøvingsmotorene innkjøres ikke, men utslippene fra dem ved null timer endres ved 
hjelp av utviklingskoeffisienten.

I så fall benyttes følgende verdier:

– verdiene ved «x» timer for den første motoren,

– verdiene ved null timer multiplisert med utviklingskoeffisienten for de øvrige motorene.

9.1.1.2.3.  For diesel- og LPG-drevne motorer kan alle disse prøvingene foretas med kommersielt drivstoff. På 
anmodning fra produsenten kan likevel referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IV, benyttes. Dette 
innebærer prøving som beskrevet i nr. 4 i dette vedlegg, med minst to av referansedrivstoffene for hver 
gassmotor.
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9.1.1.2.4.  For naturgassdrevne motorer kan alle disse prøvingene foretas med kommersielt drivstoff på følgende 
måte:

– for H-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor H-området (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00),

– for L-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor L-området (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19),

– for HL-merkede motorer med kommersielt drivstoff innenfor hele området til λ-forskyvningsfaktoren 
(0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

På anmodning fra produsenten kan likevel referansedrivstoffene beskrevet i vedlegg IV, benyttes. Dette 
innebærer prøving som beskrevet i nr. 4 i dette vedlegg.

9.1.1.2.5.  Ved en eventuell tvist som følge av manglende samsvar for gassdrevne motorer ved bruk av et 
kommersielt drivstoff, skal prøvingen utføres med et referansedrivstoff som den representative motoren 
er prøvd på, eller med det eventuelle ekstra drivstoff 3 som er nevnt i nr. 4.1.3.1 og 4.2.1.1, og som 
den representative motoren kan ha vært prøvd på. Resultatet skal deretter omregnes ved hjelp av de 
relevante faktorene «r», «ra» eller «rb» som beskrevet i nr. 4.1.4, 4.1.5.1 og 4.2.1.2. Dersom r, ra eller rb 
er mindre enn 1, skal det ikke foretas noen korreksjon. De målte resultatene og de beregnede resultatene 
skal dokumentere at motoren overholder grenseverdiene med alle relevante drivstoffer (drivstoff 1, 2 og 
eventuelt drivstoff 3 for naturgassdrevne motorer og drivstoff A og B for LPG-drevne motorer).

9.1.1.2.6.  Prøving av produksjonssamsvar for en gassdrevet motor som er utformet for å kjøre på et drivstoff av 
en bestemt sammensetning, skal foretas på det drivstoffet som motoren er kalibrert for.

Figur 2

Diagram over prøving av produksjonssamsvar
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Tillegg 1

FRAMGANGSMÅTE VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR NÅR STANDARDAVVIKET ER 
TILFREDSSTILLENDE

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp av 
forurensende stoffer når produsentens standardavvik for produksjonen er tilfredsstillende.

2. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,95 (produsentens risiko = 5 %) for at et parti 
godkjennes i prøvingen med 40 % av motorene defekte, mens sannsynligheten er 0,10 (forbrukerens risiko =  
10 %) for at et parti godkjennes med 65 % av motorene defekte.

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

 der:

L = den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi,

χi = den naturlige logaritmen for målingen for den i’ende motoren i prøven,

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er beregnet),

n = det aktuelle prøveantallet.

4. For hver prøve beregnes summen av standardavvikene fra grensen etter følgende formel:

5. Deretter gjelder:

– dersom det statistiske resultatet av prøvingen er større enn antall godkjente resultater for det prøveantallet som 
er angitt i tabell 3, godkjennes resultatet for det forurensende stoffet,

– dersom det statistiske resultatet av prøvingen er mindre enn antall ikke-godkjente resultater for det 
prøveantallet som er angitt i tabell 3, godkjennes ikke resultatet for det forurensende stoffet,

– i andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med nr. 9.1.1.1 i vedlegg I, og beregningsmåten anvendes 
på prøven med tillegg av én enhet.
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Tabell 3

Antall godkjente og ikke-godkjente resultater for prøvetakingsplanen i tillegg 1

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer prøvd 
(prøveantall) Antall godkjente resultater An Antall ikke-godkjente resultater Bn

3 3,327 – 4,724

4 3,261 – 4,790

5 3,195 – 4,856

6 3,129 – 4,922

7 3,063 – 4,988

8 2,997 – 5,054

9 2,931 – 5,120

10 2,865 – 5,185

11 2,799 – 5,251

12 2,733 – 5,317

13 2,667 – 5,383

14 2,601 – 5,449

15 2,535 – 5,515

16 2,469 – 5,581

17 2,403 – 5,647

18 2,337 – 5,713

19 2,271 – 5,779

20 2,205 – 5,845

21 2,139 – 5,911

22 2,073 – 5,977

23 2,007 – 6,043

24 1,941 – 6,109

25 1,875 – 6,175

26 1,809 – 6,241

27 1,743 – 6,307

28 1,677 – 6,373

29 1,611 – 6,439

30 1,545 – 6,505

31 1,479 – 6,571

32 – 2,112 – 2,112
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Tillegg 2

FRAMGANGSMÅTE VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR NÅR STANDARDAVVIKET IKKE ER 
TILFREDSSTILLENDE ELLER IKKE FORELIGGER

1. Dette tillegg beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp av 
forurensende stoffer når det standardavviket for produksjonen som produsenten har oppgitt, ikke er tilfredsstillende 
eller ikke foreligger.

2. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,95 (produsentens risiko = 5 %) for at et parti 
godkjennes i prøvingen med 40 % av motorene defekte, mens sannsynligheten er 0,10 (forbrukerens risiko =  
10 %) for at et parti godkjennes med 65 % av motorene defekte.

3. Verdiene for de forurensende stoffene oppgitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I, anses å følge en logaritmisk normalfordeling 
og bør omformes ved å bestemme den naturlige logaritmen. m0 og m betegner henholdsvis minste og største 
prøveantall (m0 = 3 og m = 32), og n betegner det aktuelle prøveantallet.

4. Dersom de naturlige logaritmene for verdiene målt i serien er χ1, χ2, ..., χi, og L er den naturlige logaritmen for det 
forurensende stoffets grenseverdi, er:

di = χi - L

 og

5. Tabell 4 viser verdiene for godkjent resultat (An) og ikke-godkjent resultat (Bn) som funksjon av det aktuelle 
prøveantallet. Det statistiske resultatet av prøvingen er forholdet: ((dn)‾) / (Vn) som skal benyttes for å avgjøre om 
serien er godkjent eller ikke-godkjent, som følger:

 for m0 ≤ n < m:

– serien er godkjent dersom ((dn)‾) / (vn) ≤ An,

– serien er ikke godkjent dersom ((dn)‾) / (vn) ≤ Bn,

– foreta en ny måling dersom An < ((dn)‾) / (vn) < Bn.

6. Merknader

 Følgende rekursive formler er nyttige ved beregning av suksessive verdier av det statistiske resultatet av prøvingen:
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Tabell 4

Antall godkjente og ikke-godkjente resultater for prøvetakingsplanen i tillegg 2

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer prøvd 
(prøveantall) Antall godkjente resultater An Antall ikke-godkjente resultater Bn

3 - 0,80381 16,64743

4 - 0,76339 7,68627

5 - 0,72982 4,67136

6 - 0,69962 3,25573

7 - 0,67129 2,45431

8 - 0,64406 1,94369

9 - 0,61750 1,59105

10 - 0,59135 1,33295

11 - 0,56542 1,13566

12 - 0,53960 0,97970

13 - 0,51379 0,85307

14 - 0,48791 0,74801

15 - 0,46191 0,65928

16 - 0,43573 0,58321

17 - 0,40933 0,51718

18 - 0,38266 0,45922

19 - 0,35570 0,40788

20 - 0,32840 0,36203

21 - 0,30072 0,32078

22 - 0,27263 0,28343

23 - 0,24410 0,24943

24 - 0,21509 0,21831

25 - 0,18557 0,18970

26 - 0,15550 0,16328

27 - 0,12483 0,13880

28 - 0,09354 0,11603

29 - 0,06159 0,09480

30 - 0,02892 0,07493

31 - 0,00449 0,05629

32 - 0,03876 0,03876
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Tillegg 3

FRAMGANGSMÅTE VED KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR PÅ PRODUSENTENS ANMODNING

1. Dette tillegget beskriver den framgangsmåten som skal benyttes for å kontrollere produksjonssamsvar for utslipp 
av forurensende stoffer på produsentens anmodning.

2. Med et prøveantall på minst tre motorer er sannsynligheten 0,90 (produsentens risiko = 10 %) for at et parti 
godkjennes i prøvingen med 30 % av motorene defekte, mens sannsynligheten er 0,10 (forbrukerens risiko = 10 
%) for at et parti godkjennes med 65 % av motorene defekte.

3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

der:

L = grenseverdien for det forurensende stoffet,

xi = den målte verdien for det i’ende kjøretøyet i prøven,

n = det aktuelle prøveantallet.

4. Beregn det statistiske resultatet av prøvingen, som viser antall ikke-samsvarende motorer, dvs.: xi ³L.

5. Deretter gjelder:

–  dersom det statistiske resultatet av prøvingen er mindre enn eller lik antall godkjente resultater for det 
prøveantallet som er angitt i tabell 5, godkjennes resultatet for det forurensende stoffet,

–  dersom det statistiske resultatet av prøvingen er større enn eller lik antall ikke-godkjente resultater for det 
prøveantallet som er angitt i tabell 5, godkjennes ikke resultatet for det forurensende stoffet,

–  i andre tilfeller prøves ytterligere en motor i samsvar med nr. 9.1.1.1 i vedlegg I, og beregningsmåten anvendes 
på prøven med tillegg av én enhet.

I tabell 5 er antall godkjente og ikke-godkjente resultater beregnet ved hjelp av internasjonal standard ISO 
8422/1991.
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Tabell 5

Antall godkjente og ikke-godkjente resultater for prøvetakingsplanen i tillegg 3

Minste prøveantall: 3

Kumulert antall motorer prøvd 
(prøveantall) Antall godkjente resultater Antall ikke-godkjente resultater

3 — 3

4 0 4

5 0 4

6 1 5

7 1 5

8 2 6

9 2 6

10 3 7

11 3 7

12 4 8

13 4 8

14 5 9

15 5 9

16 6 10

17 6 10

18 7 11

19 8 9
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VEDLEGG II

OPPLySNINGSDOKUMENT nr. …

I SAMSVAR MED VEDLEGG I TIL RÅDSDIREKTIV 70/156/EØF OM EF-TyPEGODKjENNING

og om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i 
kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller 

flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer

(Direktiv 2005/55/EF)

Kjøretøytype/representativ motor/motortype(1)..................................................................................................................

0.  ALLMENT

0.1.  Merke (foretakets navn):  ..................................................................................................................................

0.2.  Type og handelsbetegnelse (angi eventuelle varianter):  ...................................................................................

0.3.  Typebetegnelse, dersom merket på kjøretøyet, og merkingens plassering:  .....................................................

0.4.  Kjøretøygruppe (eventuelt):  ..............................................................................................................................

0.5.  Motorkategori: diesel/NG-drevet/LPG-drevet/etanoldrevet(1) ..........................................................................

0.6.  Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................................

0.7.  Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger: ............................................................

0.8.  Plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket for deler og separate tekniske enheter: ..............

0.9.  Monteringsanleggets/-anleggenes adresse(r): ....................................................................................................

Vedlegg

1. (Den representative) motorens hovedkjennetegn og opplysninger om gjennomføringen av prøvingen.

2. Motorfamiliens hovedkjennetegn.

3. Hovedkjennetegn for motortypene innen familien.

4. Kjennetegn ved de delene av kjøretøyet som er forbundet med motoren (eventuelt).

5. Fotografier og/eller tegninger av den representative motoren/motortypen og eventuelt av motorrommet.

6. Eventuell liste over andre vedlegg.

Dato, saksnummer

(1) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 1

(DEN REPRESENTATIVE) MOTORENS HOVEDKJENNETEGN OG OPPLYSNINGER OM 
GJENNOMFØRINGEN AV PRØVINGEN(1)

1. Beskrivelse av motoren

1.1. Produsent: ......................................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode: ..............................................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2):

1.4. Antall sylindrer og sylinderoppstilling: .........................................................................................................

1.4.1.  Innvendig diameter: .................................................................................................................................mm

1.4.2.  Slaglengde: ..............................................................................................................................................mm

1.4.3.  Tenningsrekkefølge: ......................................................................................................................................

1.5. Slagvolum: ...............................................................................................................................................cm3

1.6. Volumetrisk kompresjonsforhold(3): .............................................................................................................

1.7.  Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: ...........................................................................

1.8.  Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene:  ..............................................................................cm2

1.9.  Tomgangsturtall:  ...................................................................................................................................min-1

1.10.  Største netto effekt: ……………………………kW ved ......................................................................min-1

1.11.  Største tillatte motorturtall:  ..................................................................................................................min-1

1.12.  Største dreiemoment: ……………………Nm ved  ............................................................................. min-1

1.13.  Forbrenningssystem: kompresjonstenning/elektrisk tenning(2)

1.14.  Drivstoff: Diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol(2)

1.15.  Kjølesystem

1.15.1.  Væskekjøling

1.15.1.1.  Væsketype: ....................................................................................................................................................

1.15.1.2.  Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2) ......................................................................................................................

1.15.1.3.  Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .........................................................................................

1.15.1.4.  Utvekslingsforhold (eventuelt): .....................................................................................................................

1.15.2.  Luftkjøling

1.15.2.1.  Vifte: ja/nei(2)

1.15.2.2.  Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): .........................................................................................

1.15.2.3.  Utvekslingsforhold (eventuelt): .....................................................................................................................

1.16.  Temperatur tillatt av produsenten

1.16.1.  Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ............................................................................................ K

1.16.2.  Luftkjøling:……………….referansepunkt: ..................................................................................................

 Høyeste temperatur ved referansepunkt: .................................................................................................... K

(1) For ikke-konvensjonelle motorer og systemer skal tilsvarende opplysninger framlegges av produsenten. 
(2) Stryk det som ikke passer.
(3) Angi toleransen.
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1.16.3.  Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt):

   .................................................................................................................................................................... K

1.16.4.  Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s eller turboladeren(e)s 
ytterflens(er): .............................................................................................................................................. K

1.16.5.  Drivstofftemperatur: min. .................................K, maks. .......................................................................... K

 for dieselmotorer ved inntaket til innsprøytingspumpen, for gassmotorer ved trykkregulatorens sluttrinn

1.16.6.  Drivstofftrykk: min. ...................................... kPa, maks. ......................................................................  kPa

 ved trykkregulatorens sluttrinn, bare for naturgassdrevne motorer.

1.16.7.  Smøremiddeltemperatur: min……………. K, maks. ...............................................................................  K

1.17.  Overlader: ja/nei(1)

1.17.1.  Merke: ............................................................................................................................................................

1.17.2.  Type: ..............................................................................................................................................................

1.17.3.  Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)): .........................................
  

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

1.17.4.  Mellomkjøler: ja/nei(1)

1.18.  Innsugingsanlegg

 Høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning som angitt i direktiv 
80/1269/EØF av 16. desember 1980 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners 
motoreffekt(2):

   
 ................................................................................................................................................................. kPa

1.19.  Eksosanlegg

 Høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % belastning som angitt i direktiv 80/1269/
EØF:

   
 ................................................................................................................................................................. kPa

 Eksosanleggets volum:  ...........................................................................................................................dm3

2. Tiltak mot luftforurensning

2.1. Innretning for resirkulering av veivhusgasser (beskrivelse og tegninger): ...................................................

2.2. Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av andre 
numre): ...........................................................................................................................................................

2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1)

2.2.1.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

2.2.1.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: ...............................................................................................

2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum: ......................................................................

2.2.1.5.  Type katalytisk virkning: ...............................................................................................................................

2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller: ........................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer. 
(2) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/99/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 32).
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2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon: ...................................................................................................................................

2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale): ....................................................................................................................

2.2.1.9.  Celletetthet: ....................................................................................................................................................

2.2.1.10.  Type katalysatorhus: ......................................................................................................................................

2.2.1.11.  Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget): ..............................

2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1)

2.2.2.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

2.2.2.2.  Type: ..............................................................................................................................................................

2.2.2.3.  Plassering: ......................................................................................................................................................

2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.): .........................................................................................................

2.2.4.  Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(1)

2.2.4.1.  Spesifikasjoner (strømningshastighet osv.): ..................................................................................................

2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1)

2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner, form og volum: ..............................................................................................

2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming: ...............................................................................................................

2.2.5.3.  Plassering (referanseavstand i eksosanlegget): .............................................................................................

2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: ............................................................

2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1)

2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte: .............................................................................................................................

3. Drivstofftilførsel

3.1. Dieselmotorer

3.1.1.  Matepumpe

 Trykk(2): ………………. kPa eller karakteristikkdiagram(1): ......................................................................

3.1.2.  Innsprøytingssystem

3.1.2.1.  Pumpe

3.1.2.1.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.1.2.1.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.1.2.1.3.  Mengde: ……………mm3(2) per slag ved motorturtall på ………… o/min ved full innsprøyting, eller 
karakteristikkdiagram(1)(2): ...........................................................................................................................

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)

 Har motoren ladeluftregulering, oppgis karakteristisk drivstoffmengde og ladelufttrykk avhengig av 
motorturtall.

3.1.2.1.4.  Forinnsprøyting

3.1.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(2) ............................................................................................................................. :

3.1.2.1.4.2. Statisk innsprøytingsinnstilling(2): ................................................................................................................

3.1.2.2.  Innsprøytingsrør

3.1.2.2.1.  Lengde:  .................................................................................................................................................. mm

3.1.2.2.2. Innvendig diameter: ................................................................................................................................ mm

3.1.2.3.  Innsprøytingsdyse(r)

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Angi toleransen.
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3.1.2.3.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.1.2.3.2.  Type(r):  .........................................................................................................................................................

3.1.2.3.3.  Åpningstrykk  ......................................................................................................................................kPa(2)

 eller karakteristikkdiagram(1)(2): ...................................................................................................................

3.1.2.4.  Regulator

3.1.2.4.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.1.2.4.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.1.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning: ................................................................ o/min

3.1.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning: ........................................................................................................... o/min

3.1.2.4.5.  Tomgangsturtall: .................................................................................................................................. o/min

3.1.3.  Kaldstartsystem

3.1.3.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.1.3.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.1.3.3.  Beskrivelse:....................................................................................................................................................

3.1.3.4.  Hjelpestartinnretning: ....................................................................................................................................

3.1.3.4.1.  Merke: ............................................................................................................................................................

3.1.3.4.2.  Type: ..............................................................................................................................................................

3.2. Gassdrevne motorer(3)

3.2.1.  Drivstoff: naturgass/LPG(1)

3.2.2.  Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)(2)

3.2.2.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.2.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.2.3.  Antall trykkreduksjonstrinn:  .........................................................................................................................

3.2.2.4.  Trykk i sluttrinnet: min. ………… kPa, maks. .....................................................................................  kPa

3.2.2.5.  Antall hovedinnstillingspunkter: ...................................................................................................................

3.2.2.6.  Antall tomgangsinnstillingspunkter:..............................................................................................................

3.2.2.7.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF(4*): ......................................................................

3.2.3.  Drivstoffsystem: blandeenhet/gassinnsprøyting/væskeinnsprøyting/direkte innsprøyting(1)

3.2.3.1.  Regulering av blandingsstyrke:  ....................................................................................................................

3.2.3.2.  Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger: ........................................................................................

3.2.3.3.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.4.  Blandeenhet

3.2.4.1.  Antall: ............................................................................................................................................................

3.2.4.2.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.4.3.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.4.4.  Plassering: ......................................................................................................................................................

3.2.4.5.  Innstillingsmuligheter: ...................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2) Angi toleransen.
(3) Gi tilsvarende opplysninger (til nr. 3.2) for systemer med annen oppbygning.
(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/96/EF av 13. desember 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot 

utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende 
gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer (EFT L 44 av 
16.2.2000, s. 1).
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3.2.4.6.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.5.  Innsprøyting i innsugingsmanifold

3.2.5.1.  Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts(1)

3.2.5.2.  Innsprøyting: kontinuerlig/tidsstyrt simultan/tidsstyrt sekvensiell(1)

3.2.5.3.  Innsprøytingsutstyr

3.2.5.3.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.5.3.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.5.3.3.  Innstillingsmuligheter: ...................................................................................................................................

3.2.5.3.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.5.4.  Matepumpe (eventuelt):

3.2.5.4.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.5.4.2.  Type(r):  .........................................................................................................................................................

3.2.5.4.3.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.5.5.  Innsprøytingsdyse(r)

3.2.5.5.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.5.5.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.5.5.3. Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.6.  Direkte innsprøyting

3.2.6.1.  Innsprøytingspumpe/trykkregulator(1)

3.2.6.1.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.6.1.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.6.1.3.  Innsprøytingsinnstilling: ................................................................................................................................

3.2.6.1.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF:  ..........................................................................

3.2.6.2.  Innsprøytingsdyse(r)

3.2.6.2.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.6.2.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.6.2.3.  Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram(2): ................................................................................................

3.2.6.2.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: ............................................................................

3.2.7.  Elektronisk styreenhet

3.2.7.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

3.2.7.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.7.3.  Innstillingsmuligheter: ...................................................................................................................................

3.2.8.  Særskilt utstyr til naturgass

3.2.8.1.  Variant 1 (bare ved typegodkjenning av motorer til flere bestemte drivstoffsammensetninger)

(1) Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
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3.2.8.1.1.  Drivstoffsammensetning:

metan (CH4): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

etan (C2H6): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

propan (C3H8): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

butan (C4H10): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

C5/C5+: basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

oksygen (O2): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

nøytralgass (N2, He osv.): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

3.2.8.1.2. Innsprøytingsdyse(r)

3.2.8.1.2.1. Merke(r):  .......................................................................................................................................................

3.2.8.1.2.2. Type(r): ..........................................................................................................................................................

3.2.8.1.3. Andre (eventuelt)

3.2.8.2.  Variant 2  
(bare ved typegodkjenning av flere bestemte drivstoffsammensetninger)

4. Ventilinnstilling

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, eller tilsvarende 
opplysninger: .................................................................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområder(1): ...................................................................................................
 .......................................................................................................................................................................

5. Tenningssystem (bare motorer med elektrisk tenning)

5.1. Tenningssystemtype: felles tennspole og tennplugger/separat tennspole og tennplugger/tennspole på 
tennplugg/annet (angis)(1)

5.2. Tenningens styreenhet

5.2.1.  Merke(r):  .......................................................................................................................................................

5.2.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

5.3. Fortenningskurve / fortenningsdiagram(1)(2):  ..............................................................................................

5.4. Tenningsinnstilling(2):………………grader før øvre dødpunkt ved et turtall på …………o/min og et 
absolutt trykk i innsugingsmanifolden på  .............................................................................................. kPa

5.5. Tennplugger

5.5.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

5.5.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

5.5.3.  Gnistgap: ..................................................................................................................................................mm

5.6. Tennspole(r)

5.6.1.  Merke(r): ........................................................................................................................................................

5.6.2.  Type(r): ..........................................................................................................................................................

(1) Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
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6. Motordrevet utstyr

 Motoren skal ved innlevering til prøving være montert med det hjelpeutstyret som er nødvendig for driften 
av motoren (f.eks. vifte, vannpumpe osv.), som angitt i direktiv 80/1269/EØF, vedlegg I nr. 5.1.1.

6.1.  Hjelpeutstyr som skal være montert under prøving

 Dersom det ikke er mulig eller hensiktsmessig å montere hjelpeutstyret i prøvingsbenken, skal den 
effekten som absorberes av utstyret, bestemmes og trekkes fra den målte motoreffekten i hele det 
driftsområdet som omfattes av prøvingssyklusen(e).

6.2.  Hjelpeutstyr som skal være demontert under prøving

 Hjelpeutstyr som er nødvendig bare for drift av kjøretøyet (f.eks. luftkompressor, klimaanlegg osv), skal 
demonteres før prøving. Dersom det ikke er mulig å demontere hjelpeutstyret, skal den effekten som 
absorberes av utstyret, bestemmes og legges til den målte motoreffekten i hele det driftsområdet som 
omfattes av prøvingssyklusen(e).

7. Tilleggsopplysninger om prøvingsvilkårene

7.1.  Anvendt smøremiddel

7.1.1.  Merke: ............................................................................................................................................................

7.1.2.  Type: ..............................................................................................................................................................

 (Angi oljeprosent i blandingen dersom smøremiddel og drivstoff er blandet): ............................................

7.2.  Utstyr som drives av motoren (eventuelt)

 Effekten som absorberes av hjelpeutstyret, trenger å bestemmes bare:

—  dersom hjelpeutstyret som er nødvendig for drift av motoren, ikke er montert på motoren, og/eller

—  dersom det er montert hjelpeutstyr på motoren som ikke er nødvendig for drift av motoren.

7.2.1.  Liste og opplysninger til identifikasjon: ........................................................................................................

7.2.2.  Absorbert effekt ved forskjellige angitte motorturtall:

Utstyr

Absorbert effekt (kW) ved forskjellige motorturtall

Tomgang Lavt 
turtall

Høyt 
turtall

Turtall 
A(1)

Turtall 
B(1)

Turtall 
C(1)

Refe-
ranse- 

turtall(2)

P(a)

Hjelpeutstyr som 
er nødvendig for 
drift av motoren 
(trekkes fra målt 
motoreffekt) se nr. 
6.1.

P(b)

Hjelpeutstyr som 
ikke er nødvendig 
for drift av motoren 
(legges til målt 
motoreffekt) se nr. 
6.2.

(1) ESC-prøving.
(2) Bare ETC-prøving.
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8. Motorytelse

8.1.  Motorytelse(1)

Lavt turtall (nlo): .................................................................................................................................. o/min

Høyt turtall (nhi): ...................................................................................................................................o/min

ved ESC- og ELR-prøvingssykluser

Tomgang:  .............................................................................................................................................o/min

Turtall A: ........................................................................................................................................................  
o/min

Turtall B: ........................................................................................................................................................  
 o/min

Turtall C: ........................................................................................................................................................  
o/min

ved ETC-prøvingssyklus

Referanseturtall: ................................................................................................................................... o/min

8.2.  Motoreffekt (målt i samsvar med bestemmelsene i direktiv 80/1269/EØF) i kW 

Motorturtall

Tomgang Turtall A(1) Turtall B(1) Turtall C(1) Referanse-
turtall(2)

P(m)

Effekt målt i 
prøvingsbenk

P(a)

Effekt absorbert av 
hjelpeutstyret som skal 
være montert under 
prøving (nr. 6.1)
– dersom montert
– dersom ikke montert 0 0 0 0 0

P(b)

Effekt absorbert av 
hjelpeutstyret som skal 
være montert under 
prøving (nr. 6.2)
– dersom montert
– dersom ikke montert 0 0 0 0 0

P(n)

Netto motoreffekt
= P(m) – P(a) + P(b)

(1) ESC-prøving.
(2) Bare ETC-prøving.

(1) Angi toleransen som skal være innenfor ± 3 % av verdiene oppgitt av produsenten.
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8.3.  Dynamometerinnstillinger (kW)

 Dynamometerinnstillingene til ESC- og ELR-prøvingen og til referansesyklusen i ETC-prøvingen 
skal baseres på netto motoreffekt P(n) i nr. 8.2. Det anbefales at motoren monteres i prøvingsbenken i 
nettotilstand. I dette tilfellet er P(m) og P(n) identiske. Dersom det ikke er mulig eller hensiktsmessig 
å kjøre motoren i nettotilstand, skal dynamometerinnstillingene korrigeres til nettotilstand ved hjelp av 
ovennevnte formel.

8.3.1.  ESC- og ELR-prøving

 Dynamometerinnstillingene skal beregnes ved hjelp av formelen i vedlegg III tillegg 1 nr. 1.2. 

Belastning i %
Motorturtall

Tomgang Turtall A Turtall B Turtall C

10 —

25 —

50 —

75 —

100

8.3.2.  ETC-prøving

 Dersom motoren ikke prøves i nettotilstand, skal korreksjonsformelen for omregning av den effekten eller 
det arbeidet under prøvingssyklusen som er målt i samsvar med vedlegg III tillegg 2 nr. 2 til nettoeffekt 
eller netto arbeid under prøvingssyklusen, framlegges av motorprodusenten for hele driftsområdet i 
syklusen og være godkjent av den tekniske instansen.
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Tillegg 2

MOTORFAMILIENS HOVEDKJENNETEGN

1. Felles parametrer

1.1. Forbrenningssyklus: .....................................................................................................................................

1.2. Kjølemiddel: .................................................................................................................................................

1.3. Antall sylindrer(1):  ......................................................................................................................................

1.4. Slagvolum for hver enkelt sylinder: .............................................................................................................

1.5. Luftinnsugingsmetode: .................................................................................................................................

1.6. Forbrenningskammerets type/konstruksjon: ................................................................................................

1.7.  Ventiler og kanaler — konfigurasjon, størrelse og antall ............................................................................

1.8.  Drivstoffsystem: ...........................................................................................................................................

1.9.  Tenningssystem (gassmotorer): ....................................................................................................................

1.10.  Forskjellige egenskaper:

— ladeluftkjølesystem(1):  .........................................................................................................................

— resirkulering av eksos(1):  .....................................................................................................................

— vanninnsprøyting/-emulsjon(1): ............................................................................................................

— luftinnsprøyting(1):  ...............................................................................................................................

1.11.  Etterbehandling av eksos(1): ........................................................................................................................

 Bevis på identisk (eller, for den representative motoren, laveste) forhold mellom systemkapasitet/
drivstofftilførsel per takt, i henhold til nummer (numre) på diagram: ........................................................

2. Fortegnelse over motorfamilien

2.1. Dieselmotorfamiliens navn: .........................................................................................................................

2.1.1.  Beskrivelse av motorene i denne familien: ..................................................................................................

Representativ 
motor

Motortype

Antall sylindrer

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Nominell nettoeffekt (kW)

Turtall ved største dreiemoment (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Største dreiemoment (Nm)

Laveste tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum (i % av representativ motor) 100

(1) Dersom punktet ikke gjelder, merk som «ikke relevant».
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2.2. Gassmotorfamiliens navn: 

2.2.1.  Beskrivelse av motorene i denne familien: 

Representativ 
motor

Motortype

Antall sylindrer

Nominelt turtall (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Nominell nettoeffekt (kW)

Turtall ved største dreiemoment (o/min)

Drivstofftilførsel per takt (mm3)

Største dreiemoment (Nm)

Laveste tomgangsturtall (o/min)

Slagvolum (i % av representativ motor) 100

Tenningsinnstilling

Eksosresirkuleringsstrøm

Luftpumpe ja/nei

Faktisk luftpumpestrøm
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Tillegg 3

HOVEDKJENNETEGN FOR MOTORTYPENE INNEN FAMILIEN(1)

1. Beskrivelse av motoren

1.1. Produsent: ...................................................................................................................................................

1.2. Produsentens motorkode: ............................................................................................................................

1.3. Arbeidsprinsipp: firetakts/totakts(2):

1.4. Antall sylindrer og sylinderoppstilling: ......................................................................................................

1.4.1.  Innvendig diameter: ..............................................................................................................................mm

1.4.2.  Slaglengde: ............................................................................................................................................mm

1.4.3.  Tenningsrekkefølge: ....................................................................................................................................

1.5. Slagvolum: ............................................................................................................................................cm3

1.6. Volumetrisk kompresjonsforhold(3): ...........................................................................................................

1.7.  Tegning(er) av forbrenningskammeret og stempeltoppen: .........................................................................

1.8.  Minste tverrsnitt av innsugings- og eksoskanalene: ............................................................................ cm2

1.9.  Tomgangsturtall: ................................................................................................................................ min-1

1.10.  Største netto effekt: .................................kW ved  .............................................................................min-1

1.11.  Største tillatte motorturtall: ................................................................................................................ min-1

1.12.  Største dreiemoment: …………………. Nm ved ..............................................................................min-1

1.13.  Forbrenningssystem: kompresjonstenning/elektrisk tenning(2)

1.14.  Drivstoff: Diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol(2)

1.15.  Kjølesystem

1.15.1.  Væskekjøling

1.15.1.1.  Væsketype: ................................................................................................................................................. .

1.15.1.2.  Sirkulasjonspumpe(r): ja/nei(2)

1.15.1.3.  Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): ......................................................................................

1.15.1.4.  Utvekslingsforhold (eventuelt): ..................................................................................................................

1.15.2.  Luftkjøling

1.15.2.1.  Vifte: ja/nei(2)

1.15.2.2.  Kjennetegn eller merke(r) og type(r) (eventuelt): ......................................................................................

1.15.2.3.  Utvekslingsforhold (eventuelt): ..................................................................................................................

1.16.  Temperatur tillatt av produsenten

1.16.1.  Væskekjøling: høyeste temperatur ved utløp: ........................................................................................  K

1.16.2.  Luftkjøling: .................................................................................................................................................

 Referansepunkt: ..........................................................................................................................................

(1)  Fylles ut for hver motor i familien.
(2)  Stryk det som ikke passer.
(3)  Angi toleransen.
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 Høyeste temperatur ved referansepunkt: ................................................................................................  K

1.16.3.  Høyeste temperatur i ladeluft ut av innsugingsladeluftkjøler (mellomkjøler) (eventuelt): ...................  K

1.16.4.  Høyeste eksostemperatur i eksosrøret (-rørene) ved eksosmanifolden(e)s eller turboladeren(e)s 
ytterflens(er): ........................................................................................................................................... K

1.16.5.  Drivstofftemperatur: min. ………………K, maks. ................................................................................  K

 for dieselmotorer ved inntaket til innsprøytingspumpen, for gassmotorer ved trykkregulatorens sluttrinn

1.16.6.  Drivstofftrykk: min. …………………… kPa, maks. .........................................................................  kPa

 ved trykkregulatorens sluttrinn, bare for naturgassdrevne motorer.

1.16.7.  Smøremiddeltemperatur: min. .…………… K, maks............................................................................  K

1.17.  Overlader: ja/nei(1)

1.17.1.  Merke: .........................................................................................................................................................

1.17.2.  Type: ...........................................................................................................................................................

1.17.3.  Beskrivelse av systemet (f.eks. største ladetrykk, overtrykksventil (eventuelt)):
  

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

1.17.4.  Mellomkjøler: ja/nei(1)

1.18.  Innsugingsanlegg

 Høyeste tillatte innsugingsundertrykk ved nominelt turtall og 100 % belastning som angitt i direktiv 
80/1269/EØF:

    
 .............................................................................................................................................................. kPa

1.19.  Eksosanlegg

 Høyeste tillatte mottrykk i eksosen ved nominelt turtall og 100 % belastning som angitt i direktiv 
80/1269/EØF:

   
 .............................................................................................................................................................. kPa

 Eksosanleggets volum: ........................................................................................................................ cm3

2. Tiltak mot luftforurensning

2.1. Innretning for resirkulering av veivhusgasser (beskrivelse og tegninger): ................................................
 ....................................................................................................................................................................

2.2. Supplerende forurensingsreduserende innretninger (dersom slike forekommer og ikke omfattes av andre 
numre): ........................................................................................................................................................

2.2.1.  Katalysator: ja/nei(1)

2.2.1.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

2.2.1.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

2.2.1.3.  Antall katalysatorer og katalysatorelementer: ............................................................................................

2.2.1.4.  Katalysatorens/katalysatorenes dimensjoner, form og volum: ...................................................................

2.2.1.5.  Type katalytisk virkning: ............................................................................................................................

2.2.1.6.  Samlet mengde edelmetaller: ......................................................................................................................

2.2.1.7.  Relativ konsentrasjon: ................................................................................................................................

(1)  Stryk det som ikke passer.
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2.2.1.8.  Substrat (struktur og materiale): .................................................................................................................

2.2.1.9.  Celletetthet: .................................................................................................................................................

2.2.1.10.  Type katalysatorhus: ...................................................................................................................................

2.2.1.11.  Katalysatorens/katalysatorenes plassering (sted og referanseavstand i eksosanlegget): ...........................

2.2.2.  Lambda-sonde: ja/nei(1)

2.2.2.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

2.2.2.2.  Type: ...........................................................................................................................................................

2.2.2.3.  Plassering: ...................................................................................................................................................

2.2.3.  Luftinnsprøyting: ja/nei(1)

2.2.3.1.  Type (pulserende luft, luftpumpe osv.): ......................................................................................................

2.2.4.  Eksosresirkulering (EGR): ja/nei(1)

2.2.4.1.  Spesifikasjoner (strømningshastighet osv.): ...............................................................................................

2.2.5.  Partikkelfelle: ja/nei(1)

2.2.5.1.  Partikkelfellens dimensjoner, form og volum: ...........................................................................................

2.2.5.2.  Partikkelfellens type og utforming:  ...........................................................................................................

2.2.5.3.  Plassering (referanseavstand i eksosanlegget):...........................................................................................

2.2.5.4.  Metode eller system for regenerering, beskrivelse og/eller tegning: .........................................................
  

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

2.2.6.  Andre systemer: ja/nei(1)

2.2.6.1.  Beskrivelse og virkemåte: ..........................................................................................................................

3. Drivstofftilførsel

3.1. Dieselmotorer

3.1.1.  Matepumpe

 Trykk(2):…………….. kPa eller karakteristikkdiagram(1): .......................................................................

3.1.2. Innsprøytingssystem

3.1.2.1.  Pumpe

3.1.2.1.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.1.2.1.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.1.2.1.3.  Mengde: ………….. mm3(2) per slag ved motorturtall på .………... o/min ved full innsprøyting, eller 
karakteristikkdiagram(1)(2) .........................................................................................................................

 Angi anvendt metode: på motor/på prøvingsbenk(1)

 Har motoren ladeluftregulering, oppgis karakteristisk drivstoffmengde og ladelufttrykk avhengig av 
motorturtall.

3.1.2.1.4.  Forinnsprøyting

3.1.2.1.4.1. Forinnsprøytingskurve(2): ...........................................................................................................................

3.1.2.1.4.2. Statisk innsprøytingsinnstilling(2): .............................................................................................................

3.1.2.2.  Innsprøytingsrør

3.1.2.2.1.  Lengde: .................................................................................................................................................mm

3.1.2.2.2.  Innvendig diameter: ............................................................................................................................. mm

3.1.2.3.  Innsprøytingsdyse(r)

3.1.2.3.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.1.2.3.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.1.2.3.3.  Åpningstrykk: . . . . . . . . . . . . . . . kPa(2) eller karakteristikkdiagram(1)(2): .............................................

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
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3.1.2.4.  Regulator

3.1.2.4.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.1.2.4.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.1.2.4.3.  Turtall der avreguleringen begynner under full belastning: ............................................................. o/min

3.1.2.4.4.  Høyeste turtall uten belastning: .........................................................................................................o/min

3.1.2.4.5.  Tomgangsturtall: ............................................................................................................................... o/min

3.1.3.  Kaldstartsystem

3.1.3.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.1.3.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.1.3.3.  Beskrivelse: .................................................................................................................................................

3.1.3.4.  Hjelpestartinnretning: .................................................................................................................................

3.1.3.4.1.  Merke: .........................................................................................................................................................

3.1.3.4.2.  Type: ...........................................................................................................................................................

3.2. Gassdrevne motorer(1)

3.2.1.  Drivstoff: naturgass/LPG(2)

3.2.2.  Trykkregulator(er) eller fordamper/trykkregulator(er)(3)

3.2.2.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.2.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.2.3.  Antall trykkreduksjonstrinn: .......................................................................................................................

3.2.2.4.  Trykk i sluttrinnet: min. .………….. kPa, maks. ................................................................................  kPa

3.2.2.5.  Antall hovedinnstillingspunkter: ................................................................................................................

3.2.2.6.  Antall tomgangsinnstillingspunkter: ...........................................................................................................

3.2.2.7.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.3.  Drivstoffsystem: blandeenhet/gassinnsprøyting/væskeinnsprøyting/direkte innsprøyting(2)

3.2.3.1.  Regulering av blandingsstyrke: ..................................................................................................................

3.2.3.2.  Systembeskrivelse og/eller diagram og tegninger: .....................................................................................

3.2.3.3.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.4.  Blandeenhet

3.2.4.1.  Antall: .........................................................................................................................................................

3.2.4.2.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.4.3.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.4.4.  Plassering: ...................................................................................................................................................

3.2.4.5.  Innstillingsmuligheter: ................................................................................................................................

3.2.4.6.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.5.  Innsprøyting i innsugingsmanifold

3.2.5.1.  Innsprøyting: ettpunkts/flerpunkts(2)

3.2.5.2.  Innsprøyting: kontinuerlig/tidsstyrt simultan/tidsstyrt sekvensiell(2)

3.2.5.3.  Innsprøytingsutstyr

(1)  Gi tilsvarende opplysninger (til nr. 3.2) for systemer med annen oppbygning.
(2)  Stryk det som ikke passer.
(3)  Angi toleransen.
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3.2.5.3.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.5.3.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.5.3.3.  Innstillingsmuligheter: ................................................................................................................................

3.2.5.3.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.5.4.  Matepumpe (eventuelt): ..............................................................................................................................

3.2.5.4.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.5.4.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.5.4.3.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.5.5.  Innsprøytingsdyse(r) ...................................................................................................................................

3.2.5.5.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.5.5.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.5.5.3.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.6.  Direkte innsprøyting

3.2.6.1.  Innsprøytingspumpe/trykkregulator(1)

3.2.6.1.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.6.1.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.6.1.3.  Innsprøytingsinnstilling: .............................................................................................................................

3.2.6.1.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.6.2.  Innsprøytingsdyse(r)

3.2.6.2.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.6.2.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.6.2.3.  Åpningstrykk eller karakteristikkdiagram(2) ..............................................................................................

3.2.6.2.4.  Attesteringsnummer i samsvar med direktiv 1999/96/EF: .........................................................................

3.2.7.  Elektronisk styreenhet

3.2.7.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.7.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.7.3.  Innstillingsmuligheter: ................................................................................................................................

3.2.8.  Særskilt utstyr til naturgass

3.2.8.1.  Variant 1

 (bare ved typegodkjenning av motorer til flere bestemte drivstoffsammensetninger)

3.2.8.1.1.  Drivstoffsammensetning:

metan (CH4): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

etan (C2H6): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

propan (C3H8): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

butan (C4H10): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

C5/C5+: basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

oksygen (O2): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

nøytralgass (N2, He osv.): basis: . . . . . . mol % min. . . . . . . . mol % maks. . . . . . . . mol %

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
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3.2.8.1.2.  Innsprøytingsdyse(r)

3.2.8.1.2.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

3.2.8.1.2.2. Type(r): .......................................................................................................................................................

3.2.8.1.3.  Andre (eventuelt):

3.2.8.2.  Variant 2

 (bare ved typegodkjenning av flere bestemte drivstoffsammensetninger)

4. Ventilinnstilling

4.1. Største ventilløftehøyder og åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene, eller tilsvarende 
opplysninger: ..............................................................................................................................................

4.2. Referanse- og/eller innstillingsområder(1):.................................................................................................

5. Tenningssystem (bare motorer med elektrisk tenning)

5.1. Tenningssystemtype: felles tennspole og tennplugger/separat tennspole og tennplugger/tennspole på 
tennplugg/annet (angis)(1)

5.2. Tenningens styreenhet

5.2.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

5.2.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

5.3. Fortenningskurve / fortenningsdiagram(1)(2): .............................................................................................

5.4. Innsprøytingsinnstilling(1): . . . . . . . . . . grader før øvre dødpunkt ved et turtall på: . . . . . . . . . o/min og 
et absolutt trykk i innsugingsmanifolden på  ....................................................................................... kPa

5.5. Tennplugger

5.5.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

5.5.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

5.5.3.  Gnistgap: ...............................................................................................................................................mm

5.6. Tennspole(r)

5.6.1.  Merke(r): .....................................................................................................................................................

5.6.2.  Type(r): .......................................................................................................................................................

(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Angi toleransen.
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Tillegg 4

KJENNETEGN VED DE DELENE AV KJØRETØYET SOM ER FORBUNDET MED MOTOREN

1. Innsugingsundertrykk ved nominelt motorturtall og ved 100 % belastning  kPa

2. Eksosmottrykk ved nominelt turtall og ved 100 % belastning:   kPa

3. Eksosanleggets volum:  cm3

4. Effekt absorbert av hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren, som angitt i direktiv 80/1269/EØF, vedlegg 
I nr. 5.1.1.

Utstyr

Absorbert effekt (kW) ved forskjellige motorturtall

Tomgang Lavt 
turtall

Høyt 
turtall

Turtall 
A(1)

Turtall 
B(1)

Turtall 
C(1)

Referanse-
turtall(2)

P(a)

Hjelpeutstyr som er 
nødvendig for drift av 
motoren (trekkes fra målt 
motoreffekt) 

Se tillegg 1 nr. 6.1

(1) ESC-prøving.
(2) Bare ETC-prøving.
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VEDLEGG III

PRØVINGSMETODE

1. INNLEDNING

1.1. Dette vedlegg beskriver metodene for å bestemme utslippet av forurensende gasser, partikler og røyk fra 
de motorene som skal prøves. Det er beskrevet tre prøvingssykluser som skal anvendes i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg I nr. 6.2:

– ESC-prøvingssyklusen som består av en syklus på 13 stasjonære faser,

– ELR-prøvingssyklusen som består av en rekke ikke-stasjonære belastningstrinn ved forskjellige 
motorturtall som inngår som en del av én prøvingsmetode og gjennomføres parallelt,

– ETC-prøvingssyklusen som består av en sekvens av ikke-stasjonære faser som går over i hverandre 
sekund for sekund.

1.2. Prøvingen skal foretas med motoren montert på en prøvingsbenk og koplet til et dynamometer.

1.3. Måleprinsipp

 I motorens eksos måles utslipp av gassens bestanddeler (karbonmonoksid, samlet mengde hydrokarboner 
for dieselmotorer (bare ved ESC-prøving), andre hydrokarboner enn metan for diesel- og gassmotorer 
(bare ved ETC-prøving), metan for gassmotorer (bare ved ETC-prøving) og nitrogenoksider), partikler 
(bare dieselmotorer) og røyk (bare dieselmotorer ved ELR-prøving). Dessuten brukes karbondioksid ofte 
som sporgass for å bestemme fortynningsforholdet i systemer med delstrøms- og fullstrømsfortynning. 
Ifølge god teknisk praksis er rutinemessig måling av karbondioksid et utmerket redskap til å avdekke 
måleproblemer under prøvingen.

1.3.1.  ESC-prøving

 Under en foreskrevet sekvens av driftsvilkår med varm motor skal mengdene med eksosutslipp nevnt 
ovenfor, undersøkes fortløpende ved at det tas prøve av råeksosen. Prøvingssyklusen består av en 
rekke turtalls- og effektfaser som dekker dieselmotorens typiske driftsområde. I løpet av hver fase 
skal konsentrasjonen av hver forurensende gass, eksosens strømningshastighet og effekten bestemmes, 
og de målte verdiene veies. Partikkelprøven skal fortynnes med kondisjonert omgivelsesluft. Det skal 
tas én prøve som omfatter hele prøvingsmetoden, og prøven samles opp på passende filtre. For hvert 
forurensende stoff skal utslippsmengden i gram per kilowattime beregnes som beskrevet i tillegg 1 
til dette vedlegg. Dessuten skal det måles NOx i tre prøvingspunkter innenfor det kontrollområdet 
som velges av den tekniske instansen(1), og de målte verdiene skal sammenlignes med verdiene som 
beregnes på grunnlag av de fasene i prøvingssyklusen som omfatter de valgte prøvingspunktene. 
NOx-kontrollmålingene sikrer at motorens utslippsreduksjon er effektiv innenfor motorens typiske 
driftsområde.

1.3.2.  ELR-prøving

 Under en foreskrevet belastningsresponsprøving skal røyktettheten fra en varm motor bestemmes med 
opasimeter. Prøvingen består i at motoren ved konstant turtall utsettes for en belastning på fra 10 % til 
100 % ved tre forskjellige motorturtall. Dessuten skal det gjennomføres et fjerde belastningstrinn som 
velges av den tekniske instansen(1), og verdien som måles, skal sammenlignes med verdiene fra de 
foregående belastningstrinnene. Toppverdien for røyktetthet skal beregnes ved hjelp av en algoritme for 
gjennomsnittsberegning som beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg.

(1) Prøvingspunktene skal velges ved hjelp av godkjente statistiske randomiseringsmetoder.
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1.3.3.  ETC-prøving

 Under en foreskrevet syklus med varm motor og glidende overgang mellom driftsvilkårene, som 
nøye bygger på veitypespesifikke kjøremønstre for tungbilmotorer i lastebiler og busser, skal 
ovennevnte forurensende stoffer undersøkes etter at den samlede eksosen er fortynnet med kondisjonert 
omgivelsesluft. Ved hjelp av reaksjonssignalene for motorens dreiemoment og turtall, registrert av 
dynamometeret, integreres effekten med hensyn til tiden gjennom syklusen, og resultatet er det arbeidet 
som motoren har utført i prøvingssyklusen. Konsentrasjonen av NOx og HC skal bestemmes gjennom 
hele syklusen ved integrasjon av signalet fra analysatoren. Konsentrasjonen av CO, CO2 og NMHC 
kan bestemmes ved integrasjon av signalet fra analysatoren eller ved oppsamling i sekk. For partikler 
samles en proporsjonal prøve opp på passende filtre. Strømningshastigheten til den fortynnede eksosen 
skal bestemmes gjennom hele syklusen slik at det blir mulig å bestemme masseutslippsverdiene for hvert 
forurensende stoff. Masseutslippsverdien av hvert forurensende stoff benyttes sammen med motorens 
arbeid til å beregne utslippsmengden i gram per kilowattime, som beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegg.

2. PRØVINGSVILKÅR

2.1. Prøvingsvilkår for motoren

2.1.1.  Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft ved motorens luftinntak, uttrykt i Kelvin, 
og det tørre atmosfæriske trykket (ps) uttrykt i kPa, skal måles og parameteren F bestemmes på følgende 
måte:

a) for dieselmotorer:

 innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer:

 turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften:

b) for gassmotorer:

2.1.2.  Prøvingens gyldighet

 For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren F være slik at:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2. Motorer med ladeluftkjøling

 Ladelufttemperaturen skal registreres og skal ved det motorturtallet som tilsvarer motorens oppgitt 
største effekt og full belastning, ikke avvike med mer enn ± 5 K fra den høyeste ladelufttemperaturen 
som er angitt i vedlegg II tillegg 1 nr. 1.1.6.3. Kjølemiddelets temperatur skal være minst 293 K (20 °C).

 Dersom det benyttes et system med prøvingsverksted eller ekstern vifte, skal ladelufttemperaturen ved 
det motorturtallet som tilsvarer motorens oppgitt største effekt og full belastning, ikke avvike med mer 
enn ± 5 K fra den høyeste ladelufttemperaturen som er angitt i vedlegg II tillegg 1 nr. 1.1.6.3. Den 
innstillingen av ladeluftkjøleren som brukes for å oppfylle ovennevnte vilkår, kontrolleres ikke og skal 
brukes gjennom hele prøvingssyklusen.
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2.3. Motorens luftinnsugingssystem

 Det skal benyttes et luftinnsugingssystem som har en innsnevring i luftinntaket som ikke avviker med 
mer enn ± 100 Pa fra motorens øvre grense ved det turtallet som tilsvarer oppgitt største effekt og full 
belastning.

2.4. Motorens eksosanlegg

 Det skal benyttes et eksosanlegg med et eksosmottrykk som ikke avviker med mer enn ± 1 000 Pa fra 
motorens øvre grense ved det turtallet som tilsvarer oppgitt største effekt og full belastning, og et volum 
som ikke avviker med mer enn ± 40 % fra volumet oppgitt av produsenten. Det kan benyttes et system 
med prøvingsverksted, forutsatt at dette tilsvarer motorens faktiske driftsvilkår. Eksosanlegget skal 
oppfylle kravene til prøvetaking av eksos som angitt i vedlegg III tillegg 4 nr. 3.4 og i vedlegg V nr. 
2.2.1, EP, og nr. 2.3.1, EP.

 Dersom motoren er utstyrt med en innretning til etterbehandling av eksos, skal eksosrøret ha samme 
diameter som det som brukes minst fire rørdiametere ovenfor inngangen til den utvidelsen som 
inneholder etterbehandlingsinnretningen. Avstanden fra eksosmanifoldflensen eller turboladerutgangen 
til etterbehandlingsinnretningen skal være den samme som i produsentens kjøretøyoppbygning, eller 
innenfor de avstandsspesifikasjonene produsenten har angitt. Eksosens mottrykk eller innsnevring skal 
overholde de samme kriteriene som ovenfor, og kan være innstilt ved hjelp av en ventil. Beholderen som 
inneholder etterbehandlingsinnretningen, kan være demontert under blindprøving og under kartlegging 
av motoren, og kan erstattes med en tilsvarende beholder med inaktiv katalysatorbærer.

2.5. Kjølesystem

 Et kjølesystem for motoren med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde normale driftstemperaturer i 
motoren som fastsatt av produsenten, skal benyttes.

2.6. Smøreolje

 Spesifikasjonene for smøreoljen som brukes i prøvingen, skal registreres og oppgis sammen med 
prøvingsresultatene som angitt i vedlegg II tillegg 1 nr. 7.1.

2.7.  Drivstoff

 Drivstoffet skal være referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.

 Drivstofftemperatur og målepunkt skal oppgis av produsenten innenfor grensene i vedlegg II tillegg 1 
nr. 1.16.5. Drivstofftemperaturen skal ikke være under 306 K (33 °C). Dersom den ikke er oppgitt, skal 
temperaturen være 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) ved inntaket til drivstofftilførselen.

 For NG- og LPG-drevne motorer skal drivstofftemperatur og målepunkt ligge innenfor grensene 
i vedlegg II tillegg 1 nr. 1.16.5 eller i vedlegg II tillegg 3 nr. 1.16.5 dersom motoren ikke er en 
representativ motor.

2.8.  Prøving av systemer for etterbehandling av eksos

 Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal utslippene som måles i 
prøvingssyklusen(e), være representative for utslippene i felten. Dersom dette ikke kan oppnås ved én 
enkelt prøvingssyklus (f.eks. for partikkelfiltre med periodisk regenerering), skal det gjennomføres flere 
prøvingssykluser og gjennomsnittet av prøvingsresultatene beregnes og/eller resultatene veies. Den 
nøyaktige framgangsmåten skal avtales mellom motorprodusenten og den tekniske instansen og skal 
være basert på velbegrunnet teknisk skjønn.
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Tillegg 1

ESC- OG ELR-PRØVINGSSYKLUSER

1. INNSTILLING AV MOTOR OG DYNAMOMETER

1.1. Bestemmelse av motorturtall A, B og C

Motorturtall A, B og C skal oppgis av produsenten i samsvar med følgende bestemmelser:

Det høye turtallet nhi skal bestemmes ved beregning av 70 % av oppgitt største effekt P(n), som bestemt 
i vedlegg II tillegg 1 nr. 8.2. Det høyeste motorturtallet på effektkurven der denne effekten forekommer, 
defineres som nhi.

Det lave turtallet nlo skal bestemmes ved beregning av 50 % av oppgitt største effekt P(n), som bestemt 
i vedlegg II tillegg 1 nr. 8.2. Det laveste motorturtallet på effektkurven der denne effekten forekommer, 
defineres som nlo.

Motorturtall A, B og C skal beregnes på følgende måte:

Turtall A = nlo + 25 % (nhi – nlo)

Turtall B = nlo + 50 % (nhi – nlo)

Turtall C = nlo + 75 % (nhi – nlo)

Motorturtall A, B og C kan kontrolleres på en av følgende måter:

a) nhi og nlo kan bestemmes nøyaktig ved måling på ekstra prøvingspunkter i forbindelse med 
godkjenning av motoreffekten i samsvar med direktiv 80/1269/EØF. Den største effekten, nhi og 
nlo skal bestemmes ut fra effektkurven, og motorturtall A, B og C skal beregnes i samsvar med 
ovennevnte bestemmelser.

b) Motoren skal kartlegges langs hele belastningskurven fra det høyeste motorturtallet uten belastning 
til tomgangsturtallet ved hjelp av minst fem målepunkter per 1 000 o/min på skalaen og målepunkter 
som ikke avviker med mer enn ± 50 o/min fra turtallet for oppgitt største effekt. På grunnlag av 
denne kartleggingskurven skal den største effekten, nhi og nlo bestemmes, og motorturtall A, B og C 
skal beregnes i samsvar med ovennevnte bestemmelser.

 Dersom det målte motorturtallet A, B og C ikke avviker med mer enn ± 3 % fra motorturtallet 
oppgitt av produsenten, skal motorturtallet oppgitt av produsenten benyttes ved utslippsprøvingen. 
Dersom toleransen overskrides for ett av motorturtallene, skal de målte motorturtallene benyttes ved 
utslippsprøvingen.

1.2. Bestemmelse av dynamometerinnstillingene

 Dreiemomentkurven ved full belastning skal bestemmes ved eksperimentering for å kunne beregne 
dreiemomentverdiene for de angitte prøvingsfasene under nettovilkår som angitt i vedlegg II tillegg 
1 nr. 8.2. Det skal eventuelt tas hensyn til effekten som absorberes av det motordrevne utstyret. 
Dynamometerinnstillingen for hver prøvingsfase skal beregnes ved hjelp av følgende formel:

s = P(n) × (L/100) ved prøving under nettovilkår

s = P(n) × (L/100) + (P(a) - P(b)) når prøving ikke finner sted under nettovilkår

der:

S = dynamometerinnstilling i kW

P(n) = motorens nettoeffekt som angitt i vedlegg II tillegg 1 nr. 8.2, i kW

L = belastningsfaktor som angitt i nr. 2.7.1, i %

P(a) = effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være montert som angitt i vedlegg II tillegg 1  
  nr. 6.1

P(b) = effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være demontert som angitt i vedlegg II tillegg 1  
  nr. 6.2
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2. GJENNOMFØRINGEN AV ESC-PRØVINGEN

 På produsentens anmodning kan det gjennomføres en blindprøve for å kondisjonere motoren og 
eksosanlegget før målesyklusen.

2.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

 Minst en time før prøvingen skal hvert filter(par) legges i en lukket, men uforseglet petriskål og 
plasseres i et vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter(par) 
veies, og taravekten skal registreres. Filter(par)et skal så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet 
filterholder til det skal brukes i prøvingen. Dersom filter(par)et ikke brukes innen åtte timer etter at det 
er tatt ut av vektrommet, må det kondisjoneres og veies på nytt før bruk.

2.2. Installering av måleutstyret

 Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Dersom det benyttes 
et system med fullstrømsfortynning til fortynning av eksosen, skal eksosrøret være tilsluttet systemet.

2.3. Start av fortynningssystemet og motoren

 Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert 
ved største effekt i samsvar med produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

2.4. Start av partikkelprøvetakingssystemet

 Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og kjøres med omløp. Bakgrunnskonsentrasjonen av 
partikler i fortynningsluften kan bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene. 
Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan én måling foretas før eller etter prøvingen. 
Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, kan det foretas målinger ved begynnelsen og slutten av 
prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes.

2.5. Innstilling av fortynningsforholdet

Fortynningsluften skal innstilles slik at temperaturen i den fortynnede eksosen målt umiddelbart før 
primærfilteret ikke overstiger 325 K (52 °C) i noen fase. Fortynningsforholdet (q) skal ikke være mindre 
enn 4.

For systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner må CO2- eller NOx-innholdet i 
fortynningsluften måles ved begynnelsen og ved slutten av hver prøving. Målingene av 
bakgrunnskonsentrasjon av CO2 eller NOx i fortynningsluften før og etter prøvingen må ikke avvike 
innbyrdes med mer enn henholdsvis 100 ppm eller 5 ppm.

2.6. Kontroll av analysatorene

Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres.

2.7.  Prøvingssyklus

2.7.1.  Følgende syklus med 13 faser skal gjennomføres mens dynamometeret er koplet til prøvingsmotoren:
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Fase nr. Motorturtall Belastning i % Vektfaktor Fasens lengde

1 tomgang — 0,15 4 minutter

2 A 100 0,08 2 minutter

3 B 50 0,10 2 minutter

4 B 75 0,10 2 minutter

5 A 50 0,05 2 minutter

6 A 75 0,05 2 minutter

7 A 25 0,05 2 minutter

8 B 100 0,09 2 minutter

9 B 25 0,10 2 minutter

10 C 100 0,08 2 minutter

11 C 25 0,05 2 minutter

12 C 75 0,05 2 minutter

13 C 50 0,05 2 minutter

2.7.2.  Prøvingssekvens

Prøvingssekvensen begynner. Prøvingen skal følge den faserekkefølgen som er oppført i nr. 2.7.1.

Motoren skal gå i den foreskrevne tiden i hver fase, slik at endringer i motorturtall og -belastning er 
fullført i løpet av de første 20 sekundene. Det foreskrevne motorturtallet skal holdes innenfor ± 50 o/min, 
og det foreskrevne dreiemomentet skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra det største dreiemomentet 
ved prøvingsturtallet.

På produsentens anmodning kan prøvingssekvensen gjentas et tilstrekkelig antall ganger til at det kan 
samles opp en større masse av partikler på filteret. Produsenten skal framlegge en detaljert beskrivelse 
av framgangsmåtene for dataevaluering og beregning. Innholdet av forurensende gasser skal bestemmes 
bare ved den første prøvingssyklusen.

2.7.3.  Data fra analysatorene

Data fra analysatorene skal registreres på båndskriver eller måles med et tilsvarende dataregistreringssystem, 
og eksosen skal strømme gjennom analysatorene gjennom hele prøvingssyklusen.

2.7.4.  Prøvetaking av partikler

Det skal benyttes ett filterpar (primærfilter og sekundærfilter, se vedlegg III tillegg 4) til hele 
prøvingsmetoden. De vektfaktorene som er angitt for de forskjellige fasene i prøvingssyklusen, 
benyttes ved at det samles inn en prøve som er proporsjonal med eksosens massestrøm i hver 
enkelt fase av syklusen. Dette kan oppnås ved å justere prøvestrømmen, prøvetakingstiden og/eller 
fortynningsforholdet tilsvarende, slik at kravet til effektive vektfaktorer i nr. 5.6 er oppfylt.

Prøvetakingstiden per fase skal være minst 4 sekunder per 0,01 vektfaktor. Prøvetakingen skal foretas 
så sent som mulig i hver fase. Prøvetakingen av partikler skal avsluttes tidligst 5 sekunder før slutten 
av hver fase.

2.7.5.  Motorens tilstand

Motorens turtall og belastning, temperaturen og undertrykket i innsugingsluften, temperaturen og 
mottrykket i eksosen, drivstoffstrømmen og luft- eller eksosstrømmen, temperaturen i ladeluften, 
temperaturen og fuktigheten i drivstoffet skal registreres i hver fase, og kravene til turtall og belastning 
(se nr. 2.7.2) skal være oppfylt på tidspunktet for prøvetaking av partikler, og i alle tilfeller i det siste 
minuttet av hver fase.

Eventuelle tilleggsdata som er nødvendige for beregningen, skal registreres (se nr. 4 og 5).
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2.7.6.  NOx-kontroll innenfor kontrollområdet

NOx-kontrollen innenfor kontrollområdet skal foretas umiddelbart etter at fase 13 er gjennomført.

Motoren skal kondisjoneres i fase 13 i tre minutter før målingene begynner. Det skal foretas tre målinger 
på forskjellige punkter innenfor kontrollområdet, valgt av den tekniske instansen(1). Hver måling skal 
vare i to minutter.

Målingen skal foretas etter samme framgangsmåte som for NOx-målingen i syklusen med 13 faser og 
skal gjennomføres i samsvar med nr. 2.7.3, 2.7.5 og 4.1 i dette tillegget samt vedlegg III tillegg 4 nr. 3.

Beregningen skal foretas i samsvar med nr. 4.

2.7.7.  Etterkontroll av analysatorene

Etter utslippsprøvingen brukes nullgass og den samme kalibreringsgassen til etterkontroll. Prøvingen 
anses som akseptabel dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % av 
kalibreringsgassens verdi.

3. GJENNOMFØRING AV ELR-PRØVINGEN

3.1. Montering av måleutstyret

Opasimeteret og prøvetakingssondene skal eventuelt være montert etter lydpotten eller en eventuell 
etterbehandlingsinnretning i samsvar med de generelle monteringsanvisningene fra instrumentprodusenten. 
Dessuten skal kravene i nr. 10 i ISO DIS 11614 overholdes der det er hensiktsmessig.

Før nullpunkts- og fullskalakontroll skal opasimeteret varmes opp og stabiliseres i samsvar med 
instrumentprodusentens anbefalinger. Dersom opasimeteret er utstyrt med spyleluftsystem som hindrer 
tilsoting av instrumentets optiske deler, skal dette systemet også aktiveres og justeres i samsvar med 
produsentens anbefalinger.

3.2. Kontroll av opasimeteret

Ved nullpunkts- og fullskalakontroll skal instrumentet være innstilt på avlesing av opasitet, siden det 
er to veldefinerte kalibreringspunkter på opasitetsskalaen, nemlig 0 % opasitet og 100 % opasitet. 
Lysabsorpsjonskoeffisienten beregnes deretter korrekt på grunnlag av den målte opasiteten og LA som 
oppgitt av opasimeterets produsent, når instrumentet er tilbakestilt til avlesing av k-verdi med henblikk 
på prøvingen.

 Når opasimeterets lysstråle ikke blokkeres, skal avlesingen justeres til en opasitet på 0,0 % ± 1,0 %. Når 
lyset hindres i å nå instrumentets føler, skal avlesingen justeres til en opasitet på 100,0 % ± 1,0 %.

3.3. Prøvingssyklus

3.3.1.  Kondisjonering av motoren

 Motoren og systemet skal varmes opp ved største effekt for å stabilisere motorparametrene i samsvar 
med produsentens anbefalinger. Forkondisjoneringsfasen skal også hindre at den egentlige målingen 
påvirkes av avleiringer i eksosanlegget etter tidligere prøving.

 Når motoren er stabilisert, skal syklusen påbegynnes innen 20 ± 2 s etter forkondisjoneringsfasen. 
På produsentens anmodning kan det gjennomføres en blindprøve som gir ekstra kondisjonering før 
målesyklusen.

(1) Prøvingspunktene skal velges ved hjelp av godkjente statistiske randomiseringsmetoder.
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3.3.2.  Prøvingssekvens

 Prøvingen består av en sekvens av tre belastningstrinn ved hvert av de tre motorturtallene A (syklus 1), 
B (syklus 2) og C (syklus 3), bestemt i samsvar med vedlegg III nr. 1.1, etterfulgt av syklus 4 ved et 
motorturtall innenfor kontrollområdet og en belastning på mellom 10 % og 100 %, valgt av den tekniske 
instansen(1). Følgende sekvens skal gjennomføres mens dynamometeret er koplet til prøvingsmotoren, 
som vist i figur 3.

Figur 3

Sekvens ved ELR-prøving

a) Motoren skal gå ved motorturtall A og med 10 prosents belastning i 20 ± 2 s. Det foreskrevne 
motorturtallet skal holdes innenfor ± 20 o/min, og det foreskrevne dreiemomentet skal ikke avvike 
med mer enn ± 2 % fra det største dreiemomentet ved prøvingsturtallet.

b) Ved avslutningen av det foregående segmentet skal turtallsreguleringsspaken flyttes raskt til helt 
åpen stilling og holdes der i 10 ± 1 s. Den nødvendige dynamometerbelastningen skal påføres, slik 
at motorturtallet holdes innenfor ± 150 o/min i de første tre sekundene og ± 20 o/min i resten av 
segmentet.

c) Sekvensen beskrevet i bokstav a) og b), skal gjentas to ganger.

d) Ved avslutningen av det tredje belastningstrinnet skal motoren justeres til motorturtall B og 10 
prosents belastning i løpet av 20 ± 2 s.

e) Sekvens a)–c) skal gjennomføres med motorturtall B.

f)  Ved avslutningen av det tredje belastningstrinnet skal motoren justeres til motorturtall C og 10 
prosents belastning i løpet av 20 ± 2 s.

g)  Sekvens a)–c) skal gjennomføres med motorturtall C.

h)  Ved avslutningen av det tredje belastningstrinnet skal motoren justeres til det valgte motorturtallet 
og en vilkårlig belastning over 10 prosent i løpet av 20 ± 2 s.

i)  Sekvens a)–c) skal gjennomføres med det valgte motorturtallet.

3.4. Godkjenning av syklusen

 De relative standardavvikene for de gjennomsnittlige røyktetthetsverdiene ved hvert prøvingsturtall 
(SVA, SVB, SVC, beregnet i samsvar med nr. 6.3.3 i dette vedlegg av de tre belastningstrinnene som 
følger etter hverandre, ved hvert prøvingsturtall) skal være mindre enn 15 % av den tilsvarende 
gjennomsnittsverdien, men høyst 10 % av grenseverdien angitt i tabell 1 i vedlegg I, etter hva som 
er størst. Dersom differanser er større, skal sekvensen gjentas til tre belastningstrinn som følger etter 
hverandre, oppfyller godkjenningskravet.

(1) Prøvingspunktene skal velges ved hjelp av godkjente statistiske randomiseringsmetoder.
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3.5. Etterkontroll av opasimeteret

 Opasimeterets nullpunktsforskyvning etter prøvingen skal ikke overstige ± 5,0 % av grenseverdien i 
tabell 1 i vedlegg I.

4. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

4.1. Evaluering av data

 Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 30 sekundene i 
hver fase, og gjennomsnittskonsentrasjonene (kons) av HC, CO og NOx i hver fase skal bestemmes 
ut fra gjennomsnittsresultatene av diagrammet og de tilhørende kalibreringsdataene. En annen 
registreringsmåte kan benyttes dersom den sikrer at det oppnås likeverdige data.

 Til NOx-kontroll innenfor kontrollområdet får ovennevnte krav anvendelse bare på NOx.

 Dersom man velger å bestemme strømningshastigheten i eksos GEXHW eller i fortynnet eksos GTOTW, skal 
det gjøres i samsvar med vedlegg III tillegg 4 nr. 2.3.

4.2. Korreksjon for tørre/våte forhold

 Den målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis etter følgende formler dersom den ikke allerede 
er målt på våt basis.

kons (våt) = Kw × kons (tørr)

For råeksos:

og

For fortynnet eksos:

eller

For fortynningsluften For innsugingsluften (dersom denne er forskjellig 
fra fortynningsluften)

KW,d = 1 - KW1 KW,a = 1 - KW2

der:

Ha, Hd = g vann per kg tørr luft

Rd, Ra = relativ fuktighet i fortynningsluften/innsugingsluften, i %

pd, pa = metningsdamptrykk i fortynningsluften/innsugingsluften, i kPa

pB = totalt barometertrykk, i kPa

(våt)

(tørr)
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4.3. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

 Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
temperatur og fuktighet i omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel:

 der:

A = 0,309 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B = - 0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta = luftens temperatur, i K

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

Ha = 

der:

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften, i %

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften, i kPa

pB = totalt barometertrykk, i kPa

4.4. Beregning av utslippets massestrøm

 Utslippets massestrøm (g/h) for hver fase skal beregnes på følgende måte, idet det forutsettes at eksosens 
densitet er 1,293 kg/m3 ved 273 K (0 °C) og 101,3 kPa:

1) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,D × GEXHW

2) COx masse = 0,000966 × COkons × GEXHW

3) HCmasse = 0,000479 × HCkons × GEXHW

 der NOx kons, COkons og HCkons(1) er gjennomsnittskonsentrasjonene (ppm) i råeksosen som bestemt i 
nr. 4.1.

 Dersom man velger å bestemme gassutslippene med et system med fullstrømsfortynning, skal følgende 
formel brukes:

1) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,D × GTOTW

2) COx masse = 0,000966 × COkons × GTOTW

3) HCmasse = 0,000479 × HCkons × GTOTW

 der NOx kons, COkons, HCkons(1) er de bakgrunnskorrigerte gjennomsnittskonsentrasjonene (ppm) i den 
fortynnede eksosen for hver fase som bestemt i vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1.1.

(1) Basert på C1-ekvivalenter.
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4.5. Beregning av spesifikke utslipp

 Det spesifikke utslippet (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

 Vektfaktorene (WF) som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med nr. 2.7.1.

4.6. Beregning av områdekontrollverdiene

 For de tre kontrollpunktene som er valgt i samsvar med nr. 2.7.6, skal NOx-utslippet måles og beregnes 
i samsvar med nr. 4.6.1 og også bestemmes ved interpolasjon mellom de fasene i prøvingssyklusen som 
er nærmest det aktuelle kontrollpunktet i henhold til nr. 4.6.2. De målte verdiene sammenlignes deretter 
med de interpolerte verdiene i samsvar med nr. 4.6.3.

4.6.1.  Beregning av spesifikke utslipp

 NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt (Z) skal beregnes på følgende måte:

NOx masse,Z = 0,001587 × NOx kons,Z × KH,D × GEXH W

4.6.2.  Bestemmelse av størrelsen på utslipp i prøvingssyklusen

 NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt skal interpoleres fra de fire fasene i prøvingssyklusen som ligger 
nærmest det valgte kontrollpunktet Z som vist i figur 4. For disse fasene (R, S, T, U) gjelder følgende 
definisjoner:

Turtall (R) = Turtall (T) = nRT

Turtall (S) = Turtall (U) = nSU

Belastningsgrad (R) = Belastningsgrad (S)

Belastningsgrad (T) = Belastningsgrad (U)

 NOx-utslippet for det valgte kontrollpunktet (Z) skal beregnes på følgende måte:

 og:

masse

masse

masse,

masse
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 der:

ER, ES, ET, EU = spesifikt NOx-utslipp i de tilstøtende fasene beregnet i samsvar med nr. 4.6.1

MR, MS, MT, MU = motorens dreiemoment i de tilstøtende fasene

Figur 4

Interpolasjon av NOx-kontrollpunkt

4.6.3.  Sammenligning av NOx-utslippsverdier

 Det målte spesifikke NOx-utslippet i kontrollpunktet Z (NOx,Z) sammenlignes med den interpolerte 
verdien (Ez) på følgende måte:

5. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER

5.1. Evaluering av data

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (MSAM,i) som har passert gjennom filtrene, 
registreres for hver fase.

Filtrene skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst én time, men ikke mer enn 80 timer, 
og så veies. Bruttovekten av filtrene skal registreres og taravekten (se nr. 2.1 i dette tillegg) trekkes fra. 
Partikkelmassen Mf er summen av partikkelmassene som samles opp i primær- og sekundærfiltrene.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen av fortynningsluft (MDIL) gjennom filtrene og 
partikkelmassen (Md) registreres. Dersom det ble foretatt mer enn én måling, må kvotienten Md/MDIL 
beregnes for hver enkelt måling og gjennomsnittet av verdiene bestemmes.

5.2. System med delstrømsfortynning

De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende trinn. Da 
det kan benyttes forskjellige typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige 
beregningsmetoder for GEDFW. Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte 
fasene i prøvetakingsperioden.
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5.2.1.  Isokinetiske systemer

 der r svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden og eksosrøret:

5.2.2.  Systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjon

 der:

konsE = våt konsentrasjon av sporgassen i råeksosen

konsD = våt konsentrasjon av sporgassen i den fortynnede eksosen

konsA = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynningsluften

 Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 4.2 i dette tillegg.

5.2.3.  Systemer med CO2-måling og karbonbalansemetode(1)

 der:

CO2D = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen

CO2A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volumprosent på våt basis)

Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, 
slippes ut som CO2) og utledes på følgende måte:

 og

5.2.4.  Systemer med strømningsmåling

(1) Verdien gjelder bare for referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.

(kons E,i – kons A,i)
kons D,i – kons A,i
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5.3. System med fullstrømsfortynning

 De rapporterte resultatene fra prøvingen for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende trinn. 
Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden.

GEDF W,i = GTOT W,i

5.4. Beregning av partikkelmassestrømmen

 Partikkelmassestrømmen skal beregnes på følgende måte:

 der:

bestemt for hele prøvingssyklusen ved å legge sammen gjennomsnittsverdiene for de enkelte fasene i 
prøvetakingsperioden.

Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte:

Dersom det gjøres mer enn én måling, skal           erstattes med

DFi = (13,4)/((konsCO2 + (konsCO + konsHC) × 10-4) 

eller

                         for de enkelte fasene. 

5.5. Beregning av spesifikke utslipp

 Partikkelutslipp skal beregnes på følgende måte:

5.6. Effektiv vektfaktor

 Den effektive vektfaktoren WFE,i for hver enkelt fase skal beregnes på følgende måte:

 Verdien av de effektive vektfaktorene skal være innenfor ± 0,003 (± 0,005 for tomgangsfasen) av 
vektfaktorene oppført i nr. 2.7.1.

masse

masse

for de enkelte fasene
(konsCO2 + (konsCO + konsHC) x 10–4)

konsCO2

masse
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6. BEREGNING AV RØYKTETTHET

6.1.  Bessel-algoritme

 Bessel-algoritmen skal brukes til å beregne 1 s gjennomsnitt ut fra de øyeblikkelige røyktetthetsverdiene, 
omregnet i samsvar med nr. 6.3.1. Algoritmen emulerer et annenordens lavpassfilter og bruker iterative 
beregninger for å bestemme koeffisientene. Disse koeffisientene er en funksjon av opasimetersystemets 
reaksjonstid og prøvetakingsfrekvensen. Derfor må nr. 6.1.1 gjentas hver gang systemets reaksjonstid 
og/eller prøvetakingsfrekvensen endres.

6.1.1.  Beregning av filterreaksjonstid og Bessel-konstanter

 Den nødvendige Bessel-reaksjonstiden (tF) er en funksjon av opasimetersystemets fysiske og elektriske 
reaksjonstid som angitt i vedlegg III tillegg 4 nr. 5.2.4, og skal beregnes ut fra følgende ligning:

 der:

tp = fysisk reaksjonstid, i s

te = elektrisk reaksjonstid, i s

 Beregningene for å anslå filterets avreguleringsfrekvens (fc) er basert på et trinnformet inngangssignal 
fra 0 til 1 på ³ 0,01 s (se vedlegg VII). Reaksjonstiden er definert som tiden fra det punktet der Bessel-
avgangssignalet når 10 % (t10) og til det punktet der det når 90 % (t90) av denne trinnfunksjonens verdi. 
Dette gjøres ved iterasjon av fc opp til t90-t10≈tF. Den første iterasjonen av fc er gitt ved følgende formel:

Bessel-konstantene E og K skal beregnes ut fra følgende ligninger:

K = 2 × E × (D × Ω2 - 1) - 1

der:

D = 0,618034

6.1.2.  Beregning av Bessel-algoritmen

 Ved hjelp av verdiene for E og K beregnes 1 s Bessel-gjennomsnitt av reaksjonen på et trinnformet 
inngangssignal Si på følgende måte:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 – 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 – Yi - 2)

 der:

Si-2 = Si-1 = 0

Si = 1

Yi-2 = Yi-1 = 0

1

prøvetakingsfrekvens
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 Tidene t10 og t90 skal interpoleres. Forskjellen i tid mellom t90 og t10 definerer reaksjonstiden tF for den 
aktuelle verdien av fc. Dersom denne reaksjonstiden ikke er tilstrekkelig nær den ønskede reaksjonstiden, 
skal iterasjonen fortsette til den faktiske reaksjonstiden ikke avviker med mer enn 1 % fra den ønskede 
reaksjonen som følger:

((t90 - t10) - tF) ≤ 0,01 × tF

6.2.  Evaluering av data

 Røyktetthetsverdiene skal måles med en frekvens på minst 20 Hz.

6.3.  Bestemmelse av røyktetthet

6.3.1.  Omregning av data

 Siden den grunnleggende målenheten for alle opasimetre er transmittans, skal røyktetthetsverdiene 
omregnes fra transmittans (τ) til lysabsorpsjonskoeffisient (k) på følgende måte:

 og

N = 100 - τ

 der:

k = lysabsorpsjonskoeffisient, i m-1

LA = effektiv optisk veilengde angitt av instrumentprodusenten, i m

N = opasitet, i %

τ = transmittans, i %

 Omregningen skal foretas før dataene behandles videre.

6.3.2.  Beregning av Bessel-gjennomsnitt av røyktettheten

 Den mest hensiktsmessige avreguleringsfrekvensen fc er den som gir den ønskede filterreaksjonstiden 
tF. Når denne frekvensen er bestemt ved den iterative prosessen i nr. 6.1.1, skal de riktige verdiene av 
konstantene E og K i Bessel-algoritmen beregnes. Bessel-algoritmen skal deretter anvendes på kurven 
over den øyeblikkelige røyktettheten (k-verdi) som beskrevet i nr. 6.1.2:

Yi = Yi - 1 + E × (Si + 2 × Si - 1 + Si - 2 – 4 × Yi - 2) + K × (Yi - 1 – Yi - 2)

 Bessel-algoritmen er av rekursiv art. Derfor er det behov for noen startinngangsverdier Si – 1 og Si – 2 og 
startutgangsverdier Yi – 1 og Yi – 2 for å få algoritmen i gang. Disse kan forutsettes å være 0.

 For hvert belastningstrinn med de tre turtallene A, B og C velges den høyeste 1-sekundsverdien Ymaks 
blant de enkelte verdiene Yi av hver røyktetthetskurve.

6.3.3.  Sluttresultat

 Gjennomsnittlig røyktetthet (SV) for hver syklus (hvert prøvingsturtall) skal beregnes på følgende måte:

For prøvingsturtall A: SVA = (Ymaks1,A + Ymaks2,A + Ymaks3,A) / 3

For prøvingsturtall B: SVB = (Ymaks1,B + Ymaks2,B + Ymaks3,B) / 3

For prøvingsturtall C: SVC = (Ymaks1,C + Ymaks2,C + Ymaks3,C) / 3

der:

Ymaks1, Ymaks2, Ymaks3 = høyeste 1 s Bessel-gjennomsnitt av røyktettheten ved hvert av 
de tre belastningstrinnene

 Sluttverdien skal beregnes på følgende måte:

SV = (0,43 x SVA) + (0,56 x SVB) + (0,01 x SVC)
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Tillegg 2

ETC-PRØVINGSSYKLUS

1. FRAMGANGSMÅTE FOR UTARBEIDING AV MOTORENS EFFEKTDIAGRAM

1.1. Bestemmelse av turtallsområdet for motorens effektdiagram

 For å kunne gjennomføre en ETC-prøving på prøvingsstanden, må motorens turtall-dreiemomentdiagram 
fastsettes før prøvingssyklusen. Det høyeste og laveste turtallet for diagrammet er definert slik:

 Laveste turtall for diagrammet = tomgangsturtall

 Høyeste turtall for diagrammet = det laveste av følgende størrelser: nhi × 1,02 eller turtallet der
  dreiemomentet ved full belastning går mot null

1.2. Utarbeiding av motorens effektdiagram

 Motoren skal varmes opp ved største effekt for å stabilisere motorens parametrer i samsvar med 
produsentens anbefaling og god teknisk praksis. Når motoren er stabil, skal motorens effektdiagram 
utarbeides på følgende måte:

a) motoren skal være ubelastet og gå med tomgangsturtall,

b) motoren skal ha full belastning/full åpning på innsprøytingspumpen ved det minste diagramturtallet,

c) motorturtallet skal økes med en hastighet på gjennomsnittlig 8 ± 1 min-1/s fra det laveste til det 
høyeste diagramturtallet. Motorens turtalls- og dreiemomentpunkter skal registreres med en 
målefrekvens på minst ett punkt per sekund.

1.3. Utarbeiding av diagramkurve

 Alle datapunkter registrert under nr. 1.2, skal forbindes ved lineær interpolasjon mellom punktene. Den 
dreiemomentkurven som framstår, er diagramkurven, og den skal brukes til å omregne de normaliserte 
dreiemomentverdiene fra motorsyklusen til faktiske dreiemomentverdier for prøvingssyklusen som 
beskrevet i nr. 2.

1.4. Alternativ utarbeiding av diagram

 Dersom en produsent mener at ovennevnte teknikker for utarbeiding av diagram ikke er tilstrekkelig 
sikre eller ikke er representative for en gitt motor, kan alternative teknikker brukes. Disse alternative 
teknikkene må oppfylle målet med de angitte framgangsmåtene for utarbeiding av diagram: å 
bestemme det høyeste dreiemomentet som er tilgjengelig ved alle motorturtall som oppnås under 
prøvingssyklusene. Dersom det avvikes fra teknikkene for utarbeiding av diagram som er angitt i dette 
nummer, med begrunnelse i sikkerhet eller representativitet, skal slike avvikende teknikker godkjennes 
av den tekniske instansen sammen med begrunnelsen for at de brukes. Gjentatte fall i motorturtall kan 
imidlertid ikke i noe tilfelle brukes til regulerte eller turboladede motorer.

1.5. Gjentatt prøving

 Det er ikke nødvendig å utarbeide diagram av motoren før hver eneste prøvingssyklus. Det skal 
utarbeides nytt diagram av en motor før en prøvingssyklus dersom:

– det har gått urimelig lang tid siden siste diagram ble utarbeidet, vurdert ut fra teknisk skjønn, eller

 eller

– det er foretatt fysiske endringer eller rekalibrering av motoren som muligens kan påvirke motorens 
ytelse.

2. UTARBEIDING AV REFERANSEPRØVINGSSYKLUSEN

 Prøvingssyklusen er beskrevet i tillegg 3 til dette vedlegg. De normaliserte verdiene for dreiemoment og 
turtall skal omregnes til faktiske verdier som beskrevet nedenfor, og dette gir referanseprøvingssyklusen.
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2.1. Faktisk turtall

 Turtallet skal denormaliseres ved hjelp av følgende ligning:

Faktisk turtall = % turtall (referanseturtall – tomgangsturtall) + tomgangsturtall 
100

 Referanseturtallet (n ref) tilsvarer de 100 % turtallsverdiene som er oppført i dynamometerskjemaet i 
tillegg 3. Det defineres på følgende måte (se figur 1 i vedlegg I):

nref = nlo + 95 % × (nhi) - (nlo)

 der nhi og nlo enten er angitt i samsvar med vedlegg I nr. 2 eller bestemt i samsvar med vedlegg III tillegg 
1 nr. 1.1.

2.2. Faktisk dreiemoment

 Dreiemomentet normaliseres til det høyeste dreiemomentet ved det aktuelle turtallet. Referansesyklusens 
dreiemomentverdier denormaliseres ved hjelp av den diagramkurven som er utarbeidet i samsvar med nr. 
1.3, på følgende måte:

Faktisk dreiemoment = (% dreiemoment × høyeste dreiemoment/100)

 for det aktuelle faktiske turtallet som bestemt i nr. 2.1.

 For de negative dreiemomentverdiene i kjørepunktene («m») skal det til utarbeiding av referansesyklusen 
brukes denormaliserte verdier bestemt på en av følgende måter:

– minus 40 % av det positive dreiemomentet som er tilgjengelig i det tilknyttede turtallspunktet,

– utarbeiding av det negative dreiemomentet som kreves for å bringe motoren fra diagrammets laveste 
turtall til det høyeste,

– bestemmelse av det negative dreiemomentet som kreves for å drive motoren i tomgangs- og 
referanseturtall, og lineær interpolasjon mellom disse to punktene.

2.3. Eksempel på framgangsmåten ved denormalisering

Som eksempel skal følgende prøvingspunkter denormaliseres:

% turtall = 43

% dreiemoment = 82

Følgende verdier er gitt:

referansehastighet = 2200 min-1

tomgangsturtall = 600 min-1

dette gir:

faktisk turtall = (43 × (2200 - 600)/100) + 600 = 1288 min-1

faktisk dreiemoment = (82 × 700/100) = 574 Nm

der det høyeste dreiemomentet avlest på kurven ved 1 288 min-1, er 700 Nm.

3. UTSLIPPSPRØVING

På produsentens anmodning kan det gjennomføres en blindprøve for å kondisjonere motoren og 
eksosanlegget før målesyklusen.

NG- og LPG-drevne motorer skal innkjøres ved hjelp av ETC-prøving. Motoren skal gjennomgå minst 
to ETC-sykluser, slik at CO-utslippet som måles i den ene ETC-syklusen, ikke er mer enn 25 % høyere 
enn CO-utslippet som er målt i den forrige ETC-syklusen.
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3.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene (bare dieselmotorer)

Minst én time før prøvingen skal hvert filter(par) legges i en lukket, men uforseglet petriskål og 
plasseres i et vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter(par) 
veies, og taravekten skal registreres. Filter(par)et skal så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet 
filterholder til det skal brukes i prøvingen. Dersom filter(par)et ikke brukes innen åtte timer etter at det 
er tatt ut av vektrommet, må det kondisjoneres og veies på nytt før bruk.

3.2. Installering av måleutstyret

Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Eksosrøret skal være 
tilsluttet systemet med fullstrømsfortynning.

3.3. Start av fortynningssystemet og motoren

 Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert 
ved største effekt i samsvar med produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

3.4. Start av partikkelprøvetakingssystemet (bare dieselmotorer)

 Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og kjøres med omløp. Bakgrunnskonsentrasjonen av 
partikler i fortynningsluften kan bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene. 
Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan en måling foretas før eller etter prøvingen. 
Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, kan det foretas målinger ved begynnelsen og slutten av 
prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes.

3.5. Innstilling av systemet med fullstrømsfortynning

 Totalstrømmen av fortynnet eksos skal innstilles slik at kondensering av vann i systemet unngås, og slik 
at temperaturen på filteroverflaten ikke overstiger 325 K (52 °C) (se vedlegg V nr. 2.3.1, DT).

3.6. Kontroll av analysatorene

 Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres. Dersom det brukes prøvesekker, skal de være 
tomme.

3.7.  Framgangsmåte ved start av motoren

 Den stabiliserte motoren skal startes etter den framgangsmåten produsenten har anbefalt i 
brukerhåndboken, ved hjelp av enten en startmotor fra produksjonen eller dynamometeret. Om ønskelig 
kan prøvingen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen uten at motoren slås av, etter at motoren 
har nådd tomgangsturtall.

3.8.  Prøvingssyklus

3.8.1.  Prøvingssekvens

 Prøvingssekvensen begynner når motoren har nådd tomgangsturtall. Prøvingen skal følge den 
referansesyklusen som er beskrevet i nr. 2 i dette tillegg. Styresignalene for motorturtall og dreiemoment 
skal settes til 5 Hz (10 Hz anbefales) eller høyere. Resultatverdiene for motorturtall og dreiemoment skal 
registreres minst én gang i sekundet i løpet av prøvingssyklusen, og signalene kan filtreres elektronisk.

3.8.2.  Data fra analysatorene

 Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig 
med at motoren startes eller prøvingssekvensen settes i gang:

– begynn å samle opp eller analysere fortynningsluft,

– begynn å samle opp eller analysere fortynnet eksos,

– begynn å måle mengden av fortynnet eksos (CVS) og de nødvendige temperatur- og trykkmålingene,

– begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.
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 HC og NOx skal måles kontinuerlig i fortynningstunnelen med en frekvens på 2 Hz. 
Gjennomsnittskonsentrasjonene skal bestemmes ved integrasjon av signalene fra analysatoren gjennom 
hele prøvingssyklusen. Systemets reaksjonstid skal være høyst 20 s, og skal om nødvendig koordineres 
med svingninger i CVS-strømmen og prøvetakingstid/prøvingssyklus. CO, CO2, NMHC og CH4 skal 
bestemmes ved integrasjon eller ved analyse av konsentrasjonene i prøvesekken, som er samlet opp 
gjennom hele syklusen. Konsentrasjonene av forurensende gasser i fortynningsluften skal bestemmes 
ved integrasjon eller ved oppsamling i bakgrunnssekken. Alle andre verdier skal registreres med minst 
én måling i sekundet (1 Hz).

3.8.3.  Prøvetaking av partikler (bare dieselmotorer)

Dersom prøvingssyklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for 
prøvetaking av partikler koples over fra forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes eller 
prøvingssekvensen settes i gang.

Dersom det ikke brukes strømningskompensasjon, skal prøvetakingspumpen(e) innstilles slik at 
strømningshastigheten gjennom partikkelprøvetakingssonden eller overføringsrøret holdes på en verdi 
som ikke avviker med mer enn ± 5 % fra den innstilte strømningshastigheten. Dersom det brukes 
strømningskompensasjon (dvs. proporsjonalregulering av prøvestrømmen), skal det være dokumentert 
at forholdet mellom gjennomstrømningen i hovedtunnelen og partikkelprøvestrømmen ikke endres med 
mer enn ± 5 % av den innstilte verdien (bortsett fra i de første 10 sekundene av prøvetakingen).

Merk: Dersom det benyttes dobbel fortynning, er prøvestrømmen nettoforskjellen mellom 
strømningshastigheten gjennom prøvetakingsfiltrene og strømmen av sekundær fortynningsluft.

Gjennomsnittstemperatur og -trykk ved gassmåleren/gassmålerne eller strømningsmålerinntaket skal 
registreres. Dersom den innstilte strømningshastigheten ikke kan holdes gjennom hele syklusen (med en 
nøyaktighet på ± 5 %) på grunn av stor partikkelbelastning på filteret, skal prøvingsresultatene forkastes. 
Prøvingen skal da foretas på nytt med lavere strømningshastighet og/eller større filterdiameter.

3.8.4.  Motorstopp

Dersom motoren stopper, uansett hvor i prøvingssyklusen det skjer, skal motoren forkondisjoneres og 
startes på nytt, og prøvingen gjentas. Dersom det oppstår feil ved noe av det påkrevde prøvingsutstyret 
under prøvingssyklusen, skal prøvingsresultatene forkastes.

3.8.5.  Arbeid etter prøvingen

Når prøvingen er fullført, stanses målingen av mengden av fortynnet eksos, gasstilførselen til 
oppsamlingssekkene og partikkelprøvetakingspumpen. For et system med integrerende analysator, skal 
prøvetakingen fortsette til systemets reaksjonstider er utløpt.

Konsentrasjonene i oppsamlingssekkene skal dersom de brukes, analyseres så raskt som mulig og ikke 
under noen omstendighet senere enn 20 minutter etter at prøvingssyklusen er avsluttet.

Etter utslippsprøvingen skal analysatorene kontrolleres på nytt ved hjelp av en nullgass og den samme 
kalibreringsgassen. Prøvingen anses som akseptabel dersom forskjellen mellom resultatet før og etter 
prøvingen er mindre enn 2 % av kalibreringsgassens verdi.

Partikkelfiltrene skal plasseres tilbake i vektrommet senest én time etter at prøvingen er fullført, og skal 
før de veies, kondisjoneres i en lukket, men uforseglet petriskål i minst én time, men ikke mer enn 80 
timer (gjelder bare for dieselmotorer).

3.9.  Kontroll av gjennomføringen av prøvingen

3.9.1.  Dataforskyvning

 For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom reaksjons- og referansesyklusverdiene, 
kan hele sekvensen av reaksjonssignaler for motorturtall og dreiemoment framskyndes eller forsinkes 
i forhold til sekvensen av referanseturtalls- og dreiemomentsignalene. Dersom reaksjonssignalene 
forskyves, må både turtall og dreiemoment forskyves like mye i samme retning.
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3.9.2.  Beregning av arbeid utført i syklusen

 Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact (kWh), skal beregnes ved hjelp av hvert datapar som består av 
registrert motorturtall og dreiemoment. Dette skal gjøres etter at det er foretatt en eventuell forskyvning 
av reaksjonsdata, dersom man velger å gjøre dette. Det faktiske arbeidet Wact brukes til å sammenligne 
med arbeidet Wref i referansesyklusen og til å beregne de spesifikke bremseutslippene (se nr. 4.4 og 
5.2). Samme metode skal benyttes til integrasjon av både referansemotoreffekt og faktisk motoreffekt. 
Dersom verdier mellom tilstøtende referanseverdier eller tilstøtende målte verdier skal bestemmes, skal 
lineær interpolasjon benyttes.

 Ved integrasjon av referansearbeid og faktisk arbeid utført i syklusen, skal alle negative 
dreiemomentverdier settes lik null og medregnes. Dersom integrasjonen foretas med en frekvens på 
under 5 Hertz, og dersom dreiemomentet innenfor et gitt tidsrom skifter fortegn fra positivt til negativt 
eller omvendt, skal den negative delen beregnes og settes lik null. Den positive delen skal medregnes i 
den integrerte verdien.

 Wact skal være mellom - 15 % og + 5 % av Wref.

3.9.3.  Statistisk beregning til godkjenning av prøvingssyklusen

 Det skal foretas lineær regresjon av resultatverdiene på referanseverdiene for turtall, dreiemoment og 
effekt. Dette skal gjøres etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom man 
velger å gjøre dette. Minste kvadraters metode skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en 
ligning med formen:

y = mx + b

der:

y = reaksjons- (faktisk) verdi for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

m = regresjonslinjens helling

x = referanseverdi for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

b = regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

Standardavviket for estimatet (SE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver 
regresjonslinje.

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hertz. Alle negative verdier av referansedreiemoment og 
de tilhørende resultatverdiene skal utelates fra den statistiske beregningen for å godkjenne dreiemoment 
og effekt i syklusen. For at prøvingen skal anses som gyldig, må den oppfylle vilkårene i tabell 6.

Tabell 6

Regresjonslinjenes toleranser

Turtall Dreiemoment Effekt

Standardavvik for 
estimatet (SE) av Y 
på X

Maks. 100 min-1 Maks. 13 % (15 %)
(*) av høyeste motor-
dreiemoment iflg. 
motorens effektdiagram

Maks. 8 % (15 %)
(*) av høyeste motor-
effekt iflg. motorens 
effektdiagram

Regresjons linjens 
helling, m

0,95 til 1,03 0,83–1,03 0,89–1,03 (0,83–1,03)
(*)

Bestemmelses-
koeffisient, r2

Min. 0,9700  
(min. 0,9500)(*)

Min. 0,8800 (min. 
0,7500)(*)

Min. 0,9100 (min. 
0,7500)(*)

Regresjons linjens 
skjæringspunkt med 
y-aksen, b

± 50 min-1 ± 20 Nm eller ± 2 % 
(± 20 Nm eller 
± 3 %)(*) av høyeste 
dreiemoment, etter hva 
som er størst

± 4 kW eller ± 2 % 
(± 4 kW eller ± 3 %)(*) 
av største effekt, etter 
hva som er størst

(*) Fram til 1. oktober 2005 kan tallene i parentes benyttes ved typegodkjenningsprøving av gassmotorer. 
Kommisjonen skal rapportere om utviklingen av teknologien for gassmotorer for å bekrefte eller endre de 
regresjonslinjetoleransene for gassmotorer som er gitt i denne tabellen.

 Sletting av punkter fra regresjonsanalysene er tillatt der dette er nevnt i tabell 7.
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Tabell 7

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen

Tilstand Punkter som skal slettes

Resultatverdier for dreiemoment ved full 
belastning < referanseverdien for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning, ikke et tomgangspunkt og 
resultatverdi for dreiemoment > referanseverdi 
for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning/tomgang, tomgangspunkt og 
turtall > referansetomgangsturtall

Dreiemoment og/eller effekt

4. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

4.1. Bestemmelse av den fortynnede eksosstrømmen

Den samlede strømmen av fortynnet eksos i hele syklusen (kg/prøving) skal beregnes på grunnlag av 
måleverdiene for hele syklusen og de tilsvarende kalibreringsdataene for strømningsmåleren (V0 for 
fortrengningspumpen (PDP) eller Kv for CVF, som fastsatt i vedlegg III tillegg 5 nr. 2). Følgende formler 
skal brukes dersom temperaturen i den fortynnede eksosen holdes konstant gjennom hele syklusen ved 
hjelp av en varmeveksler (± 6 K for et PDP-CVS, ± 11 K for et CFV-CVS, se vedlegg V nr. 2.3).

For PDP-CVS-systemet:

MTOTW = 1,293 × V0 × Np × (pB – p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

MTOTW = masse av fortynnet eksos på våt basis i hele syklusen, i kg

V0 = volum gass pumpet per omdreining under prøvingsvilkårene, i m3/omdr.

NP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving

pB = atmosfærisk trykk på prøvingsstanden, i kPa

p1 = trykkfall under atmosfærisk trykk ved pumpeinntaket, i kPa

T = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinntaket gjennom hele 
  syklusen, i K

For CFV-CVS-systemet:

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T0,5

der:

MTOTW = masse av fortynnet eksos på våt basis i hele syklusen, i kg

t = syklustid, i s

Kv = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardvilkår

pA = absolutt trykk ved venturiinntaket, i kPa

T = absolutt temperatur ved venturiinntaket, i K

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de 
øyeblikkelige masseutslippene beregnes og integreres over hele syklusen. I slike tilfeller skal den 
øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på følgende måte:

For PDP-CVS-systemet:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × Np,i × (pB – p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

MTOTW,i = øyeblikkelig masse av fortynnet eksos på våt basis, i kg

Np,i = samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall
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 For CFV-CVS-systemet:

MTOTW,i = 1,293 × Δti × Kv × pA / T0,5

 der:

MTOTW,i = øyeblikkelig masse av fortynnet eksos på våt basis, i kg

Δti = tidsintervall, i s

 Dersom den samlede massen av utskilte partikler (MSAM) og forurensende gasser utgjør over 0,5 % av 
samlet CVS-strøm (MTOTW), skal CVS-strømmen korrigeres for MSAM, eller partikkelprøvestrømmen 
skal returneres til CVS før strømningsmåleren (PDP eller CFV).

4.2. NOx-korreksjon for fuktighet

 Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for 
fuktighet i omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel:

a) for dieselmotorer:

b) for gassmotorer:

der:

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

der:

Ra = relativ fuktighet i innsugingsluften, i %

pa = metningsdamptrykk i innsugingsluften, i kPa

pB = totalt barometertrykk, i kPa

4.3. Beregning av utslippets massestrøm

4.3.1.  Systemer med konstant massestrøm

 For systemer med varmeveksler skal massen av forurensende stoffer (g/prøving) bestemmes ved hjelp 
av følgende ligninger:

1) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,D × MTOT W (dieselmotorer)

2) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,G × MTOT W (gassmotorer)

3) COmasse = 0,000966 × COkons × MTOT W

4) HCmasse = 0,000479 × HCkons × MTOT W (dieselmotorer)

5) HCmasse = 0,000502 × HCkons × MTOT W (LPG-drevne motorer)

6) NMHCmasse = 0,000516 × NMHCkons × MTOT W (NG-drevne motorer)

7) CH4 masse = 0,000552 × CH4 kons × MTOT W (NG-drevne motorer)

der:

NOx kons, COkons, HCkons(1), NMHCkons = gjennomsnittlige bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner over 
  syklusen, framkommet ved integrasjon (obligatorisk for  
  NOx og HC) eller måling med sekk, i ppm

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos i hele syklusen som bestemt i nr. 4.1, i kg 

KH,D = fuktighetskorreksjonsfaktor for dieselmotorer som bestemt i nr. 4.2  

KH,G = fuktighetskorreksjonsfaktor for gassmotorer som bestemt i nr. 4.2  
  Konsentrasjoner som er målt på tørr basis, skal omregnes til våt basis i samsvar med  
  vedlegg III tillegg 1 nr. 4.2.

(1) Basert på C1-ekvivalenter.
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Bestemmelsen av NMHCkons avhenger av den metoden som benyttes (se vedlegg III tillegg 4 nr. 3.3.4). 
I begge tilfeller skal CH4-konsentrasjonen bestemmes og trekkes fra HC-konsentrasjonen på følgende 
måte:

a) GC-metode:

NMHCkons = HCkons – CH4 kons

b) NMC-metode:

der:

HC(m/separator) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm gjennom NMC

HC(u/separator) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm sendt utenom NMC

CEM = virkningsgrad for metan som fastsatt i vedlegg III tillegg 5 nr. 1.8.4.1

CEE = virkningsgrad for etan som fastsatt i vedlegg III tillegg 5 nr. 1.8.4.2

4.3.1.1 Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner

 Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige 
bakgrunnskonsentrasjonen av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte 
konsentrasjonene. Gjennomsnittsverdiene for bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved 
prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med integrasjon. Følgende formel skal brukes:

kons = konse - konsd × (1 - (1)/(DF))

der:

kons = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, korrigert for  
  mengden av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm

konse = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, i ppm

konsd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm

DF = fortynningsfaktor

Fortynningsfaktoren skal beregnes på følgende måte:

a) for dieselmotorer og LPG-drevne gassmotorer:

DF = (FS)/(CO2, kons e + (HCkons e + COkons e) × 10-4)

b) for NG-drevne gassmotorer:

DF = (FS)/(CO2, kons e + (NMHCkons e + COkons e) × 10-4)

der:

CO2, konse = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen, i volumprosent

HCkonse = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

NMHCkonse = konsentrasjonen av NMHC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

COkonse = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen, i ppm

FS = støkiometrisk faktor

Konsentrasjoner som er målt på tørr basis, skal omregnes til våt basis i samsvar med vedlegg III tillegg 
1 nr. 4.2.

Den støkiometriske faktoren skal beregnes på følgende måte:

FS = 100 × (χ/χ + (y / 2) + 3,76 × (χ + (y / 4)))

kons
HC(u/separator) HC(m/separator)

kons e kons e

kons e kons e

kons e

kons e
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der:

x, y = drivstoffsammensetningen CxHy

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent:

FS (diesel) = 13,4

FS (LPG) = 11,6

FS (NG) = 9,5

4.3.2.  Systemer med strømningskompensasjon

 For systemer uten varmeveksler skal massen av forurensende stoffer (g/prøving) bestemmes ved å 
beregne det øyeblikkelige masseutslippet og integrere de øyeblikkelige verdiene over hele syklusen. 
Dessuten skal den øyeblikkelige konsentrasjonsverdien direkte korrigeres for bakgrunnskonsentrasjon. 
Følgende formler skal brukes:

der:

konse = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, i ppm

konsd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm

MTOTW,i = øyeblikkelig masse av fortynnet eksos (se nr. 4.1), i kg

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos i hele syklusen (se nr. 4.1), i kg

KH,D = fuktighetskorreksjonsfaktor for dieselmotorer som bestemt i nr. 4.2

KH,G = fuktighetskorreksjonsfaktor for gassmotorer som bestemt i nr. 4.2

DF = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 4.3.1.1

konse,1

konse,1

konse,1

konse,1

konse,1

konse,1

konse,1

konsd

konsd

konsd

konsd

konsd

konsd

konsd

masse

masse

masse

masse

masse

masse

masse

(dieselmotorer)

(gassmotorer)

(dieselmotorer)

(LPG-motorer)

(NG-motorer)

(NG-motorer)
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masse

masse

masse

masse

masse

4.4. Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i nr. 3.9.2, i kWh

5. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER (BARE DIESELMOTORER)

5.1. Beregning av massestrømmen

 Partikkelmassestrømmen (g/prøving) skal beregnes på følgende måte:

PTmasse = (Mf / MSAM) × (MTOTW / 1000)

der:

Mf = partikkelmasse oppsamlet i hele syklusen, i mg

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos i hele syklusen som bestemt i nr. 4.1, i kg

MSAM = masse av fortynnet eksos hentet fra fortynningstunnelen til oppsamling av partikler, i kg

og:

Mf = Mf,p + Mf,b dersom disse veies separat, i mg

Mf,p = partikkelmasse oppsamlet på primærfilter, i mg

Mf,b = partikkelmasse oppsamlet på sekundærfilter, i mg

Dersom det benyttes et system med dobbelt fortynning, skal massen av sekundær fortynningsluft 
trekkes fra den samlede massen av den dobbelt fortynnede eksosen som er oppsamlet ved hjelp av 
partikkelfiltrene

MSAM = MTOT - MSEC

der:

MTOT = masse av dobbelt fortynnet eksos gjennom partikkelfilter, i kg

MSEC = masse av sekundær fortynningsluft, i kg

Dersom fortynningsluftens bakgrunnsnivå av partikler er bestemt i samsvar med nr. 3.4, kan 
partikkelmassen bakgrunnskorrigeres. I slike tilfeller skal partikkelmassestrømmen (g/prøving) beregnes 
på følgende måte:

PTmasse = [(Mf/MSAM - ((Md/MDIL × (1 - (1/DF))) × (MTOT W/)))]

(diesel- og gassmotorer)

(diesel- og gassmotorer)

(dieselmotorer og LPG-drevne gassmotorer)

(NG-drevne gassmotorer)

(NG-drevne gassmotorer)
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der:

Mf, MSAM, MTOTW = se over

MDIL = masse av primær fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av partikkelprøvetakingssystemet for 
  fortynningsluft, i kg

Md = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i primær fortynningsluft, i mg

DF = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 4.3.1.1

5.2. Beregning av spesifikke utslipp

 Partikkelutslippet (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

(PT)‾)=(PTmasse)/(Wact)

 der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i nr. 3.9.2, i kWh

masse
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Tillegg 3

DYNAMOMETERSKJEMA FOR ETC-PRØVING
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dreie-

moment 
%

1 0 0 63 28,5 20,9 125 65,3 «m»
2 0 0 64 32 73,9 126 64 «m»
3 0 0 65 4 82,3 127 59,7 «m»
4 0 0 66 34,5 80,4 128 52,8 «m»
5 0 0 67 64,1 86 129 45,9 «m»
6 0 0 68 58 0 130 38,7 «m»
7 0 0 69 50,3 83,4 131 32,4 «m»
8 0 0 70 66,4 99,1 132 27 «m»
9 0 0 71 81,4 99,6 133 21,7 «m»

10 0 0 72 88,7 73,4 134 19,1 0,4
11 0 0 73 52,5 0 135 34,7 14
12 0 0 74 46,4 58,5 136 16,4 48,6
13 0 0 75 48,6 90,9 137 0 11,2
14 0 0 76 55,2 99,4 138 1,2 2,1
15 0 0 77 62,3 99 139 30,1 19,3
16 0,1 1,5 78 68,4 91,5 140 30 73,9
17 23,1 21,5 79 74,5 73,7 141 54,4 74,4
18 12,6 28,5 80 38 0 142 77,2 55,6
19 21,8 71 81 41,8 89,6 143 58,1 0
20 19,7 76,8 82 47,1 99,2 144 45 82,1
21 54,6 80,9 83 52,5 99,8 145 68,7 98,1
22 71,3 4,9 84 56,9 80,8 146 85,7 67,2
23 55,9 18,1 85 58,3 11,8 147 60,2 0
24 72 85,4 86 56,2 «m» 148 59,4 98
25 86,7 61,8 87 52 «m» 149 72,7 99,6
26 51,7 0 88 43,3 «m» 150 79,9 45
27 53,4 48,9 89 36,1 «m» 151 44,3 0
28 34,2 87,6 90 27,6 «m» 152 41,5 84,4
29 45,5 92,7 91 21,1 «m» 153 56,2 98,2
30 54,6 99,5 92 8 0 154 65,7 99,1
31 64,5 96,8 93 0 0 155 74,4 84,7
32 71,7 85,4 94 0 0 156 54,4 0
33 79,4 54,8 95 0 0 157 47,9 89,7
34 89,7 99,4 96 0 0 158 54,5 99,5
35 57,4 0 97 0 0 159 62,7 96,8
36 59,7 30,6 98 0 0 160 62,3 0
37 90,1 «m» 99 0 0 161 46,2 54,2
38 82,9 «m» 100 0 0 162 44,3 83,2
39 51,3 «m» 101 0 0 163 48,2 13,3
40 28,5 «m» 102 0 0 164 51 «m»
41 29,3 «m» 103 0 0 165 50 «m»
42 26,7 «m» 104 0 0 166 49,2 «m»
43 20,4 «m» 105 0 0 167 49,3 «m»
44 14,1 0 106 0 0 168 49,9 «m»
45 6,5 0 107 0 0 169 51,6 «m»
46 0 0 108 11,6 14,8 170 49,7 «m»
47 0 0 109 0 0 171 48,5 «m»
48 0 0 110 27,2 74,8 172 50,3 72,5
49 0 0 111 17 76,9 173 51,1 84,5
50 0 0 112 36 78 174 54,6 64,8
51 0 0 113 59,7 86 175 56,6 76,5
52 0 0 114 80,8 17,9 176 58 «m»
53 0 0 115 49,7 0 177 53,6 «m»
54 0 0 116 65,6 86 178 40,8 «m»
55 0 0 117 78,6 72,2 179 32,9 «m»
56 0 0 118 64,9 «m» 180 26,3 «m»
57 0 0 119 44,3 «m» 181 20,9 «m»
58 0 0 120 51,4 83,4 182 10 0
59 0 0 121 58,1 97 183 0 0
60 0 0 122 69,3 99,3 184 0 0
61 0 0 123 72 20,8 185 0 0
62 25,5 11,1 124 72,1 «m» 186 0 0
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187 0 0 255 54,5 «m» 323 43 24,8
188 0 0 256 51,7 17 324 38,7 0
189 0 0 257 56,2 78,7 325 48,1 31,9
190 0 0 258 59,5 94,7 326 40,3 61
191 0 0 259 65,5 99,1 327 42,4 52,1
192 0 0 260 71,2 99,5 328 46,4 47,7
193 0 0 261 76,6 99,9 329 46,9 30,7
194 0 0 262 79 0 330 46,1 23,1
195 0 0 263 52,9 97,5 331 45,7 23,2
196 0 0 264 53,1 99,7 332 45,5 31,9
197 0 0 265 59 99,1 333 46,4 73,6
198 0 0 266 62,2 99 334 51,3 60,7
199 0 0 267 65 99,1 335 51,3 51,1
200 0 0 268 69 83,1 336 53,2 46,8
201 0 0 269 69,9 28,4 337 53,9 50
202 0 0 270 70,6 12,5 338 53,4 52,1
203 0 0 271 68,9 8,4 339 53,8 45,7
204 0 0 272 69,8 9,1 340 50,6 22,1
205 0 0 273 69,6 7 341 47,8 26
206 0 0 274 65,7 «m» 342 41,6 17,8
207 0 0 275 67,1 «m» 343 38,7 29,8
208 0 0 276 66,7 «m» 344 35,9 71,6
209 0 0 277 65,6 «m» 345 34,6 47,3
210 0 0 278 64,5 «m» 346 34,8 80,3
211 0 0 279 62,9 «m» 347 35,9 87,2
212 0 0 280 59,3 «m» 348 38,8 90,8
213 0 0 281 54,1 «m» 349 41,5 94,7
214 0 0 282 51,3 «m» 350 47,1 99,2
215 0 0 283 47,9 «m» 351 53,1 99,7
216 0 0 284 43,6 «m» 352 46,4 0
217 0 0 285 39,4 «m» 353 42,5 0,7
218 0 0 286 34,7 «m» 354 43,6 58,6
219 0 0 287 29,8 «m» 355 47,1 87,5
220 0 0 288 20,9 73,4 356 54,1 99,5
221 0 0 289 36,9 «m» 357 62,9 99
222 0 0 290 35,5 «m» 358 72,6 99,6
223 0 0 291 20,9 «m» 359 82,4 99,5
224 0 0 292 49,7 11,9 360 88 99,4
225 21,2 62,7 293 42,5 «m» 361 46,4 0
226 30,8 75,1 294 32 «m» 362 53,4 95,2
227 5,9 82,7 295 23,6 «m» 363 58,4 99,2
228 34,6 80,3 296 19,1 0 364 61,5 99
229 59,9 87 297 15,7 73,5 365 64,8 99
230 84,3 86,2 298 25,1 76,8 366 68,1 99,2
231 68,7 «m» 299 34,5 81,4 367 73,4 99,7
232 43,6 «m» 300 44,1 87,4 368 73,3 29,8
233 41,5 85,4 301 52,8 98,6 369 73,5 14,6
234 49,9 94,3 302 63,6 99 370 68,3 0
235 60,8 99 303 73,6 99,7 371 45,4 49,9
236 70,2 99,4 304 62,2 «m» 372 47,2 75,7
237 81,1 92,4 305 29,2 «m» 373 44,5 9
238 49,2 0 306 46,4 22 374 47,8 10,3
239 56 86,2 307 47,3 13,8 375 46,8 15,9
240 56,2 99,3 308 47,2 12,5 376 46,9 12,7
241 61,7 99 309 47,9 11,5 377 46,8 8,9
242 69,2 99,3 310 47,8 35,5 378 46,1 6,2
243 74,1 99,8 311 49,2 83,3 379 46,1 «m»
244 72,4 8,4 312 52,7 96,4 380 45,5 «m»
245 71,3 0 313 57,4 99,2 381 44,7 «m»
246 71,2 9,1 314 61,8 99 382 43,8 «m»
247 67,1 «m» 315 66,4 60,9 383 41 «m»
248 65,5 «m» 316 65,8 «m» 384 41,1 6,4
249 64,4 «m» 317 59 «m» 385 38 6,3
250 62,9 25,6 318 50,7 «m» 386 35,9 0,3
251 62,2 35,6 319 41,8 «m» 387 33,5 0
252 62,9 24,4 320 34,7 «m» 388 53,1 48,9
253 58,8 «m» 321 28,7 «m» 389 48,3 «m»
254 56,9 «m» 322 25,2 «m» 390 49,9 «m»
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391 48 «m» 459 51 100 527 60,7 «m»
392 45,3 «m» 460 53,2 99,7 528 54,5 «m»
393 41,6 3,1 461 53,1 99,7 529 51,3 «m»
394 44,3 79 462 55,9 53,1 530 45,5 «m»
395 44,3 89,5 463 53,9 13,9 531 40,8 «m»
396 43,4 98,8 464 52,5 «m» 532 38,9 «m»
397 44,3 98,9 465 51,7 «m» 533 36,6 «m»
398 43 98,8 466 51,5 52,2 534 36,1 72,7
399 42,2 98,8 467 52,8 80 535 44,8 78,9
400 42,7 98,8 468 54,9 95 536 51,6 91,1
401 45 99 469 57,3 99,2 537 59,1 99,1
402 43,6 98,9 470 60,7 99,1 538 66 99,1
403 42,2 98,8 471 62,4 «m» 539 75,1 99,9
404 44,8 99 472 60,1 «m» 540 81 8
405 43,4 98,8 473 53,2 «m» 541 39,1 0
406 45 99 474 44 «m» 542 53,8 89,7
407 42,2 54,3 475 35,2 «m» 543 59,7 99,1
408 61,2 31,9 476 30,5 «m» 544 64,8 99
409 56,3 72,3 477 26,5 «m» 545 70,6 96,1
410 59,7 99,1 478 22,5 «m» 546 72,6 19,6
411 62,3 99 479 20,4 «m» 547 72 6,3
412 67,9 99,2 480 19,1 «m» 548 68,9 0,1
413 69,5 99,3 481 19,1 «m» 549 67,7 «m»
414 73,1 99,7 482 13,4 «m» 550 66,8 «m»
415 77,7 99,8 483 6,7 «m» 551 64,3 16,9
416 79,7 99,7 484 3,2 «m» 552 64,9 7
417 82,5 99,5 485 14,3 63,8 553 63,6 12,5
418 85,3 99,4 486 34,1 0 554 63 7,7
419 86,6 99,4 487 23,9 75,7 555 64,4 38,2
420 89,4 99,4 488 31,7 79,2 556 63 11,8
421 62,2 0 489 32,1 19,4 557 63,6 0
422 52,7 96,4 490 35,9 5,8 558 63,3 5
423 50,2 99,8 491 36,6 0,8 559 60,1 9,1
424 49,3 99,6 492 38,7 «m» 560 61 8,4
425 52,2 99,8 493 38,4 «m» 561 59,7 0,9
426 51,3 100 494 39,4 «m» 562 58,7 «m»
427 51,3 100 495 39,7 «m» 563 56 «m»
428 51,1 100 496 40,5 «m» 564 53,9 «m»
429 51,1 100 497 40,8 «m» 565 52,1 «m»
430 51,8 99,9 498 39,7 «m» 566 49,9 «m»
431 51,3 100 499 39,2 «m» 567 46,4 «m»
432 51,1 100 500 38,7 «m» 568 43,6 «m»
433 51,3 100 501 32,7 «m» 569 40,8 «m»
434 52,3 99,8 502 30,1 «m» 570 37,5 «m»
435 52,9 99,7 503 21,9 «m» 571 27,8 «m»
436 53,8 99,6 504 12,8 0 572 17,1 0,6
437 51,7 99,9 505 0 0 573 12,2 0,9
438 53,5 99,6 506 0 0 574 11,5 1,1
439 52 99,8 507 0 0 575 8,7 0,5
440 51,7 99,9 508 0 0 576 8 0,9
441 53,2 99,7 509 0 0 577 5,3 0,2
442 54,2 99,5 510 0 0 578 4 0
443 55,2 99,4 511 0 0 579 3,9 0
444 53,8 99,6 512 0 0 580 0 0
445 53,1 99,7 513 0 0 581 0 0
446 55 99,4 514 30,5 25,6 582 0 0
447 57 99,2 515 19,7 56,9 583 0 0
448 61,5 99 516 16,3 45,1 584 0 0
449 59,4 5,7 517 27,2 4,6 585 0 0
450 59 0 518 21,7 1,3 586 0 0
451 57,3 59,8 519 29,7 28,6 587 8,7 22,8
452 64,1 99 520 36,6 73,7 588 16,2 49,4
453 70,9 90,5 521 61,3 59,5 589 23,6 56
454 58 0 522 40,8 0 590 21,1 56,1
455 41,5 59,8 523 36,6 27,8 591 23,6 56
456 44,1 92,6 524 39,4 80,4 592 46,2 68,8
457 46,8 99,2 525 51,3 88,9 593 68,4 61,2
458 47,2 99,3 526 58,5 11,1 594 58,7 «m»
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595 31,6 «m» 663 54,9 59,8 731 56,8 «m»
596 19,9 8,8 664 54 39,3 732 57,1 «m»
597 32,9 70,2 665 53,8 «m» 733 52 «m»
598 43 79 666 52 «m» 734 44,4 «m»
599 57,4 98,9 667 50,4 «m» 735 40,2 «m»
600 72,1 73,8 668 50,6 0 736 39,2 16,5
601 53 0 669 49,3 41,7 737 38,9 73,2
602 48,1 86 670 50 73,2 738 39,9 89,8
603 56,2 99 671 50,4 99,7 739 42,3 98,6
604 65,4 98,9 672 51,9 99,5 740 43,7 98,8
605 72,9 99,7 673 53,6 99,3 741 45,5 99,1
606 67,5 «m» 674 54,6 99,1 742 45,6 99,2
607 39 «m» 675 56 99 743 48,1 99,7
608 41,9 38,1 676 55,8 99 744 49 100
609 44,1 80,4 677 58,4 98,9 745 49,8 99,9
610 46,8 99,4 678 59,9 98,8 746 49,8 99,9
611 48,7 99,9 679 60,9 98,8 747 51,9 99,5
612 50,5 99,7 680 63 98,8 748 52,3 99,4
613 52,5 90,3 681 64,3 98,9 749 53,3 99,3
614 51 1,8 682 64,8 64 750 52,9 99,3
615 50 «m» 683 65,9 46,5 751 54,3 99,2
616 49,1 «m» 684 66,2 28,7 752 55,5 99,1
617 47 «m» 685 65,2 1,8 753 56,7 99
618 43,1 «m» 686 65 6,8 754 61,7 98,8
619 39,2 «m» 687 63,6 53,6 755 64,3 47,4
620 40,6 0,5 688 62,4 82,5 756 64,7 1,8
621 41,8 53,4 689 61,8 98,8 757 66,2 «m»
622 44,4 65,1 690 59,8 98,8 758 49,1 «m»
623 48,1 67,8 691 59,2 98,8 759 52,1 46
624 53,8 99,2 692 59,7 98,8 760 52,6 61
625 58,6 98,9 693 61,2 98,8 761 52,9 0
626 63,6 98,8 694 62,2 49,4 762 52,3 20,4
627 68,5 99,2 695 62,8 37,2 763 54,2 56,7
628 72,2 89,4 696 63,5 46,3 764 55,4 59,8
629 77,1 0 697 64,7 72,3 765 56,1 49,2
630 57,8 79,1 698 64,7 72,3 766 56,8 33,7
631 60,3 98,8 699 65,4 77,4 767 57,2 96
632 61,9 98,8 700 66,1 69,3 768 58,6 98,9
633 63,8 98,8 701 64,3 «m» 769 59,5 98,8
634 64,7 98,9 702 64,3 «m» 770 61,2 98,8
635 65,4 46,5 703 63 «m» 771 62,1 98,8
636 65,7 44,5 704 62,2 «m» 772 62,7 98,8
637 65,6 3,5 705 61,6 «m» 773 62,8 98,8
638 49,1 0 706 62,4 «m» 774 64 98,9
639 50,4 73,1 707 62,2 «m» 775 63,2 46,3
640 50,5 «m» 708 61 «m» 776 62,4 «m»
641 51 «m» 709 58,7 «m» 777 60,3 «m»
642 49,4 «m» 710 55,5 «m» 778 58,7 «m»
643 49,2 «m» 711 51,7 «m» 779 57,2 «m»
644 48,6 «m» 712 49,2 «m» 780 56,1 «m»
645 47,5 «m» 713 48,8 40,4 781 56 9,3
646 46,5 «m» 714 47,9 «m» 782 55,2 26,3
647 46 11,3 715 46,2 «m» 783 54,8 42,8
648 45,6 42,8 716 45,6 9,8 784 55,7 47,1
649 47,1 83 717 45,6 34,5 785 56,6 52,4
650 46,2 99,3 718 45,5 37,1 786 58 50,3
651 47,9 99,7 719 43,8 «m» 787 58,6 20,6
652 49,5 99,9 720 41,9 «m» 788 58,7 «m»
653 50,6 99,7 721 41,3 «m» 789 59,3 «m»
654 51 99,6 722 41,4 «m» 790 58,6 «m»
655 53 99,3 723 41,2 «m» 791 60,5 9,7
656 54,9 99,1 724 41,8 «m» 792 59,2 9,6
657 55,7 99 725 41,8 «m» 793 59,9 9,6
658 56 99 726 43,2 17,4 794 59,6 9,6
659 56,1 9,3 727 45 29 795 59,9 6,2
660 55,6 «m» 728 44,2 «m» 796 59,9 9,6
661 55,4 «m» 729 43,9 «m» 797 60,5 13,1
662 54,9 51,3 730 38 10,7 798 60,3 20,7
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799 59,9 31 867 52,3 99,4 935 52,8 60,1
800 60,5 42 868 53 99,3 936 53,7 69,7
801 61,5 52,5 869 54,2 99,2 937 54 70,7
802 60,9 51,4 870 55,5 99,1 938 55,1 71,7
803 61,2 57,7 871 56,7 99 939 55,2 46
804 62,8 98,8 872 57,3 98,9 940 54,7 12,6
805 63,4 96,1 873 58 98,9 941 52,5 0
806 64,6 45,4 874 60,5 31,1 942 51,8 24,7
807 64,1 5 875 60,2 «m» 943 51,4 43,9
808 63 3,2 876 60,3 «m» 944 50,9 71,1
809 62,7 14,9 877 60,5 6,3 945 51,2 76,8
810 63,5 35,8 878 61,4 19,3 946 50,3 87,5
811 64,1 73,3 879 60,3 1,2 947 50,2 99,8
812 64,3 37,4 880 60,5 2,9 948 50,9 100
813 64,1 21 881 61,2 34,1 949 49,9 99,7
814 63,7 21 882 61,6 13,2 950 50,9 100
815 62,9 18 883 61,5 16,4 951 49,8 99,7
816 62,4 32,7 884 61,2 16,4 952 50,4 99,8
817 61,7 46,2 885 61,3 «m» 953 50,4 99,8
818 59,8 45,1 886 63,1 «m» 954 49,7 99,7
819 57,4 43,9 887 63,2 4,8 955 51 100
820 54,8 42,8 888 62,3 22,3 956 50,3 99,8
821 54,3 65,2 889 62 38,5 957 50,2 99,8
822 52,9 62,1 890 61,6 29,6 958 49,9 99,7
823 52,4 30,6 891 61,6 26,6 959 50,9 100
824 50,4 «m» 892 61,8 28,1 960 50 99,7
825 48,6 «m» 893 62 29,6 961 50,2 99,8
826 47,9 «m» 894 62 16,3 962 50,2 99,8
827 46,8 «m» 895 61,1 «m» 963 49,9 99,7
828 46,9 9,4 896 61,2 «m» 964 50,4 99,8
829 49,5 41,7 897 60,7 19,2 965 50,2 99,8
830 50,5 37,8 898 60,7 32,5 966 50,3 99,8
831 52,3 20,4 899 60,9 17,8 967 49,9 99,7
832 54,1 30,7 900 60,1 19,2 968 51,1 100
833 56,3 41,8 901 59,3 38,2 969 50,6 99,9
834 58,7 26,5 902 59,9 45 970 49,9 99,7
835 57,3 «m» 903 59,4 32,4 971 49,6 99,6
836 59 «m» 904 59,2 23,5 972 49,4 99,6
837 59,8 «m» 905 59,5 40,8 973 49 99,5
838 60,3 «m» 906 58,3 «m» 974 49,8 99,7
839 61,2 «m» 907 58,2 «m» 975 50,9 100
840 61,8 «m» 908 57,6 «m» 976 50,4 99,8
841 62,5 «m» 909 57,1 «m» 977 49,8 99,7
842 62,4 «m» 910 57 0,6 978 49,1 99,5
843 61,5 «m» 911 57 26,3 979 50,4 99,8
844 63,7 «m» 912 56,5 29,2 980 49,8 99,7
845 61,9 «m» 913 56,3 20,5 981 49,3 99,5
846 61,6 29,7 914 56,1 «m» 982 49,1 99,5
847 60,3 «m» 915 55,2 «m» 983 49,9 99,7
848 59,2 «m» 916 54,7 17,5 984 49,1 99,5
849 57,3 «m» 917 55,2 29,2 985 50,4 99,8
850 52,3 «m» 918 55,2 29,2 986 50,9 100
851 49,3 «m» 919 55,9 16 987 51,4 99,9
852 47,3 «m» 920 55,9 26,3 988 51,5 99,9
853 46,3 38,8 921 56,1 36,5 989 52,2 99,7
854 46,8 35,1 922 55,8 19 990 52,8 74,1
855 46,6 «m» 923 55,9 9,2 991 53,3 46
856 44,3 «m» 924 55,8 21,9 992 53,6 36,4
857 43,1 «m» 925 56,4 42,8 993 53,4 33,5
858 42,4 2,1 926 56,4 38 994 53,9 58,9
859 41,8 2,4 927 56,4 11 995 55,2 73,8
860 43,8 68,8 928 56,4 35,1 996 55,8 52,4
861 44,6 89,2 929 54 7,3 997 55,7 9,2
862 46 99,2 930 53,4 5,4 998 55,8 2,2
863 46,9 99,4 931 52,3 27,6 999 56,4 33,6
864 47,9 99,7 932 52,1 32 1000 55,4 «m»
865 50,2 99,8 933 52,3 33,4 1001 55,2 «m»
866 51,2 99,6 934 52,2 34,9 1002 55,8 26,3
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1003 55,8 23,3 1071 42,5 «m» 1139 45,5 24,8
1004 56,4 50,2 1072 41 «m» 1140 44,8 73,8
1005 57,6 68,3 1073 39,9 «m» 1141 46,6 99
1006 58,8 90,2 1074 39,9 38,2 1142 46,3 98,9
1007 59,9 98,9 1075 40,1 48,1 1143 48,5 99,4
1008 62,3 98,8 1076 39,9 48 1144 49,9 99,7
1009 63,1 74,4 1077 39,4 59,3 1145 49,1 99,5
1010 63,7 49,4 1078 43,8 19,8 1146 49,1 99,5
1011 63,3 9,8 1079 52,9 0 1147 51 100
1012 48 0 1080 52,8 88,9 1148 51,5 99,9
1013 47,9 73,5 1081 53,4 99,5 1149 50,9 100
1014 49,9 99,7 1082 54,7 99,3 1150 51,6 99,9
1015 49,9 48,8 1083 56,3 99,1 1151 52,1 99,7
1016 49,6 2,3 1084 57,5 99 1152 50,9 100
1017 49,9 «m» 1085 59 98,9 1153 52,2 99,7
1018 49,3 «m» 1086 59,8 98,9 1154 51,5 98,3
1019 49,7 47,5 1087 60,1 98,9 1155 51,5 47,2
1020 49,1 «m» 1088 61,8 48,3 1156 50,8 78,4
1021 49,4 «m» 1089 61,8 55,6 1157 50,3 83
1022 48,3 «m» 1090 61,7 59,8 1158 50,3 31,7
1023 49,4 «m» 1091 62 55,6 1159 49,3 31,3
1024 48,5 «m» 1092 62,3 29,6 1160 48,8 21,5
1025 48,7 «m» 1093 62 19,3 1161 47,8 59,4
1026 48,7 «m» 1094 61,3 7,9 1162 48,1 77,1
1027 49,1 «m» 1095 61,1 19,2 1163 48,4 87,6
1028 49 «m» 1096 61,2 43 1164 49,6 87,5
1029 49,8 «m» 1097 61,1 59,7 1165 51 81,4
1030 48,7 «m» 1098 61,1 98,8 1166 51,6 66,7
1031 48,5 «m» 1099 61,3 98,8 1167 53,3 63,2
1032 49,3 31,3 1100 61,3 26,6 1168 55,2 62
1033 49,7 45,3 1101 60,4 «m» 1169 55,7 43,9
1034 48,3 44,5 1102 58,8 «m» 1170 56,4 30,7
1035 49,8 61 1103 57,7 «m» 1171 56,8 23,4
1036 49,4 64,3 1104 56 «m» 1172 57 «m»
1037 49,8 64,4 1105 54,7 «m» 1173 57,6 «m»
1038 50,5 65,6 1106 53,3 «m» 1174 56,9 «m»
1039 50,3 64,5 1107 52,6 23,2 1175 56,4 4
1040 51,2 82,9 1108 53,4 84,2 1176 57 23,4
1041 50,5 86 1109 53,9 99,4 1177 56,4 41,7
1042 50,6 89 1110 54,9 99,3 1178 57 49,2
1043 50,4 81,4 1111 55,8 99,2 1179 57,7 56,6
1044 49,9 49,9 1112 57,1 99 1180 58,6 56,6
1045 49,1 20,1 1113 56,5 99,1 1181 58,9 64
1046 47,9 24 1114 58,9 98,9 1182 59,4 68,2
1047 48,1 36,2 1115 58,7 98,9 1183 58,8 71,4
1048 47,5 34,5 1116 59,8 98,9 1184 60,1 71,3
1049 46,9 30,3 1117 61 98,8 1185 60,6 79,1
1050 47,7 53,5 1118 60,7 19,2 1186 60,7 83,3
1051 46,9 61,6 1119 59,4 «m» 1187 60,7 77,1
1052 46,5 73,6 1120 57,9 «m» 1188 60 73,5
1053 48 84,6 1121 57,6 «m» 1189 60,2 55,5
1054 47,2 87,7 1122 56,3 «m» 1190 59,7 54,4
1055 48,7 80 1123 55 «m» 1191 59,8 73,3
1056 48,7 50,4 1124 53,7 «m» 1192 59,8 77,9
1057 47,8 38,6 1125 52,1 «m» 1193 59,8 73,9
1058 48,8 63,1 1126 51,1 «m» 1194 60 76,5
1059 47,4 5 1127 49,7 25,8 1195 59,5 82,3
1060 47,3 47,4 1128 49,1 46,1 1196 59,9 82,8
1061 47,3 49,8 1129 48,7 46,9 1197 59,8 65,8
1062 46,9 23,9 1130 48,2 46,7 1198 59 48,6
1063 46,7 44,6 1131 48 70 1199 58,9 62,2
1064 46,8 65,2 1132 48 70 1200 59,1 70,4
1065 46,9 60,4 1133 47,2 67,6 1201 58,9 62,1
1066 46,7 61,5 1134 47,3 67,6 1202 58,4 67,4
1067 45,5 «m» 1135 46,6 74,7 1203 58,7 58,9
1068 45,5 «m» 1136 47,4 13 1204 58,3 57,7
1069 44,2 «m» 1137 46,3 «m» 1205 57,5 57,8
1070 43 «m» 1138 45,4 «m» 1206 57,2 57,6
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1207 57,1 42,6 1275 60,6 8,2 1343 61,3 19,2
1208 57 70,1 1276 60,6 5,5 1344 61 9,3
1209 56,4 59,6 1277 61 14,3 1345 60,8 44,2
1210 56,7 39 1278 61 12 1346 60,9 55,3
1211 55,9 68,1 1279 61,3 34,2 1347 61,2 56
1212 56,3 79,1 1280 61,2 17,1 1348 60,9 60,1
1213 56,7 89,7 1281 61,5 15,7 1349 60,7 59,1
1214 56 89,4 1282 61 9,5 1350 60,9 56,8
1215 56 93,1 1283 61,1 9,2 1351 60,7 58,1
1216 56,4 93,1 1284 60,5 4,3 1352 59,6 78,4
1217 56,7 94,4 1285 60,2 7,8 1353 59,6 84,6
1218 56,9 94,8 1286 60,2 5,9 1354 59,4 66,6
1219 57 94,1 1287 60,2 5,3 1355 59,3 75,5
1220 57,7 94,3 1288 59,9 4,6 1356 58,9 49,6
1221 57,5 93,7 1289 59,4 21,5 1357 59,1 75,8
1222 58,4 93,2 1290 59,6 15,8 1358 59 77,6
1223 58,7 93,2 1291 59,3 10,1 1359 59 67,8
1224 58,2 93,7 1292 58,9 9,4 1360 59 56,7
1225 58,5 93,1 1293 58,8 9 1361 58,8 54,2
1226 58,8 86,2 1294 58,9 35,4 1362 58,9 59,6
1227 59 72,9 1295 58,9 30,7 1363 58,9 60,8
1228 58,2 59,9 1296 58,9 25,9 1364 59,3 56,1
1229 57,6 8,5 1297 58,7 22,9 1365 58,9 48,5
1230 57,1 47,6 1298 58,7 24,4 1366 59,3 42,9
1231 57,2 74,4 1299 59,3 61 1367 59,4 41,4
1232 57 79,1 1300 60,1 56 1368 59,6 38,9
1233 56,7 67,2 1301 60,5 50,6 1369 59,4 32,9
1234 56,8 69,1 1302 59,5 16,2 1370 59,3 30,6
1235 56,9 71,3 1303 59,7 50 1371 59,4 30
1236 57 77,3 1304 59,7 31,4 1372 59,4 25,3
1237 57,4 78,2 1305 60,1 43,1 1373 58,8 18,6
1238 57,3 70,6 1306 60,8 38,4 1374 59,1 18
1239 57,7 64 1307 60,9 40,2 1375 58,5 10,6
1240 57,5 55,6 1308 61,3 49,7 1376 58,8 10,5
1241 58,6 49,6 1309 61,8 45,9 1377 58,5 8,2
1242 58,2 41,1 1310 62 45,9 1378 58,7 13,7
1243 58,8 40,6 1311 62,2 45,8 1379 59,1 7,8
1244 58,3 21,1 1312 62,6 46,8 1380 59,1 6
1245 58,7 24,9 1313 62,7 44,3 1381 59,1 6
1246 59,1 24,8 1314 62,9 44,4 1382 59,4 13,1
1247 58,6 «m» 1315 63,1 43,7 1383 59,7 22,3
1248 58,8 «m» 1316 63,5 46,1 1384 60,7 10,5
1249 58,8 «m» 1317 63,6 40,7 1385 59,8 9,8
1250 58,7 «m» 1318 64,3 49,5 1386 60,2 8,8
1251 59,1 «m» 1319 63,7 27 1387 59,9 8,7
1252 59,1 «m» 1320 63,8 15 1388 61 9,1
1253 59,4 «m» 1321 63,6 18,7 1389 60,6 28,2
1254 60,6 2,6 1322 63,4 8,4 1390 60,6 22
1255 59,6 «m» 1323 63,2 8,7 1391 59,6 23,2
1256 60,1 «m» 1324 63,3 21,6 1392 59,6 19
1257 60,6 «m» 1325 62,9 19,7 1393 60,6 38,4
1258 59,6 4,1 1326 63 22,1 1394 59,8 41,6
1259 60,7 7,1 1327 63,1 20,3 1395 60 47,3
1260 60,5 «m» 1328 61,8 19,1 1396 60,5 55,4
1261 59,7 «m» 1329 61,6 17,1 1397 60,9 58,7
1262 59,6 «m» 1330 61 0 1398 61,3 37,9
1263 59,8 «m» 1331 61,2 22 1399 61,2 38,3
1264 59,6 4,9 1332 60,8 40,3 1400 61,4 58,7
1265 60,1 5,9 1333 61,1 34,3 1401 61,3 51,3
1266 59,9 6,1 1334 60,7 16,1 1402 61,4 71,1
1267 59,7 «m» 1335 60,6 16,6 1403 61,1 51
1268 59,6 «m» 1336 60,5 18,5 1404 61,5 56,6
1269 59,7 22 1337 60,6 29,8 1405 61 60,6
1270 59,8 10,3 1338 60,9 19,5 1406 61,1 75,4
1271 59,9 10 1339 60,9 22,3 1407 61,4 69,4
1272 60,6 6,2 1340 61,4 35,8 1408 61,6 69,9
1273 60,5 7,3 1341 61,3 42,9 1409 61,7 59,6
1274 60,2 14,8 1342 61,5 31 1410 61,8 54,8
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1411 61,6 53,6 1479 60,7 26,7 1547 58,8 6,4
1412 61,3 53,5 1480 60,1 4,7 1548 58,7 5
1413 61,3 52,9 1481 59,9 0 1549 57,5 «m»
1414 61,2 54,1 1482 60,4 36,2 1550 57,4 «m»
1415 61,3 53,2 1483 60,7 32,5 1551 57,1 1,1
1416 61,2 52,2 1484 59,9 3,1 1552 57,1 0
1417 61,2 52,3 1485 59,7 «m» 1553 57 4,5
1418 61 48 1486 59,5 «m» 1554 57,1 3,7
1419 60,9 41,5 1487 59,2 «m» 1555 57,3 3,3
1420 61 32,2 1488 58,8 0,6 1556 57,3 16,8
1421 60,7 22 1489 58,7 «m» 1557 58,2 29,3
1422 60,7 23,3 1490 58,7 «m» 1558 58,7 12,5
1423 60,8 38,8 1491 57,9 «m» 1559 58,3 12,2
1424 61 40,7 1492 58,2 «m» 1560 58,6 12,7
1425 61 30,6 1493 57,6 «m» 1561 59 13,6
1426 61,3 62,6 1494 58,3 9,5 1562 59,8 21,9
1427 61,7 55,9 1495 57,2 6 1563 59,3 20,9
1428 62,3 43,4 1496 57,4 27,3 1564 59,7 19,2
1429 62,3 37,4 1497 58,3 59,9 1565 60,1 15,9
1430 62,3 35,7 1498 58,3 7,3 1566 60,7 16,7
1431 62,8 34,4 1499 58,8 21,7 1567 60,7 18,1
1432 62,8 31,5 1500 58,8 38,9 1568 60,7 40,6
1433 62,9 31,7 1501 59,4 26,2 1569 60,7 59,7
1434 62,9 29,9 1502 59,1 25,5 1570 61,1 66,8
1435 62,8 29,4 1503 59,1 26 1571 61,1 58,8
1436 62,7 28,7 1504 59 39,1 1572 60,8 64,7
1437 61,5 14,7 1505 59,5 52,3 1573 60,1 63,6
1438 61,9 17,2 1506 59,4 31 1574 60,7 83,2
1439 61,5 6,1 1507 59,4 27 1575 60,4 82,2
1440 61 9,9 1508 59,4 29,8 1576 60 80,5
1441 60,9 4,8 1509 59,4 23,1 1577 59,9 78,7
1442 60,6 11,1 1510 58,9 16 1578 60,8 67,9
1443 60,3 6,9 1511 59 31,5 1579 60,4 57,7
1444 60,8 7 1512 58,8 25,9 1580 60,2 60,6
1445 60,2 9,2 1513 58,9 40,2 1581 59,6 72,7
1446 60,5 21,7 1514 58,8 28,4 1582 59,9 73,6
1447 60,2 22,4 1515 58,9 38,9 1583 59,8 74,1
1448 60,7 31,6 1516 59,1 35,3 1584 59,6 84,6
1449 60,9 28,9 1517 58,8 30,3 1585 59,4 76,1
1450 59,6 21,7 1518 59 19 1586 60,1 76,9
1451 60,2 18 1519 58,7 3 1587 59,5 84,6
1452 59,5 16,7 1520 57,9 0 1588 59,8 77,5
1453 59,8 15,7 1521 58 2,4 1589 60,6 67,9
1454 59,6 15,7 1522 57,1 «m» 1590 59,3 47,3
1455 59,3 15,7 1523 56,7 «m» 1591 59,3 43,1
1456 59 7,5 1524 56,7 5,3 1592 59,4 38,3
1457 58,8 7,1 1525 56,6 2,1 1593 58,7 38,2
1458 58,7 16,5 1526 56,8 «m» 1594 58,8 39,2
1459 59,2 50,7 1527 56,3 «m» 1595 59,1 67,9
1460 59,7 60,2 1528 56,3 «m» 1596 59,7 60,5
1461 60,4 44 1529 56 «m» 1597 59,5 32,9
1462 60,2 35,3 1530 56,7 «m» 1598 59,6 20
1463 60,4 17,1 1531 56,6 3,8 1599 59,6 34,4
1464 59,9 13,5 1532 56,9 «m» 1600 59,4 23,9
1465 59,9 12,8 1533 56,9 «m» 1601 59,6 15,7
1466 59,6 14,8 1534 57,4 «m» 1602 59,9 41
1467 59,4 15,9 1535 57,4 «m» 1603 60,5 26,3
1468 59,4 22 1536 58,3 13,9 1604 59,6 14
1469 60,4 38,4 1537 58,5 «m» 1605 59,7 21,2
1470 59,5 38,8 1538 59,1 «m» 1606 60,9 19,6
1471 59,3 31,9 1539 59,4 «m» 1607 60,1 34,3
1472 60,9 40,8 1540 59,6 «m» 1608 59,9 27
1473 60,7 39 1541 59,5 «m» 1609 60,8 25,6
1474 60,9 30,1 1542 59,6 0,5 1610 60,6 26,3
1475 61 29,3 1543 59,3 9,2 1611 60,9 26,1
1476 60,6 28,4 1544 59,4 11,2 1612 61,1 38
1477 60,9 36,3 1545 59,1 26,8 1613 61,2 31,6
1478 60,8 30,5 1546 59 11,7 1614 61,4 30,6
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1615 61,7 29,6 1677 60,6 6,7 1739 60,9 «m»
1616 61,5 28,8 1678 60,6 12,8 1740 60,8 4,8
1617 61,7 27,8 1679 60,7 11,9 1741 59,9 «m»
1618 62,2 20,3 1680 60,6 12,4 1742 59,8 «m»
1619 61,4 19,6 1681 60,1 12,4 1743 59,1 «m»
1620 61,8 19,7 1682 60,5 12 1744 58,8 «m»
1621 61,8 18,7 1683 60,4 11,8 1745 58,8 «m»
1622 61,6 17,7 1684 59,9 12,4 1746 58,2 «m»
1623 61,7 8,7 1685 59,6 12,4 1747 58,5 14,3
1624 61,7 1,4 1686 59,6 9,1 1748 57,5 4,4
1625 61,7 5,9 1687 59,9 0 1749 57,9 0
1626 61,2 8,1 1688 59,9 20,4 1750 57,8 20,9
1627 61,9 45,8 1689 59,8 4,4 1751 58,3 9,2
1628 61,4 31,5 1690 59,4 3,1 1752 57,8 8,2
1629 61,7 22,3 1691 59,5 26,3 1753 57,5 15,3
1630 62,4 21,7 1692 59,6 20,1 1754 58,4 38
1631 62,8 21,9 1693 59,4 35 1755 58,1 15,4
1632 62,2 22,2 1694 60,9 22,1 1756 58,8 11,8
1633 62,5 31 1695 60,5 12,2 1757 58,3 8,1
1634 62,3 31,3 1696 60,1 11 1758 58,3 5,5
1635 62,6 31,7 1697 60,1 8,2 1759 59 4,1
1636 62,3 22,8 1698 60,5 6,7 1760 58,2 4,9
1637 62,7 12,6 1699 60 5,1 1761 57,9 10,1
1638 62,2 15,2 1700 60 5,1 1762 58,5 7,5
1639 61,9 32,6 1701 60 9 1763 57,4 7
1640 62,5 23,1 1702 60,1 5,7 1764 58,2 6,7
1641 61,7 19,4 1703 59,9 8,5 1765 58,2 6,6
1642 61,7 10,8 1704 59,4 6 1766 57,3 17,3
1643 61,6 10,2 1705 59,5 5,5 1767 58 11,4
1644 61,4 «m» 1706 59,5 14,2 1768 57,5 47,4
1645 60,8 «m» 1707 59,5 6,2 1769 57,4 28,8
1646 60,7 «m» 1708 59,4 10,3 1770 58,8 24,3
1647 61 12,4 1709 59,6 13,8 1771 57,7 25,5
1648 60,4 5,3 1710 59,5 13,9 1772 58,4 35,5
1649 61 13,1 1711 60,1 18,9 1773 58,4 29,3
1650 60,7 29,6 1712 59,4 13,1 1774 59 33,8
1651 60,5 28,9 1713 59,8 5,4 1775 59 18,7
1652 60,8 27,1 1714 59,9 2,9 1776 58,8 9,8
1653 61,2 27,3 1715 60,1 7,1 1777 58,8 23,9
1654 60,9 20,6 1716 59,6 12 1778 59,1 48,2
1655 61,1 13,9 1717 59,6 4,9 1779 59,4 37,2
1656 60,7 13,4 1718 59,4 22,7 1780 59,6 29,1
1657 61,3 26,1 1719 59,6 22 1781 50 25
1658 60,9 23,7 1720 60,1 17,4 1782 40 20
1659 61,4 32,1 1721 60,2 16,6 1783 30 15
1660 61,7 33,5 1722 59,4 28,6 1784 20 10
1661 61,8 34,1 1723 60,3 22,4 1785 10 5
1662 61,7 17 1724 59,9 20 1786 0 0
1663 61,7 2,5 1725 60,2 18,6 1787 0 0
1664 61,5 5,9 1726 60,3 11,9 1788 0 0
1665 61,3 14,9 1727 60,4 11,6 1789 0 0
1666 61,5 17,2 1728 60,6 10,6 1790 0 0
1667 61,1 «m» 1729 60,8 16 1791 0 0
1668 61,4 «m» 1730 60,9 17 1792 0 0
1669 61,4 8,8 1731 60,9 16,1 1793 0 0
1670 61,3 8,8 1732 60,7 11,4 1794 0 0
1671 61 18 1733 60,9 11,3 1795 0 0
1672 61,5 13 1734 61,1 11,2 1796 0 0
1673 61 3,7 1735 61,1 25,6 1797 0 0
1674 60,9 3,1 1736 61 14,6 1798 0 0
1675 60,9 4,7 1737 61 10,4 1799 0 0
1676 60,6 4,1 1738 60,6 «m» 1800 0 0

«m» = kjøring.
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I figur 5 er det vist en grafisk framstilling av ETC-dynamometerskjemaet.

Figur 5

ETC-dynamometerskjema
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Tillegg 4

MÅLE- OG PRØVETAKINGSMETODER

1. INNLEDNING

Gassens bestanddeler, partikler og røyk som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles 
med metodene som er beskrevet i vedlegg V. De forskjellige delene av vedlegg V beskriver de anbefalte 
analysesystemene for gassutslipp (nr. 1), de anbefalte systemene for partikkelfortynning og -prøvetaking 
(nr. 2) og de anbefalte opasimetrene til røyktetthetsmåling (nr. 3).

Ved ESC-prøvingen skal gassens bestanddeler bestemmes i råeksosen. Dersom det benyttes et system 
med fullstrømsfortynning til partikkelbestemmelsen, kan man velge å bestemme den i den fortynnede 
eksosen. Partiklene skal bestemmes enten med et system med delstrømsfortynning eller med et med 
fullstrømsfortynning.

Ved ETC-prøving skal det benyttes bare et system med fullstrømsfortynning til å bestemme forurensende 
gasser og partikler, og dette systemet anses som referansesystemet. Systemer med delstrømsfortynning 
kan imidlertid godkjennes av den tekniske instansen dersom deres likeverdighet i samsvar med vedlegg 
I nr. 6.2 kan dokumenteres, og dersom en detaljert beskrivelse av metodene for dataevaluering og 
beregning framlegges for den tekniske instansen.

2. DYNAMOMETER OG PRØVINGSSTAND

Følgende utstyr skal brukes til utslippsprøving av motorer på motordynamometre:

2.1. Motordynamometer

Det skal brukes et motordynamometer med tilstrekkelige egenskaper til at prøvingssyklusene beskrevet i 
tillegg 1 og 2 til dette vedlegg, kan gjennomføres. Systemet for måling av turtall skal ha en nøyaktighet 
på ± 2 % av den avleste verdien. Systemet for måling av dreiemoment skal ha en nøyaktighet på ± 3 % av 
den avleste verdien i området > 20 % av full skalaverdi, og en nøyaktighet på ± 0,6 % av full skalaverdi 
i området ³ 20 % av full skalaverdi.

2.2. Andre instrumenter

Instrumenter til å måle drivstofforbruk, luftforbruk, temperatur i kjølemiddel og smøremiddel, eksostrykk 
og undertrykk i innsugingsmanifolden, eksostemperatur, innsugingslufttemperatur, atmosfærisk trykk, 
fuktighet og drivstofftemperatur skal benyttes etter behov. Disse instrumentene skal oppfylle kravene 
i tabell 8:

Tabell 8

Måleinstrumentenes nøyaktighet

Måleinstrument Nøyaktighet

Drivstofforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

Luftforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

Temperaturer ≤ 600 K (327 °C) ± 2 K i absolutt verdi

Temperaturer > 600 K (327 °C) ± 1 % av avlest verdi

Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Eksostrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi

Innsugingsundertrykk ± 0,05 kPa i absolutt verdi

Andre trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Relativ fuktighet ± 3 % i absolutt verdi

Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi
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2.3. Eksosstrøm

For å beregne utslippene i råeksosen er det nødvendig å kjenne eksosstrømmen (se nr. 4.4 i tillegg 1). 
En av følgende metoder kan brukes til å bestemme eksosstrømmen:

a) direkte måling av eksosstrømmen med en måleblende eller et likeverdig målesystem,

b) måling av luftstrømmen og drivstoffstrømmen med egnede målesystemer og beregning av 
eksosstrømmen etter følgende ligning,

GEXHW = GAIRW + GFUEL (for våt masse av utslipp)

Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være ± 2,5 % av den avleste verdien eller 
bedre.

2.4. Fortynnet eksosstrøm

 For å beregne utslippene i den fortynnede eksosen med et system med fullstrømsfortynning (obligatorisk 
for ETC-prøvingen) er det nødvendig å kjenne den fortynnede eksosstrømmen (se nr. 4.3 i tillegg 2). 
Den samlede massestrømmen av fortynnet eksos (GTOTW), eller den samlede massen av den fortynnede 
eksosen i hele syklusen (MTOTW) skal måles med et PDP- eller CFV-system (vedlegg V nr. 2.3.1). 
Nøyaktigheten skal være ± 2 % av den avleste verdien eller bedre og skal bestemmes i samsvar med 
bestemmelsene i vedlegg III tillegg 5 nr. 2.4.

3. BESTEMMELSE AV GASSENS BESTANDDELER

3.1. Alminnelige spesifikasjoner for analysatorene

 Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten som kreves for å 
måle konsentrasjonene av bestanddelene i eksosen (nr. 3.1.1). Det anbefales at analysatorene brukes slik 
at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 100 % av full skalaverdi.

 Dersom det brukes avlesningssystemer (datamaskiner eller datalogger) som gir tilstrekkelig nøyaktighet 
og oppløsning mindre enn 15 % av full skalaverdi, er verdier under 15 % av full skalaverdi også 
akseptable. I slike tilfeller skal det foretas ekstra kalibreringer på minst 4 likt fordelte punkter med en 
verdi forskjellig fra null for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene i samsvar med vedlegg III tillegg 
5 nr. 1.5.5.2.

 Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil reduseres 
til et minimum.

3.1.1.  Målefeil

 Den samlede målefeilen, medregnet tverrfølsomheten til andre gasser (se vedlegg III tillegg 5 nr. 1.9) 
skal ikke overstige ± 5 % av målt verdi eller 3,5 % av full skalaverdi, avhengig av hva som er lavest. 
Ved konsentrasjoner på mindre enn 100 ppm skal målefeilen ikke overstige ± 4 ppm.

3.1.2.  Repeterbarhet

 Repeterbarheten, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt 
kalibreringsgass, må ikke være større enn ± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som 
benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som benyttes under 155 ppm (eller 
ppm C).

3.1.3.  Støy

 Analysatorens topp-til-topp-respons på nullgasser eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode 
skal ikke overstige 2 % av full skalaverdi for alle områder som benyttes.

3.1.4.  Nullpunktsforskyvning

 Nullpunktsforskyvning i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for 
det laveste området som benyttes. Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en 
nullgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.
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3.1.5.  Forskyvning av relativ respons

 Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av 
full skalaverdi for det laveste området som benyttes. Relativ respons er definert som differansen mellom 
responsen på kalibreringsgass og responsen på nullgass. Responsen på kalibreringsgass er definert som 
middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall.

3.2. Gasstørking

 Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes, må ha en minimal innvirkning på konsentrasjonen 
av de målte gassene. Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode for å fjerne vann fra prøven.

3.3. Analysatorer

 I nr. 3.3.1-3.3.4 beskrives de måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse av 
målesystemene finnes i vedlegg V. Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. 
For ikke-lineære analysatorer kan lineariseringskretser benyttes.

3.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.3.  Analyse av hydrokarboner (HC)

 Hydrokarbonanalysatoren skal for dieselmotorer være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor 
(HFID) med detektor, ventiler, rør osv. som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K ± 10 
K (190 ± 10 °C). Hydrokarbonanalysatoren kan for NG- og LPG-drevne motorer være av typen ikke-
oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (FID) avhengig av hvilken metode som brukes (se vedlegg V nr. 
1.3).

3.3.4.  Analyse av hydrokarboner unntatt metan (NMHC) (bare NG-drevne gassmotorer)

 Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes på en av følgende måter:

3.3.4.1.  Gasskromatografi (GC)

 Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes ved at metanen som er analysert ved hjelp av en 
gasskromatograf (GC) kondisjonert ved 423 K (150 °C), trekkes fra hydrokarbonene som er målt i 
samsvar med nr. 3.3.3.

3.3.4.2.  Metanseparator (NMC)

 Delen av andre hydrokarboner enn metan bestemmes med en oppvarmet NMC på samme ledning som 
en FID som i nr. 3.3.3, ved at metan trekkes fra hydrokarbonene.

3.3.5.  Analyse av nitrogenoksider (NOx)

 Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet 
kjemiluminescensdetektor (HCLD) med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis. 
Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med omformer som holdes på mer enn 
328 K (55 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vann (se vedlegg III tillegg 5 nr. 1.9.2.2) har vært 
tilfredsstillende.
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3.4. Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

3.4.1.  Råeksos (bare ESC-prøving)

 Prøvetakingssondene for gassutslipp må monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret 
— avhengig av hva som er lengst — oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget så vidt dette er mulig, og 
tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) ved sonden.

 I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden 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, 
er det tillatt å ta en prøve fra hver gruppe individuelt og beregne et gjennomsnittlig eksosutslipp. 
Andre metoder som har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av 
eksosutslippet må motorens samlede massestrøm av eksos brukes.

 Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal eksosprøven tas nedstrøms 
for etterbehandlingssystemet.

3.4.2.  Fortynnet eksos (obligatorisk for ETC, frivillig for ESC)

 Eksosrøret mellom motoren og fullstrømsfortynningssystemet skal være i samsvar med kravene i 
vedlegg V nr. 2.3.1, EP.

 Prøvetakingssonden(e) for gassutslipp skal være montert på et sted i fortynningstunnelen der 
fortynningsluften og eksosen er godt blandet, og i nærheten av prøvetakingssonden for partikler.

 Ved ETC-prøving kan prøvetakingen generelt foretas på to måter:

– de forurensende stoffene samles opp i en prøvetakingssekk i løpet av syklusen og måles etter at 
prøvingen er avsluttet,

– de forurensende stoffene samles opp kontinuerlig og integrert i løpet av syklusen; denne metoden 
er obligatorisk for HC og NOx.

4. BESTEMMELSE AV PARTIKKELUTSLIPP

Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et system 
med delstrømsfortynning (bare ESC-prøving) eller et system med fullstrømsfortynning (obligatorisk 
for ETC-prøving). Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt 
ut å fjerne vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene, og holde temperaturen i den 
fortynnede eksosen på eller under 325 K (52 °C) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med 
avfukting av fortynningsluften før den går inn i fortynningssystemet, og dette er særlig nyttig dersom 
fuktigheten i fortynningsluften er høy. Temperaturen i fortynningsluften skal være 298 K ± 5 K (25 °C 
± 5 °C). Det anbefales å forvarme fortynningsluften over temperaturgrensen på 303 K (30 °C) dersom 
temperaturen i omgivelsesluften er under 293 K (20 °C). Temperaturen i den fortynnede luften må 
likevel ikke overstige 325 K (52 ºC) før eksosen går inn i fortynningstunnelen.

Delstrømssystemet må være slik konstruert at det deler eksosstrømmen i to deler, der den minste 
delen blir fortynnet med luft og deretter benyttes til partikkelmåling. Det er dermed avgjørende at 
fortynningsforholdet bestemmes meget nøyaktig. Det kan benyttes forskjellige delingsmetoder, slik at 
den delingstypen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter 
som skal brukes (vedlegg V nr. 2.2). Partikkelprøvetakings sonden skal være montert i nærheten av 
prøvetakingssonden for forurensende gasser, og monteringen skal være i samsvar med bestemmelsene 
i nr. 3.4.1.

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkelprøvetakingsfiltre, 
en mikrogramvekt og et vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.

Til partikkelprøvetaking skal metoden med enkelt filter benyttes, der ett filterpar (se nr. 4.1.3) benyttes 
til hele prøvingssyklusen. Ved ESC-prøvingen må det rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider 
og -strømmer i prøvetakingsfasen av prøvingen.
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4.1. Partikkelprøvetakingsfiltre

4.1.1.  Filterspesifikasjon

Det kreves glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg eller fluorkarbonbaserte membranfiltre. Alle 
filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 95 % for 0,3 μm DOP (dioktylftalat) ved en 
gassgjennomstrømningshastighet på mellom 35 og 80 cm/s.

4.1.2.  Filterstørrelse

Partikkelfiltrene skal ha en minste diameter på 47 mm (37 mm effektiv diameter). Filtre med større 
diameter kan godtas (nr. 4.1.5).

4.1.3.  Primær- og sekundærfiltre

Prøven fra den fortynnede eksosen skal tas med et filterpar som plasseres i serie (ett primær- og ett 
sekundærfilter) under prøvingen. Sekundærfilteret skal plasseres ikke mer enn 100 mm nedstrøms fra 
primærfilteret, og de to filtrene skal ikke berøre hverandre. Filtrene kan veies hver for seg eller sammen, 
plassert med flekkside mot flekkside.

4.1.4.  Filtergjennomstrømningshastighet

Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 80 cm/s. Økningen i 
trykkfallet mellom begynnelsen og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.

4.1.5.  Belastning av filteret

Den anbefalte minstebelastningen av filteret er 0,5 mg/1 075 mm2 flekkareal. Verdiene for de vanligste 
filterstørrelsene er angitt i tabell 9.

Tabell 9

Anbefalte filterbelastninger

Filterdiameter

(mm)

Anbefalt effektiv diameter

(mm)

Anbefalt minstebelastning

(mg)

47 37 0,5

70 60 1,3

90 80 2,3

110 100 3,6

4.2. Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

4.2.1.  Vilkår for vektrom

Temperaturen i vektrommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 
295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C) under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes 
på et duggpunkt på 282,5 K ± 3 K(9,5 ºC ± 3 °C) og en relativ fuktighet på 45 ± 8 %.

4.2.2.  Veiing av referansefiltre

Luften i rommet (eller lokalet) skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes 
på partikkelfiltrene under stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i 
nr. 4.2.1 tillates dersom varigheten ikke overstiger 30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte 
spesifikasjonene før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre eller referansefilterpar 
skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene (prøvetakingsfilterparene), men helst 
samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme materiale som prøvetakingsfiltrene.
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Dersom referansefiltrenes (referansefilterparenes) gjennomsnittsvekt endres mellom veiingene av 
prøvetakingsfiltrene med mer enn ± 5 % (henholdsvis ± 7,5 % for filterparet) av den anbefalte 
minstebelastningen av filteret (nr. 4.1.5), skal alle prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen 
gjentas.

Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 4.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av 
referansefilter(par)et oppfyller ovennevnte kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten 
av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvene ugyldige, rette kontrollsystemet i vektrommet og gjenta 
prøvingen.

4.2.3.  Analysevekt

Analysevekten som brukes til å bestemme vekten av alle filtrene, skal ha en presisjon (standardavvik) 
på 20 μg og en oppløsning på 10 μg (1 siffer = 10 μg). For filtre med mindre diameter enn 70 mm skal 
presisjonen og oppløsningen være henholdsvis 2 μg og 1 μg.

4.3. Tilleggsspesifikasjoner for partikkelmåling

Alle deler av fortynningssystemet og prøvetakingssystemet fra eksosrøret opp til filterholderen som 
er i kontakt med råeksos og fortynnet eksos, skal være slik utformet at avsetninger og endringer av 
partiklene begrenses til et minimum. Alle deler skal være laget av strømledende materiale som ikke 
reagerer med bestanddelene i eksosen, og de skal være jordet for å hindre elektrostatiske virkninger.

5. BESTEMMELSE AV RØYKTETTHET

 Dette nummer inneholder spesifikasjoner for det påkrevde og valgfrie prøvingsutstyret som skal 
brukes ved ELR-prøving. Røyktettheten skal måles med et opasimeter som kan innstilles slik at 
opasitet og lysabsorpsjonskoeffisient kan avleses. Innstillingen for avlesing av opasitet skal brukes 
bare til kalibrering og kontroll av opasimeteret. Ved måling av røyktetthet under prøvingssyklusen skal 
opasimeteret være innstilt på avlesning av lysabsorpsjonskoeffisienten.

5.1. Alminnelige krav

 Ved ELR-prøvingen skal det benyttes et system for måling av røyktetthet og databehandling som har 
tre funksjonelle enheter. Disse enhetene kan være integrert i én enkelt enhet eller utgjøre et system av 
innbyrdes sammenkoplede komponenter. De tre funksjonelle enhetene er:

– et opasimeter som oppfyller kravene i vedlegg V nr. 3,

– en databehandlingsenhet som kan utføre de funksjonene som er beskrevet i vedlegg III tillegg 1 
nr. 6,

– en skriver og/eller et elektronisk lagringsmedium til registrering og utskrift av de røykverdiene som 
er foreskrevet i vedlegg III tillegg 1 nr. 6.3.

5.2. Særlige krav

5.2.1.  Linearitet

 Systemet skal være lineært innenfor ± 2 % opasitet.

5.2.2.  Nullpunktsforskyvning

 Nullpunktsforskyvningen i løpet av én time skal ikke overstige ± 1 % opasitet.

5.2.3.  Opasimeterets visning og måleområde

 Ved avlesing av opasitet skal måleområdet være 0–100 % opasitet med en avlesningsnøyaktighet 
på 0,1 % opasitet. Ved avlesing av lysabsorpsjonskoeffisienten skal området være 0-30 m-1 
lysabsorpsjonskoeffisient og avlesningsnøyaktigheten 0,01 m-1 lysabsorpsjonskoeffisient.
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5.2.4.  Apparatets reaksjonstid

 Opasimeterets fysiske reaksjonstid skal ikke overstige 0,2 s. Den fysiske reaksjonstiden er den tiden 
det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av hele endringen, når 
opasiteten i gassen som måles, endrer seg på mindre enn 0,1 s.

 Opasimeterets elektriske reaksjonstid skal ikke overstige 0,05 s. Den elektriske reaksjonstiden er den 
tiden det tar avlesingen på en hurtigreagerende mottakerenhet å gå fra 10 til 90 % av full skalaverdi, når 
lyskilden avbrytes eller slukkes helt på mindre enn 0,01 s.

5.2.5.  Nøytrale filtre

 Eventuelle nøytrale filtre som brukes i forbindelse med kalibrering, måling av linearitet eller nullstilling 
av opasimeteret, skal ha en verdi som er kjent med en nøyaktighet på 1,0 % opasitet. Nøyaktigheten til 
filterets nominelle verdi skal kontrolleres minst én gang i året ved hjelp av en referanse som kan føres 
tilbake til en nasjonal eller internasjonal standard.

 Nøytrale filtre er presisjonsutstyr som lett kan bli skadet ved bruk. De bør derfor håndteres så lite som 
mulig og i tilfelle med forsiktighet for å unngå at filteret skrapes opp eller tilsøles.
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Tillegg 5

KALIBRERINGSMETODE

1. KALIBRERING AV ANALYSEINSTRUMENTENE

1.1. Innledning

 Hver analysator skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette 
direktiv. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for analysatorene nevnt i 
vedlegg III tillegg 4 nr. 3 og i vedlegg V nr. 1.

1.2. Kalibreringsgasser

 Holdbarhetstiden til alle kalibreringsgassene skal overholdes.

 Holdbarhetsdatoen for kalibreringsgassene som oppgitt av produsenten skal registreres.

1.2.1.  Rene gasser

 Den nødvendige renheten for gassene er definert ved forurensningsgrensene angitt nedenfor. Følgende 
gasser må kunne benyttes:

 renset nitrogen

  (forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

 renset oksygen

  (renhet > 99,5 volumprosent O2)

 blanding av hydrogen og helium

  (40 ± 2 % hydrogen, resten helium)

  (forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)

 renset syntetisk luft

  (forurensning ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

  (oksygeninnhold mellom 18-21 volumprosent)

 renset propan eller CO til CVS-kontroll

1.2.2.  Kalibreringsgasser

Blandinger av gasser med følgende kjemiske sammensetning skal være tilgjengelige:

C3H8 og renset syntetisk luft (se nr. 1.2.1),

CO og renset nitrogen,

NOx og renset nitrogen (mengden av NO2 i denne kalibreringsgassen må ikke overstige 5 % av 
NO-innholdet),

CO2 og renset nitrogen,

CH4 og renset syntetisk luft,

C2H6 og renset syntetisk luft.

Merk: Andre gasskombinasjoner er tillatt, forutsatt at gassene ikke reagerer med hverandre.

 Den faktiske konsentrasjonen av en kalibreringsgass må være innenfor ± 2 % av den nominelle verdien. 
Alle konsentrasjoner av kalibreringsgass skal være oppgitt på volumbasis (volumprosent eller volum-
ppm).
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 Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en utblandingsenhet for gass, ved 
fortynning med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretningen må være 
slik at konsentrasjonen av de fortynnede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 
2 %.

1.3. Betjeningsmåte for analysatorer og prøvetakingssystem

Betjeningsmåten for analysatorene skal følge start- og driftsinstrukser fra produsenten av instrumentene. 
Minstekravene angitt i nr. 1.4-1.9, skal overholdes.

1.4. Tetthetsprøving

Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. 
Deretter startes analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere 
vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

Den største tillatte lekkasjen på vakuumsiden skal være 0,5 % av strømningsmengden under bruk for 
den delen av systemet som kontrolleres. Strømningsmengden i analysatorene og omløpet kan brukes til 
å anslå strømningsmengden under bruk.

En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av 
prøvetakingsledningen ved å bytte fra nullgass til kalibreringsgass. Dersom det etter et tilstrekkelig 
tidsrom leses av en konsentrasjon som er lavere enn den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på 
kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.

1.5. Framgangsmåte ved kalibrering

1.5.1.  Instrumentene

Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme 
gasstrømningshastighet skal benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.5.2.  Oppvarmingstid

Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er oppgitt, 
anbefales minst to timer for oppvarming av analysatorene.

1.5.3.  NDIR- og HFID-analysator

NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal 
optimeres (nr. 1.8.1).

1.5.4.  Kalibrering

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.

CO-, CO2-, NOx- og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitrogen).

De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og 
kalibreringskurven bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.

Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen, og framgangsmåten for kalibrering gjentas.

1.5.5.  Bestemmelse av kalibreringskurven

1.5.5.1.  Alminnelige retningslinjer

Analysatorens kalibreringskurve skal bestemmes ved minst fem kalibreringspunkter (unntatt null) med 
så jevn innbyrdes avstand som mulig. Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av 
full skalaverdi.

Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode. Dersom det derved framkommer et 
polynom av mer enn tredje grad, skal antall kalibreringspunkter (medregnet null) være minst lik graden 
av polynomet pluss to.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 2 % fra den nominelle verdien for hvert 
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.
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Ut fra kalibreringskurven og kalibreringspunktene er det mulig å kontrollere at kalibreringen er korrekt 
utført. Analysatorens forskjellige parametrer skal angis, særlig:

– måleområdet,

– følsomheten,

– kalibreringsdatoen.

1.5.5.2.  Kalibrering av området under 15 % av full skalaverdi

Analysatorens kalibreringskurve bestemmes ved minst fire ekstra kalibreringspunkter (unntatt null) 
plassert med så jevn innbyrdes avstand som mulig i området under 15 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven beregnes med minste kvadraters metode.

Kalibreringskurven skal ikke avvike med mer enn ± 4 % fra den nominelle verdien for hvert 
kalibreringspunkt og ikke med mer enn ± 1 % av full skalaverdi ved null.

1.5.5.3.  Alternative metoder

Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for 
måleområde osv.) kan gi likeverdig nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6. Kontroll av kalibreringen

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kontrolleres før hver analyse i samsvar med følgende 
framgangsmåte.

Kalibreringen kontrolleres ved hjelp av en nullgass og en kalibreringsgass med en nominell verdi på 
over 80 % av full skalaverdi for måleområdet.

Dersom verdien for de to aktuelle punktene ikke avviker med mer enn ± 4 % av full skalaverdi fra den 
oppgitte referanseverdien, kan innstillingsparametrene endres. Dersom dette ikke er tilfelle, skal en ny 
kalibreringskurve bestemmes i samsvar med nr. 1.5.5.

1.7.  Prøving av NOx-omformerens virkningsgrad

Virkningsgraden til omformeren som omdanner NO2 til NO, skal prøves som angitt i nr. 1.7.1—1.7.8 
(figur 6).

1.7.1.  Prøvingsoppstilling

Med prøvingsoppstillingen som vist i figur 6 (se også vedlegg III tillegg 4 nr. 3.3.5) og framgangsmåten 
beskrevet nedenfor, kan omformernes virkningsgrad prøves ved hjelp av en ozongenerator.

1.7.2.  Kalibrering

CLD- og HCLD-instrumentene kalibreres i det mest brukte driftsområdet etter produsentens anvisninger, 
ved bruk av nullgass og kalibreringsgass (sistnevntes NO-innhold skal utgjøre ca. 80 % av driftsområdet, 
og gassblandingens NO2-konsentrasjon skal være under 5 % av NO-konsentrasjonen). NOx-analysatoren 
skal innstilles på NO slik at kalibreringsgassen ikke går gjennom omformeren. Målt konsentrasjon skal 
registreres.

1.7.3.  Beregning

NOx-omformerens virkningsgrad beregnes på følgende måte:

Virkningsgrad (%) =                     × 100

der:

a = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.6

b = NOx-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.7

c = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.4

d = NO-konsentrasjon i samsvar med nr. 1.7.5
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1.7.4.  Tilførsel av oksygen

Via et T-rørstykke tilføres gasstrømmen oksygen eller nullstillingsluft kontinuerlig til avlest konsentrasjon 
er ca. 20 % lavere enn målt kalibreringskonsentrasjon etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO). 
Målt konsentrasjon c registreres. Ozongeneratoren skal være deaktivert under hele denne prosessen.

1.7.5.  Aktivering av ozongeneratoren

Ozongeneratoren skal nå aktiveres slik at den framstiller tilstrekkelig ozon til å bringe NO-konsentrasjonen 
ned til 20 % (minimum 10 %) av kalibreringskonsentrasjonen angitt i nr. 1.7.2. Målt konsentrasjon d 
registreres. (Analysatoren er innstilt på NO.)

1.7.6.  NOx-innstilling

NO-analysatoren innstilles så på NOx, slik at gassblandingen (bestående av NO, NO2, O2 og N2) går 
gjennom omformeren. Målt konsentrasjon a registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx.)

1.7.7.  Deaktivering av ozongeneratoren

 Ozongeneratoren skal nå deaktiveres. Gassblandingen beskrevet i nr. 1.7.6, går gjennom omformeren 
inn i detektoren. Målt konsentrasjon b registreres. (Analysatoren er innstilt på NOx.)

1.7.8.  NO-innstilling

 Når det er skiftet til NO-innstilling med ozongeneratoren deaktivert, stenges også strømmen av oksygen 
eller syntetisk luft. Avlest NOx-verdi på analysatoren skal da ikke avvike med mer enn ± 5 % fra verdien 
målt etter nr. 1.7.2. (Analysatoren er innstilt på NO.)

1.7.9.  Prøvingsintervall

 Omformerens virkningsgrad skal prøves før hver kalibrering av NOx-analysatoren.

1.7.10.  Krav til virkningsgrad

 Omformerens virkningsgrad skal ikke være lavere enn 90 %, men en virkningsgrad på over 95 % 
anbefales sterkt.

Merk: Dersom ozongeneratoren, med analysatoren i det mest brukte driftsområdet, ikke kan gi en 
reduksjon fra 80 til 20 % etter nr. 1.7.5, skal det høyeste området som vil gi reduksjonen, 
benyttes.

Figur 6

Skjematisk framstilling av en innretning for bestemmelse av NOx-omformerens virkningsgrad
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1.8.  Innstilling av flammeionisasjonsdetektoren

1.8.1.  Optimering av detektorresponsen

 FID-enheten må være innstilt slik instrumentprodusenten har angitt. For å optimere responsen i det 
vanligste driftsområdet bør det benyttes en kalibreringsgass som inneholder propan og luft.

 Med drivstoff- og luftstrømmengden innstilt slik produsenten har anbefalt, skal det føres en 
kalibreringsgass på 350 ± 75 ppm C inn i analysatoren. Responsen på en gitt drivstoffstrøm 
skal bestemmes ut fra differansen mellom responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen. 
Drivstoffstrømmen skal innstilles trinnvis over og under produsentens spesifikasjoner. Responsen på 
kalibreringsgassen og på nullgassen ved disse drivstoffstrømmene skal registreres. Differansen mellom 
responsen på kalibreringsgassen og nullgassresponsen skal avtegnes, og drivstoffstrømmen innstilles 
slik at den svarer til den «fete» siden av kurven.

1.8.2.  Responsfaktorer for hydrokarboner

Analysatoren skal kalibreres ved hjelp av propan i luft og renset syntetisk luft i samsvar med nr. 1.5.

Responsfaktorene skal bestemmes når en analysator settes i drift og etter større serviceintervaller. 
Responsfaktoren (Rf) for en bestemt art hydrokarboner er forholdet mellom C1-verdien avlest på FID-
enheten og gasskonsentrasjonen i sylinderen, uttrykt som ppm C1.

Konsentrasjonen av prøvingsgassen må være på et nivå som gir en respons på ca. 80 % av full 
skalaverdi. Konsentrasjonen må være kjent med en nøyaktighet på ± 2 % i forhold til en gravimetrisk 
standard uttrykt i volum. I tillegg må gassylinderen forhåndskondisjoneres i 24 timer ved en temperatur 
på 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C.

Prøvingsgassene som skal benyttes, og de anbefalte områdene for responsfaktorene, er følgende:

metan og renset syntetisk luft 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15

propylen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

toluen og renset syntetisk luft 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

Disse verdiene står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

1.8.3.  Kontroll av oksygeninterferens

Kontrollen av oksygeninterferens skal skje når en analysator settes i drift og etter større serviceintervaller.

Responsfaktoren defineres og skal bestemmes som fastsatt i nr. 1.8.2. Prøvingsgassen som skal benyttes, 
og det anbefalte området for responsfaktorene, er følgende:

propan og nitrogen 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05

Denne verdien står i forhold til en responsfaktor (Rf) på 1,00 for propan og renset syntetisk luft.

Oksygenkonsentrasjonen i FID-brennerens luft må være innenfor ± 1 molprosent av 
oksygenkonsentrasjonen i brennerluften som ble brukt i den seneste kontrollen av oksygeninterferens. 
Dersom differansen er større, må oksygeninterferensen kontrolleres og analysatoren om nødvendig 
justeres.

1.8.4.  Virkningsgrad for metanseparatoren (NMC, bare for NG-drevne gassmotorer)

NMC-enheten brukes til å fjerne andre hydrokarboner enn metan fra prøvegassen ved å oksidere alle 
hydrokarboner unntatt metan. Det ideelle er en konverteringsgrad på 0 % for metan og 100 % for de 
andre hydrokarbonene, representert ved etan. For å få en nøyaktig bestemmelse av NMHC skal de to 
virkningsgradene bestemmes og brukes til beregning av massestrømmen av NMHC-utslipp (se vedlegg 
III tillegg 2 nr. 4.3).
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1.8.4.1.  Virkningsgrad for metan

Metankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de 
to konsentrasjonene skal registreres. Virkningsgraden skal bestemmes på følgende måte:

CEM = 1 - (konsw/konsw/o)

der:

konsw = HC-konsentrasjon når CH4 føres gjennom NMC-enheten

konsw/o = HC-konsentrasjon når CH4 føres utenom NMC-enheten

1.8.4.2.  Virkningsgrad for etan

Etankalibreringsgassen skal føres gjennom FID-enheten med og uten omløp ved NMC-enheten, og de to 
konsentrasjonene skal registreres. Virkningsgraden skal bestemmes på følgende måte:

CEE = 1 -     

der:

konsw = HC-konsentrasjon når C2H6 føres gjennom NMC-enheten

konsw/o = HC-konsentrasjon når C2H6 føres utenom NMC-enheten

1.9.  Interferensvirkninger med CO-, CO2- og NOX-analysatorer

Gasser som finnes i eksosen i tillegg til den som analyseres, kan påvirke målingen på flere måter. Positiv 
interferens forekommer i NDIR-instrumenter når interferensgassen gir samme virkning som gassen som 
måles, men i mindre grad. Negativ interferens forekommer i NDIR-instrumenter ved at interferensgassen 
utvider absorpsjonsbåndet til den målte gassen, og i CLD-instrumenter ved at interferensgassen demper 
strålingen. Interferenskontrollene i nr. 1.9.1 og 1.9.2 skal foretas før en analysator tas i bruk for første 
gang og etter større serviceintervaller.

1.9.1.  Interferenskontroll for CO-analysatoren

Vann og CO2 kan påvirke CO-analysatorens resultater. En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 
80 % til 100 % av full skalaverdi for det største driftsområdet som brukes under prøving, skal derfor 
kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur, og analysatorresponsen skal registreres. 
Analysatorresponsen må ikke være mer enn 1 % av full skalaverdi for områder lik eller over 300 ppm, 
eller mer enn 3 ppm for områder under 300 ppm.

1.9.2.  Dempingskontroll for NOx-analysatoren

De to aktuelle gassene for CLD- (og HCLD-)analysatorer er CO2 og vanndamp. Dempingsresponsen 
fra disse gassene er proporsjonal med konsentrasjonen av dem og krever derfor prøvingsteknikker for å 
bestemme dempingen ved de høyeste konsentrasjonene som forventes under prøving.

1.9.2.1.  Dempingskontroll for CO2

En CO2-kalibreringsgass med konsentrasjon på 80 % til 100 % av full skalaverdi av det største 
driftsområdet skal føres gjennom NDIR-analysatoren, og CO2-verdien registreres som A. Den skal så 
fortynnes til ca. 50 % med NO-kalibreringsgass og føres gjennom NDIR- og (H)CLD-analysatoren 
med CO2- og NO-verdiene registrert som henholdsvis B og C. CO2-tilførselen stenges og bare 
NO-kalibreringsgassen skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som D.

Dempingen, som ikke skal være over 3 % av full skalaverdi, beregnes på følgende måte:

% demping = [1 - ((C × A)/((D × A) - (D × B)))] × 100

konsw

konsw/o
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der:

A = ufortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR, i %

B = fortynnet CO2-konsentrasjon målt med NDIR, i %

C = fortynnet NO-konsentrasjon målt med (H)CLD, i ppm

D = ufortynnet NO-konsentrasjon målt med (H)CLD, i ppm

Alternative metoder for fortynning og kvantitativ bestemmelse av verdiene av CO2- og 
NO-kalibreringsgasser, f.eks. dynamisk metode/blandingsmetode, kan benyttes.

1.9.2.2.  Dempingskontroll for vann

Denne kontrollen gjelder bare for målinger av våtgasskonsentrasjoner. Beregningen av demping fra 
vann må ta hensyn til fortynning av NO-kalibreringsgassen med vanndamp og avpasse forholdet mellom 
vanndampkonsentrasjonen i blandingen etter den som forventes under prøving.

En NO-kalibreringsgass som har en konsentrasjon på 80 til 100 % av full skalaverdi av det 
normale driftsområdet, skal føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien registreres som 
D. NO-kalibreringsgassen skal deretter kjøres gjennom boblefilter med vann ved romtemperatur og 
føres gjennom (H)CLD-analysatoren, og NO-verdien 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. Blandingens vanndampkonsentrasjon (H, i %) skal beregnes på følgende måte:

H = 100 × (G/E)

Den forventede konsentrasjonen (De) av fortynnet NO-kalibreringsgass (i vanndamp) skal beregnes på 
følgende måte:

De = D × (1 – H/100)

For eksos fra dieselmotorer skal den største konsentrasjonen av vanndamp i eksosen (Hm, i %) som 
er forventet under prøving, beregnes på følgende måte under den forutsetning at atomforholdet H/C i 
drivstoffet er 1,8:1 ut fra konsentrasjonen av ufortynnet CO2-kalibreringsgass (A, som målt i nr. 1.9.2.1):

Hm = 0,9 × A

Dempingen fra vann, som ikke skal være over 3 % av full skalaverdi, beregnes på følgende måte:

% demping = 100 × ((De - C)/De) × (Hm/H)

der:

De = forventet fortynnet NO-konsentrasjon, i ppm

C = fortynnet NO-konsentrasjon, i ppm

Hm = største vanndampkonsentrasjon, i %

H = faktisk vanndampkonsentrasjon, i %

Merk: Det er viktig at NO-kalibreringsgassen inneholder en minimal NO2-konsentrasjon ved denne 
kontrollen, da det ikke er tatt hensyn til absorpsjon av NO2 i vannet i beregningene av dempingen.

1.10.  Kalibreringsintervaller

 Analysatorene skal kalibreres i samsvar med nr. 1.5 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas 
en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
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2. KALIBRERING AV CVS-SYSTEMET

2.1. Generelt

 CVS-systemet skal kalibreres ved bruk av en nøyaktig strømningsmåler som kan føres tilbake til 
nasjonale eller internasjonale standarder, og en blende. Strømmen gjennom systemet skal måles 
ved forskjellige innstillinger av blenden, og systemets kontrollparametrer skal måles og relateres til 
strømmen.

 Det kan brukes forskjellige typer strømningsmålere, f.eks. kalibrerte venturirør, kalibrerte 
laminærstrømningsmålere eller kalibrerte turbinmålere.

2.2. Kalibrering av fortrengningspumpen (PDP)

 Alle parametrene knyttet til pumpen, skal måles samtidig med parametrene knyttet til strømningsmåleren, 
som er seriekoplet med pumpen. Den beregnede strømningsmengden (oppgitt i m3/min ved 
pumpeinntaket, ved absolutt trykk og temperatur) skal avsettes mot en korrelasjonsfunksjon som er 
gitt ved en bestemt kombinasjon av pumpeparametrer. Deretter bestemmes den lineære ligningen som 
uttrykker sammenhengen mellom pumpestrømmen og korrelasjonsfunksjonen. Dersom CVS-systemet 
har flere driftshastigheter, skal det foretas en kalibrering for hver hastighet. Temperaturen skal holdes 
konstant under kalibreringen.

2.2.1.  Dataanalyse

 Luftens strømningshastighet (Qs) ved hver innstilling av blenden (minst 6 innstillinger) skal beregnes 
i m3/min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Luftens 
strømningshastighet skal deretter omregnes til strømningshastighet gjennom pumpen (V0) uttrykt i m3/
omdr. ved absolutt temperatur og trykk ved pumpeinntaket på følgende måte:

 der:

Qs = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

T = temperatur ved pumpeinntak, i K

pA = absolutt trykk ved pumpeinntak (pB- p1), i kPa

n = pumpehastighet, i omdr./s

 For å ta hensyn til vekselvirkningen mellom trykkvariasjoner ved pumpen og pumpens virkningsgrad, 
beregnes korrelasjonsfunksjonen (X0) mellom pumpehastigheten, trykkforskjellen mellom pumpeinntaket 
og pumpeutløpet og det absolutte trykket ved pumpeutløpet på følgende måte:

 der:

Δpp = trykkforskjell mellom pumpeinntak og pumpeutløp, i kPa

pA = absolutt utløpstrykk ved pumpens utløp, i kPa

Kalibreringsligningen framkommer ved en lineær minste kvadraters tilnærming på følgende måte:

V0 = D0 - m × (X0)

Konstantene D0 og m er henholdsvis skjæringspunkt og helning som beskriver regresjonslinjene.

For et CVS-system som har flere driftshastigheter, skal kalibreringskurvene for pumpens forskjellige 
strømningshastighetsområder være omrent parallelle, og skjæringspunktverdiene (D0) skal øke når 
pumpens strømningshastighetsområde avtar.
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Verdiene som framkommer av ligningen, skal ligge innenfor ± 0,5 % av den målte verdien av V0. 
Verdiene for m vil variere fra pumpe til pumpe. Tilførte partikler vil med tiden redusere pumpens 
virkningsgrad slik at verdiene for m avtar. Derfor skal pumpen kalibreres når den settes i drift, 
etter større serviceintervaller og dersom kontrollen av det samlede systemet (nr. 2.4) tyder på at 
virkningsgraden har endret seg.

2.3. Kalibrering av kritisk strømningsventuri (CFV)

Kalibreringen av CFV er basert på strømningsligningen for en kritisk venturi. Gassens strømningshastighet 
er en funksjon av innløpstrykk og -temperatur, som vist nedenfor:

der:

Kv = kalibreringskoeffisient

pA = absolutt trykk ved venturiinntak, i kPa

+T = temperatur ved venturiinntak, i K

2.3.1.  Dataanalyse

 Luftens strømningshastighet (Qs) ved hver innstilling av blenden (minst 8 innstillinger) skal 
beregnes i m3/min (standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. 
Kalibreringskoeffisienten skal beregnes ut fra kalibreringsdataene for hver innstilling på følgende måte:

der:

Qs = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

T = temperatur ved venturiinntak, i K

pA = absolutt trykk ved venturiinntak, i kPa

For å bestemme området med kritisk strømning avsettes Kv som en funksjon av venturiens innløpstrykk. 
For kritisk (blokkert) strømning vil Kv ha en relativt konstant verdi. Når trykket avtar (undertrykket 
øker), opphører blokkeringen av venturi og Kv avtar, noe som betyr at CFV-enheten er i drift utenfor 
det tillatte driftsområdet.

For minst åtte punkter i området med kritisk strømning beregnes gjennomsnittsverdien for Kv og 
standardavviket. Standardavviket skal ikke overstige ± 0,3 % av gjennomsnittsverdien av KV.

2.4. Kontroll av samlet system

Den samlede nøyaktigheten til CVS-prøvetakings- og analysesystemet skal bestemmes ved å tilføre en 
kjent masse av forurensende gass til systemet mens dette fungerer på vanlig måte. Det forurensende 
stoffet analyseres og massen beregnes i samsvar med vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3, bortsett fra for propan 
der det for HC brukes en faktor på 0,000472 i stedet for 0,000479. Én av følgende to teknikker skal 
brukes.

2.4.1.  Måling ved hjelp av en dyse med kritisk strømning

En kjent mengde ren gass (karbonmonoksid eller propan) skal føres inn i CVS-systemet 
gjennom en kalibrert dyse med kritisk strømning. Dersom innløpstrykket er tilstrekkelig høyt, er 
strømningshastigheten, som reguleres ved hjelp av dysen med kritisk strømning, uavhengig av dysens 
utløpstrykk (kritisk strømning). CVS-systemet skal settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving 
i 5 til 10 minutter. En gassprøve skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvetakingssekk eller 
integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. Massen som bestemmes på denne måten, skal være 
innenfor ± 3 % av den kjente massen av tilført gass.
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2.4.2.  Gravimetrisk måling

Vekten av en liten sylinder fylt med karbonmonoksid eller propan skal bestemmes med en nøyaktighet 
på ± 0,01 gram. CVS-systemet settes i drift som ved en vanlig eksosutslippsprøving i 5 til 10 minutter 
samtidig som karbonmonoksid eller propan tilføres systemet. Mengden av ren gass som avgis, bestemmes 
ved differensialveiing. En gassprøve skal analyseres med det vanlige utstyret (prøvetakingssekk eller 
integrasjonsmetoden), og gassens masse beregnes. Massen som bestemmes på denne måten, skal være 
innenfor ± 3 % av den kjente massen av tilført gass.

3. KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET

3.1. Innledning

Hver komponent skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette 
direktiv. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de komponentene som 
er nevnt i vedlegg III tillegg 4 nr. 4, og vedlegg V nr. 2.

3.2. Strømningsmålinger

Kalibrering av gasstrømningsmålere eller instrumenter til strømningsmåling skal kunne føres tilbake til 
nasjonale og/eller internasjonale standarder. Største feil i målt verdi skal være innenfor ± 2 % av avlest 
verdi.

Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal den største differansefeilen 
være slik at nøyaktigheten av GEDF er innenfor ± 4 % (se også vedlegg V nr. 2.1.1, EGA). Den kan 
beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien av feilene i hvert instrument.

3.3. Kontroll av delstrømsvilkårene

Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal eventuelt kontrolleres og justeres i 
samsvar med kravene i vedlegg V nr. 2.2.1, EP.

3.4. Kalibreringsintervaller

Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas 
en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.

4. KALIBRERING AV UTSTYR TIL MÅLING AV RØYKTETTHET

4.1. Innledning

Opasimeteret skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette direktiv. 
Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i dette nummer for de komponentene som er nevnt 
i vedlegg III tillegg 4 nr. 5, og vedlegg V nr. 3.

4.2. Framgangsmåte ved kalibrering

4.2.1.  Oppvarmingstid

Opasimeteret skal varmes opp og stabiliseres i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom 
opasimeteret er utstyrt med et spyleluftsystem som hindrer tilsoting av instrumentets optiske deler, skal 
dette systemet også aktiveres og justeres i samsvar med produsentens anbefalinger.

4.2.2.  Måling av responsens linearitet

Opasimeterets linearitet skal kontrolleres når apparatet er innstilt på avlesing av opasitet i samsvar 
med produsentens anbefalinger. Tre nøytrale filtre med kjent transmittans, som skal oppfylle kravene 
i vedlegg III tillegg 4 nr. 5.2.5, skal plasseres i opasimeteret, og verdien skal registreres. De nøytrale 
filtrenes nominelle opasitet skal være ca. 10 %, 20 % og 40 %.

Lineariteten må ikke avvike med mer enn ± 2 % opasitet fra det nøytrale filterets nominelle verdi. All 
ulinearitet større enn denne verdien skal korrigeres før prøvingen.

4.3. Kalibreringsintervaller

Opasimeteret skal kalibreres i samsvar med nr. 4.2.2 minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas 
en reparasjon eller endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.
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VEDLEGG IV

TEKNISKE SPESIFIKASjONER FOR REFERANSEDRIVSTOFF TIL BRUK VED GODKjENNINGSPRØVINGER OG VED 
KONTROLL AV PRODUKSjONSSAMSVAR

1.1. DIESELOLjE(1)

Parameter Enhet
Grenseverdier(2)

Prøvings-metode Offentlig-gjøring
Laveste Høyeste

Cetantall(3) 52 54 EN-ISO 5165 1998(4)

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675 1995

Destillasjon:

— 50 %-punkt °C 245 — EN-ISO 3405 1998

— 95 %-punkt °C 345 350 EN-ISO 3405 1998

— sluttkokepunkt °C — 370 EN-ISO 3405 1998

Flammepunkt °C 55 — EN 27719 1993

Blokkeringspunkt (CFPP) °C — - 5 EN 116 1981

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,5 3,5 EN-ISO 3104 1996

Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner

% m/m 3,0 6,0 IP 391(*) 1995

Svovelinnhold(5) mg/kg — 300 pr. EN-ISO/DIS 14596 1998(4)

Kobberkorrosjon — 1 EN-ISO 2160 1995

Koksrest etter Conradson (10 % 
DR)

% m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245 1995

Vanninnhold % m/m — 0,05 EN-ISO 12937 1995

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974-95 1998(4)

Oksidasjonsstabilitet(6) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205 1996

(*) Ny og bedre metode for 
polysykliske aromater er 
under utvikling

% m/m — — EN 12916 [2000](4)

(1) Dersom det er nødvendig å beregne en motors eller et kjøretøys termiske virkningsgrad, kan drivstoffets brennverdi beregnes ut fra: 
Spesifikk energi (brennverdi) (netto) i MJ/kg = (46,423 – 8,792d2 + 3,170d) (1 – (x + y + s)) + 9,420s – 2,499x, der:
d = densiteten ved 15 °C
x = vanninnhold i masse (% dividert med 100)
y = askeinnhold i masse (% dividert med 100)
s = svovelinnhold i masse (% dividert med 100)

(2) Verdiene nevnt i spesifikasjonen, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse og 
en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en minstedifferanse 
på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig 
av statistiske grunner, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og på en gjennomsnittsverdi dersom 
høyeste og laveste verdier skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 
anvendes.

(3) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i ISO 4259 anvendes 
for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktigheten, noe som er å foretrekke framfor enkeltstående 
bestemmelser.

(4) Måneden for offentliggjøring føyes til på et senere tidspunkt.
(5) Det faktiske svovelinnholdet i drivstoffet som brukes til prøvingen, skal rapporteres. I tillegg skal referansedrivstoffet som brukes til å godkjenne et kjøretøy eller 

en motor med hensyn til grenseverdiene i rad B i tabellen i nr. 6.2.1 i vedlegg I til dette direktiv, ha et høyeste tillatte svovelinnhold på 50 ppm. Kommisjonen 
skal så snart som mulig legge fram en endring til dette vedlegg som avspeiler markedsgjennomsnittet for svovelinnholdet i drivstoff når det gjelder drivstoffet 
definert i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF.

(6) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om lagringsforhold og holdbarhet.
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1.2. Etanol for dieselmotorer(1)

Parameter Enhet
Grenseverdier(2)

Prøvingsmetode(3)
Laveste Høyeste

Alkohol, masse % m/m 92,4 — ASTM D 5501

Andre alkoholer enn etanol i alkoholer i alt, 
masse

% m/m — 2 ADTM D 5501

Densitet ved 15 °C kg/m3 795 815 ASTM D 4052

Askeinnhold % m/m 0,001 ISO 6245

Flammepunkt  °C 10 ISO 2719

Syreinnhold, beregnet som eddiksyre % m/m — 0,0025 ISO 1388-2

Nøytraliseringstall (sterk syre) KOH mg/l — 1

Farge Etter skala — 10 ASTM D 1209

Tørr-rest ved 100 °C mg/kg 15 ISO 759

Vanninnhold % m/m 6,5 ISO 760

Aldehyder, beregnet som eddiksyre % m/m 0,0025 ISO 1388-4

Svovelinnhold mg/kg — 10 ASTM D 5453

Estere, beregnet som etylacetat % m/m — 0,1 ASSTM D 1617

(1) Cetanforbedrer som kan tilsettes etanoldrivstoff som angitt av motorprodusenten. Den største tillatte mengden er 10 % m/m.
(2) Verdiene nevnt i spesifikasjonen, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter — Bestemmelse 

og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi er det tatt hensyn til en 
minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = reproduserbarhet). Til tross for dette tiltaket, 
som er nødvendig av statistiske grunner, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste tillatte verdien er 2R, og på en 
gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdier skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff oppfyller kravene i spesifikasjonene, 
bør vilkårene i ISO 4259 anvendes.

(3) Likeverdige ISO-metoder vil bli vedtatt når de er utstedt for alle egenskaper nevnt ovenfor.
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2. NATURGASS (NG)

På det europeiske markedet selges det to gasstyper:

– gass i H-området som avgrenses av referansedrivstoffene GR og G23,

– gass i L-området som avgrenses av referansedrivstoffene G23 og G25,

Spesifikasjonene for referansedrivstoffene GR, G23 og G25 er gitt nedenfor:

Referansedrivstoff GR

Kjennetegn Enheter Basis
Grenseverdier Prøvings-

metodeLaveste Høyeste

Sammensetning:

Metan 87 84 89

Etan 13 11 15

Resten(1) mol % — — 1 ISO 6974

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme +C2+
(2) Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).

Referansedrivstoff G23

Kjennetegn Enheter Basis
Grenseverdier Prøvings-

metodeLaveste Høyeste

Sammensetning:

Metan 92,5 91,5 93,5

Resten(1) mol % — — 1 ISO 6974

N2 7,5 6,5 8,5

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+.
(2) Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).

Referansedrivstoff G25

Kjennetegn Enheter Basis
Grenseverdier Prøvings-

metodeLaveste Høyeste

Sammensetning:

Metan 86 84 88

Resten(1) mol % — — 1 ISO 6974

N2 14 12 16

Svovelinnhold mg/m3(2) — — 10 ISO 6326-5

(1) Uvirksomme (forskjellig fra N2) + C2 +C2+.
(2) Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).
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3. FLYTENDE PETROLEUMSGASS (LPG)

Parameter Enhet

Grenseverdier drivstoff 
A

Grenseverdier drivstoff 
B Prøvings metode

Laveste Høyeste Laveste Høyeste

Motor oktantall 92,5(1) 92,5 EN 589 vedlegg B

Sammensetning:

C3-innhold vol % 48 52 83 87

C4-innhold vol % 48 52 13 17 ISO 7941

Alkener vol % 12 14

Fordampingsrest mg/kg 50 50 NFM 41-015

Samlet svovelinnhold ppm vekt(1) 50 50 EN 24260

Hydrogensulfid — ingen ingen ISO 8819

Kobber korrosjon klassi-
fisering

klasse 1 klasse 1 ISO 6251(2)

Vann ved 0 °C uten uten visuell kontroll

(1) Verdien bestemmes ved standardvilkårene (293,2 K (20 °C) og 101,3 kPa).
(2) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder 

korrosjonshemmere eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike 
forbindelser utelukkende for det formål å påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.
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VEDLEGG V

ANALySE- OG PRØVETAKINGSSySTEM

1. BESTEMMELSE AV GASSUTSLIPPENE

1.1. Innledning

 Nr. 1.2 og figur 7 og 8 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte prøvetakings- og 
analysesystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig 
samsvar med figur 7 og 8. Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, magnetspoler, 
pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige 
systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre nøyaktigheten 
i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk 
vurdering.

Figur 7

Skjema over analysesystem for råeksos for måling av CO, CO2, NOx, HC (bare ESC-prøving)

1.2. Beskrivelse av analysesystemet

 Analysesystemet for bestemmelse av gassutslipp i råeksos (figur 7, bare ESC-prøving) eller fortynnet 
eksos (figur 8, ETC- og ESC-prøving) består av følgende elementer:

– HFID-analysator for måling av hydrokarboner,

– NDIR-analysatorer for måling av karbonmonoksid og karbondioksid,

– HCLD- eller tilsvarende analysator for måling av nitrogenoksid.

 Prøven for alle komponenter kan tas med én prøvetakingssonde eller med to prøvetakingssonder plassert 
nær hverandre og med innvendig deling som fører til de forskjellige analysatorene. Det må sørges 
for at kondensering av eksosbestanddelene (bl.a. vann og svovelsyre) ikke forekommer på noe sted i 
analysesystemet.
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Figur 8

Skjema over analysesystem for fortynnet eksos for måling av CO, CO2, NOx og HC (ETC-
prøving, valgfritt for ESC-prøving)

1.2.1.  Komponenter i figur 7 og 8

EP Eksosrør

SP1 Prøvetakingssonde for eksos (bare figur 7)

Det anbefales å bruke en rett sonde av rustfritt stål med lukket ende og flere hull. Den innvendige 
diameteren skal ikke være større enn den innvendige diameteren i prøvetakingsledningen. Veggtykkelsen 
i sonden skal ikke være over 1 mm. Det skal være minst tre hull i tre forskjellige radielle plan med 
dimensjoner som gjør det mulig å ta prøver av omtrent samme volum. Sonden må strekke seg over minst 
80 % av eksosrørets diameter. Det kan brukes en eller to prøvetakingssonder.

SP2 Prøvetakingssonde for analyse av HC i fortynnet eksos (bare figur 8)

Sonden skal:

– per definisjon utgjøre de første 254 mm til 762 mm av den oppvarmede prøvetakingsledningen 
HSL1,

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm,

– være montert i fortynningstunnelen DT (se nr. 2.3 figur 20) ved et punkt der fortynningsluften og 
eksosen er godt blandet (dvs. ca. 10 tunneldiametrer nedstrøms for punktet der eksosen kommer 
inn i fortynningstunnelen),

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra andre sonder og tunnelveggen slik at den ikke påvirkes 
av eventuelle bølger eller virvler,

– være slik oppvarmet at temperaturen i gasstrømmen når 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) ved sondens 
utgang.

 SP3 Prøvetakingssonde for analyse av CO, CO2 og NOx i fortynnet eksos (bare figur 8)

 Sonden skal:

– være i samme plan som SP2,

– være plassert tilstrekkelig langt (radielt) fra andre sonder og tunnelveggen slik at den ikke påvirkes 
av eventuelle bølger eller virvler,

– være oppvarmet og isolert i hele sin lengde til en minimumstemperatur på 328 K (55 °C) for å 
hindre vannkondensering.
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HSL1 Oppvarmet prøvetakingsledning

Gjennom prøvetakingsledningen ledes gassprøver fra en enkelt sonde til delingspunktet (-punktene) og 
HC-analysatoren.

Prøvetakingsledningen skal:

– ha en innvendig diameter på minst 5 mm og høyst 13,5 mm,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE,

– holde en veggtemperatur på 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C), i tilfelle temperaturen i eksosen ved 
prøvetakingssonden er lik eller under 463 K (190 °C); temperaturen skal måles på hver enkelt 
oppvarmet seksjon med særskilt temperaturregulering,

– holde en veggtemperatur på mer enn 453 K (180 °C), i tilfelle temperaturen i eksosen ved 
prøvetakingssonden er over 463 K (190 °C),

– holde en gasstemperatur på 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) umiddelbart foran det oppvarmede 
filteret (F2) og HFID-analysatoren.

HSL2 Oppvarmet prøvetakingsledning for NOx

Prøvetakingsledningen skal:

– holde en veggtemperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C) opp til omformeren C når det brukes 
kjølebad B, og opp til analysatoren når det ikke brukes kjølebad B,

– være laget av rustfritt stål eller PTFE.

SL Prøvetakingsledning for CO og CO2

Ledningen skal være laget av rustfritt stål eller PTFE. Den kan være oppvarmet eller ikke.

BK Prøvetakingssekk for bakgrunnspartikler (valgfri; bare figur 8)

Til bestemmelse av bakgrunnskonsentrasjoner.

BG Prøvetakingssekk (valgfri; figur 8, bare CO og CO2)

Til bestemmelse av konsentrasjonene i prøven.

F1 Oppvarmet forfilter (valgfritt)

Temperaturen skal være den samme som for HSL1.

F2 Oppvarmet filter

Filteret skal trekke ut eventuelle faste partikler fra gassprøven før analysatoren. Temperaturen skal være 
den samme som for HSL1. Filteret skal skiftes ut ved behov.

P Oppvarmet prøvetakingspumpe

Pumpen skal varmes opp til temperaturen til HSL1-ledningen.

HC

Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til bestemmelse av hydrokarboner. Temperaturen skal 
holdes på 453 til 473 K (180 til 200 °C).

CO, CO2

NDIR-analysatorer til bestemmelse av karbonmonoksid og karbondioksid (valgfrie til bestemmelse av 
fortynningsforholdet ved partikkelbestemmelse).

NO

CLD- eller HCLD-analysator til bestemmelse av nitrogenoksider. Dersom det benyttes en HCLD, skal 
den holdes på en temperatur på 328 til 473 K (55 til 200 °C).

C Omformer

Det skal brukes en omformer for katalytisk reduksjon av NO2 til NO før analyse i CLD eller HCLD.
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B Kjølebad (valgfritt)

Til å kjøle og kondensere vannet fra eksosprøven. Badet skal holdes på en temperatur på 273 til 277 K 
(0 til 4 °C ) ved is eller kjøling. Badet er valgfritt dersom analysatoren er fri for vanndamp etter 
definisjonen gitt i vedlegg III tillegg 5 nr. 1.9.1 og 1.9.2. Dersom vannet fjernes ved kondensering, 
skal prøvegassens temperatur eller duggpunkt overvåkes enten i vannlåsen eller nedstrøms for denne. 
Prøvegassens temperatur eller duggpunkt skal ikke overstige 280 K (7 °C). Fjerning av vann fra prøven 
skal ikke skje med kjemiske tørkemidler.

T1, T2, T3 Temperaturføler

Til å overvåke temperaturen i gasstrømmen.

T4 Temperaturføler

Til å overvåke temperaturen i NO2-NO-omformeren.

T5 Temperaturføler

Til å overvåke temperaturen i kjølebadet.

G1, G2, G3 Manometer

Til å måle trykket i prøvetakingsledningene.

R1, R2 Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i henholdsvis luft og drivstoff for HFID.

R3, R4, R5 Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i prøvetakingsledningene og strømmen til analysatorene.

FL1, FL2, FL3 Strømningsmåler

Til å overvåke omløpsstrømmen i prøven.

FL4 til FL6 Strømningsmåler (valgfri)

Til å overvåke strømningshastigheten gjennom analysatorene.

V1 til V6 Velgerventiler

Egnede ventiler for skifting mellom prøve, kalibreringsgass eller nullgasstrøm til analysatorene.

V6, V7 Magnetventil

Til omløp rundt NO2-NO-omformeren.

V8 Nåleventil

Til å utligne strømmen gjennom NO2-NO-omformeren C og omløpet.

V9, V10 Nåleventil

Til å regulere gasstrømmene til analysatorene.

V11, V12 Avtappingsventil (valgfri)

Til tapping av kondensvann fra bad B.

1.3. NMHC-analyse (bare NG-drevne gassmotorer)

1.3.1.  Gasskromatografisk bestemmelse (GC, figur 9)

 Ved gasskromatografisk bestemmelse sprøytes et lite, oppmålt volum av en prøve inn i en analysekolonne 
som det føres gjennom av en nøytral bæregass. Kolonnen skiller de forskjellige bestanddelene etter 
kokepunkt, slik at de elueres fra kolonnen på forskjellige tidspunkter. Deretter føres de gjennom en 
detektor som avgir et elektrisk signal som avhenger av deres konsentrasjon. Siden analyseteknikken ikke 
er kontinuerlig, kan den bare brukes i forbindelse med prøvetaking i sekk som beskrevet i vedlegg III 
tillegg 4 nr. 3.4.2.
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 Til NMHC skal det brukes en automatisk gasskromatograf med en FID-enhet. Eksosen samles opp i en 
prøvetakingssekk som det tas ut en del av som deretter sprøytes inn i gasskromatografen. Prøven skilles 
i to deler (CH4/luft/CO og NMHC/CO2/H2O) på Porapak-kolonnen. Molekylgitterkolonnen skiller CH4 
fra luft og CO før den føres inn i FID-enheten hvor konsentrasjonen blir målt. En fullstendig syklus fra 
innsprøyting av én prøve til innsprøyting av den neste kan fullføres på 30 s. Ved NMHC-bestemmelse 
skal CH4-konsentrasjonen trekkes fra den samlede HC-konsentrasjonen (se vedlegg III tillegg 2 nr. 
4.3.1).

 Figur 9 viser en typisk oppstilling til rutinemessig gasskromatografisk bestemmelse av CH4. Andre 
gasskromatografiske metoder kan brukes dersom de er basert på en solid teknisk vurdering.

Figur 9

Skjema over gasskromatografisk analyse av metan

Komponenter i figur 9

PC Porapak-kolonne

Det skal brukes en Porapak N-kolonne, 180/300 μm (maskevidde 50/80), lengde 610 mm x innvendig 
diameter 2,16 mm, som før bruk skal kondisjoneres i minst 12 timer med bæregass ved 423 K (150 °C).

MSC Molekylgitterkolonne

Det skal brukes en kolonne type 13X, 250/350 μm (maskevidde 45/60), lengde 1220 mm x innvendig 
diameter 2,16 mm, som før bruk skal kondisjoneres i minst 12 timer med bæregass ved 423 K (150 °C).

OV Ovn

Til å opprettholde konstant temperatur i kolonner og ventiler ved drift av analysatoren og til å 
kondisjonere kolonnene ved 423 K (150 °C).

SLP Prøvetakingssløyfe

Et rør av rustfritt stål som er tilstrekkelig langt til å gi et volum på ca. 1 cm3.
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P Pumpe

Til å føre prøven til gasskromatografen.

D Tørrer

Det skal brukes en tørrer som inneholder et molekylgitter til å fjerne vann og annen forurensning som 
kan forekomme i bæregassen.

HC

Flammeionisasjonsdetektor (FID) til å måle konsentrasjonen av metan.

V1 Prøveinnsprøytingsventil

Til å sprøyte inn prøven som er hentet ut av prøvetakingssekken gjennom SL i figur 8. Den skal ha lite 
dødvolum, være gasstett og kunne oppvarmes til 423 K (150 °C).

V3 Velgerventil

Til å skifte mellom kalibreringsgass, prøve og ingen strøm.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 Nåleventil

Til å stille inn strømmene i systemet.

R1, R2, R3 Trykkregulator

Til å kontrollere henholdsvis drivstoff (= bæregass), prøve og luft.

FC Strømningskapillær

Til å kontrollere luftmengden til FID-enheten.

G1, G2, G3 Manometer

Til å kontrollere henholdsvis drivstoff (= bæregass), prøve og luft.

F1, F2, F3, F4, F5 Filter

Filtre av sintret metall som forhindrer at det kommer korn inn i pumpen eller instrumentet.

FL1

Til å måle omløpsstrømmen i prøven.

1.3.2.  Metode med metanseparator (NMC, figur 10)

Separatoren oksiderer alle hydrokarboner unntatt CH4 til CO2 og H2O, slik at FID-enheten bare 
bestemmer CH4 når prøven føres gjennom NMC-enheten. Dersom det brukes prøvetaking i sekk, 
skal det være montert et strømningsomløpssystem («bypass») ved SL (se nr. 1.2 figur 8) som enten 
kan føre gasstrømmen gjennom eller utenom separatoren, avhengig av den øverste delen av figur 10. 
Ved NMHC-måling skal begge verdier (HC og CH4) avleses på FID-enheten og registreres. Dersom 
integrasjonsmetoden brukes, skal det monteres en NMC-enhet på samme ledning som en ekstra FID-
enhet, parallelt med den ordinære FID-enheten inn i HSL1 (se nr. 1.2 figur 8), avhengig av den nederste 
delen av figur 10. Ved NMHC-måling skal verdiene fra de to FID-enhetene (HC og CH4) avleses og 
registreres.

Separatoren skal før prøvingen ved en temperatur som er lik eller over 600 K (372 °C) karakteriseres 
med hensyn til katalytisk virkning på CH4 og C2H6 ved H2O-nivåer som er representative for 
eksosstrømmen. Duggpunktet og O2-innholdet til den uttatte prøvestrømmen av eksos skal være kjent. 
FID-enhetens relative respons på CH4 skal registreres (se vedlegg III tillegg 5 nr. 1.8.2).
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Figur 10

Skjema over analyse av metan med metanseparator (NMC)

Komponenter i figur 10

NMC Metanseparator

Til å oksidere alle hydrokarboner unntatt metan.

HC

Oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) til å måle HC- og CH4- konsentrasjoner. Temperaturen 
skal holdes på 453 til 473 K (180 til 200 °C).

V1 Velgerventil

Til å skifte mellom prøve, nullgass og kalibreringsgass. V1 er identisk med V2 i figur 8.

V2, V3 Magnetventil

Til omløp rundt NMC-enheten.

V4 Nåleventil

Til å utligne strømmen gjennom NMC-enheten og omløpet.

R1 Trykkregulator

Til å kontrollere trykket i prøvetakingsledningen og strømmen til HFID-enheten. R1 er identisk med 
R3 i figur 8.

FL1 Strømningsmåler

Til å måle omløpsstrømmen i prøven. FL1 er identisk med FL1 i figur 8.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/190 16.7.2009

2. FORTYNNING AV EKSOS OG BESTEMMELSE AV PARTIKKELINNHOLD

2.1. Innledning

 Nr. 2.2 , 2.3 og 2.4 og figur 11-22 gir detaljerte beskrivelser av de anbefalte fortynnings- 
og prøvetakingssystemene. Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det 
ikke nøyaktig samsvar med disse figurene. Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, 
magnetspoler, pumper og brytere kan brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til 
de forskjellige systemene som utgjør helheten. Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre 
nøyaktigheten i enkelte systemer, kan utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid 
teknisk vurdering.

2.2. System med delstrømsfortynning

Figur 11-19 viser et fortynningssystem som fungerer etter prinsippet med fortynning av en del av 
eksosstrømmen. Deling av eksosstrømmen og den følgende fortynningsprosessen kan foretas med 
forskjellige typer fortynningssystemer. Til den etterfølgende oppsamlingen av partikler kan enten hele 
volumet av fortynnet eksos eller bare en del av dette føres til partikkelprøvetakingssystemet (nr. 2.4, 
figur 21). Den første metoden kalles totalprøvetaking, og den andre metoden kalles delprøvetaking.

Beregningen av fortynningsforholdet avhenger av hvilken systemtype som brukes. Følgende typer 
anbefales:

Isokinetiske systemer (figur 11 og 12)

Med disse systemene skal gasstrømmen inn i overføringsrøret ha en hastighet og/eller et trykk som er 
avpasset etter den totale eksosstrømmen, og forutsetter dermed en uforstyrret og ensartet eksosstrøm ved 
prøvetakingssonden. Dette oppnås vanligvis ved bruk av en resonator og et rett tilførselsrør oppstrøms 
for prøvetakingspunktet. Delingsforholdet beregnes da ut fra lett målbare verdier som rørdiametere. Det 
bør bemerkes at den isokinetiske metoden brukes bare til å avpasse strømningsforholdene og ikke til 
å avpasse størrelsesfordelingen. Som regel er sistnevnte ikke nødvendig, da partiklene er små nok til å 
følge strømlinjene.

Systemer med strømningsregulering og konsentrasjonsmåling (figur 13–17)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å justere fortynningsluftstrømmen 
og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes ut fra konsentrasjonen 
av sporgasser, som CO2 eller NOx, som forekommer naturlig i motorens eksos. Konsentrasjonene i 
den fortynnede eksosen og i fortynningsluften måles, mens konsentrasjonen i den rå eksosen enten 
kan måles direkte eller bestemmes ut fra drivstoffstrømmen og karbonbalansen, dersom drivstoffets 
sammensetning er kjent. Systemene kan reguleres på grunnlag av det beregnede fortynningsforholdet 
(figur 13 og 14), eller på grunnlag av strømmen inn i overføringsrøret (figur 12, 13 og 14).

Systemer med strømningsregulering og strømningsmåling (figur 18 og 19)

Med disse systemene tas en prøve fra den totale eksosstrømmen ved å justere strømmen av 
fortynningsluft og den totale strømmen av fortynnet eksos. Fortynningsforholdet bestemmes ut fra 
differansen mellom de to strømningshastighetene. Denne metoden forutsetter nøyaktig kalibrering av 
strømningsmålerne seg imellom, da den relative størrelsen på de to strømningshastighetene kan føre til 
betydelige feil når fortynningsforholdene er høye (figur 15 og oppover). Strømningsregulering gjøres på 
en meget enkel måte ved at strømmen av fortynnet eksos holdes konstant og fortynningsluftstrømmen 
om nødvendig varieres.

Ved bruk av systemer med delstrømsfortynning, må det sørges for at mulige problemer med tap av 
partikler i overføringsrøret unngås, ved å påse at det tas en representativ prøve fra motorens eksos og at 
delingsforholdet bestemmes. I de systemene som er beskrevet, er det tatt hensyn til disse grunnleggende 
faktorene.
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Figur 11

System med delstrømsfortynning med isokinetisk sonde og delprøvetaking (SB-regulering)

 Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT ved den 
isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og inntaket til sonden 
måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til strømningsregulatoren FC1 som 
kontrollerer sugeviften SB slik at det holdes en trykkforskjell på null ved enden av sonden. Under disse 
vilkårene er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og strømningen gjennom ISP og TT er en konstant 
brøkdel (delingsforholdet) av eksosstrømmen. Delingsforholdet bestemmes ut fra tverrsnittarealet 
av EP og ISP. Strømningshastigheten til fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1. 
Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i fortynningsluften og delingsforholdet.

Figur 12

System med delstrømsfortynning med isokinetisk sonde og delprøvetaking (PB-regulering)

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT ved 
den isokinetiske prøvetakingssonden ISP. Trykkforskjellen i eksosen mellom eksosrøret og inntaket 
til sonden måles med differansetrykkgiveren DPT. Dette signalet overføres til strømningsregulatoren 
FC1 som kontrollerer blåseviften PB slik at det holdes en trykkforskjell på null ved enden av sonden. 
Dette gjøres ved å ta en liten andel av fortynningsluften der strømningshastigheten allerede er målt med 
strømningsmåleren FM1, og føre den til TT ved hjelp av en pneumatisk åpning. Under disse vilkårene 
er eksoshastigheten i EP og ISP identiske, og strømningen gjennom ISP og TT er en konstant brøkdel 
(delingsforholdet) av eksosstrømmen. Delingsforholdet bestemmes ut fra tverrsnittarealet av EP og ISP. 
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Fortynningsluften suges gjennom DT med sugeviften SB, og strømningshastigheten måles med FM1 
ved inntaket til DT. Fortynningsforholdet beregnes ut fra strømningshastigheten i fortynningsluften og 
delingsforholdet.

Figur 13

System med delstrømsfortynning med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjoner og 
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. Konsentrasjonene av en sporgass (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen og 
den fortynnede eksosen samt i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. Disse signalene 
overføres til strømningsregulatoren FC2 som kontrollerer enten blåseviften PB eller sugeviften SB, slik 
at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet beregnes ut fra 
konsentrasjonene av sporgass i råeksos, fortynnet eksos og fortynningsluft.

Figur 14

System med delstrømsfortynning med måling av CO2-konsentrasjoner, karbonbalanse og 
totalprøvetaking
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Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. CO2-konsentrasjonene måles i den fortynnede eksosen og i fortynningsluften 
med eksosanalysatoren(e) EGA. Signalene for CO2 og drivstoffstrøm GFUEL overføres enten til 
strømningsregulatoren FC2 eller til strømningsregulatoren FC3 i partikkelprøvetakingssystemet (se 
figur 21). FC2 regulerer blåseviften PB, mens FC3 regulerer partikkelprøvetakingssystemet (se figur 21), 
og justerer dermed strømmen inn i og ut av systemet slik at ønsket eksosdeling og fortynningsforhold 
i DT opprettholdes. Fortynningsforholdet beregnes ut fra CO2-konsentrasjonene og GFUEL ved bruk av 
karbonbalansemetoden.

Figur 15

System med delstrømsfortynning med enkeltventuri, konsentrasjonsmåling og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT som følge av undertrykket som venturi VN skaper i DT. Strømningshastigheten 
for gassen gjennom TT er avhengig av impulsutvekslingen i venturisonen og påvirkes derfor av 
den absolutte temperaturen i gassen ved utløpet av TT. Dermed er delingen av eksosen for en gitt 
strømningshastighet i tunnelen ikke konstant, og fortynningsforholdet ved lav belastning er noe lavere 
enn ved høy belastning. Konsentrasjonen av sporgassene (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen, den 
fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA, og fortynningsforholdet 
beregnes ut fra verdiene som måles på denne måten.
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Figur 16

System med delstrømsfortynning med dobbeltventuri eller dobbeltdyse, konsentrasjonsmåling 
og delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT av en strømningsdeler som inneholder et sett dyser eller venturier. Den første 
(FD1) er plassert i EP, den andre (FD2) i TT. I tillegg er det nødvendig med to trykkreguleringsventiler 
(PCV1 og PCV2) for å holde en konstant deling av eksosen ved å regulere mottrykket i EP og trykket i 
DT. PCV1 er plassert nedstrøms fra SP i EP, PCV2 mellom blåseviften PB og DT. Konsentrasjonen av 
sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen, den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med 
eksosanalysatoren(e) EGA. De er nødvendige for å kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til å 
justere PCV1 og PCV2 til å oppnå en nøyaktig kontroll av delingen. Fortynningsforholdet beregnes ut 
fra konsentrasjonene av sporgasser.
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Figur 17

System med delstrømsfortynning med deling med flere rør, konsentrasjonsmåling og 
delprøvetaking

Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom overføringsrøret TT av en 
strømningsdeler FD3 som består av flere rør med samme dimensjoner (samme diameter, lengde og 
krumningsradius) montert i EP. Eksosen gjennom et av disse rørene føres til DT, og eksosen gjennom 
resten av rørene føres gjennom dempekammeret DC. Eksosdelingen blir dermed bestemt av det samlede 
antall rør. En konstant delingsregulering forutsetter en trykkforskjell på null mellom DC og utløpet av 
TT, som måles med differansetrykkgiveren DPT. En trykkforskjell på null oppnås ved å sprøyte inn 
friskluft i DT ved utløpet av TT. Konsentrasjonen av sporgasser (CO2 eller NOx) måles i den rå eksosen, 
den fortynnede eksosen og i fortynningsluften med eksosanalysatoren(e) EGA. De er nødvendige for å 
kontrollere delingen av eksosen og kan brukes til å regulere strømningshastigheten i innsprøytingsluften 
for å oppnå den nøyaktige delingen. Fortynningsforholdet beregnes ut fra konsentrasjonene av 
sporgasser.
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Figur 18

System med delstrømsfortynning med strømningsregulering og totalprøvetaking

 Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP 
og overføringsrøret TT. Den samlede strømningen gjennom tunnelen justeres med strømningsdeleren 
FC3 og prøvetakingspumpen P i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 18). Volumet av fortynningsluft 
reguleres med strømningsregulatoren FC2, som kan bruke GEXH, GAIRW eller GFUEL som styresignal 
for å gi ønsket deling av eksosen. Volumet av prøven inn i DT er differansen mellom den 
samlede gjennomstrømningen og gjennomstrømningen av fortynningsluft. Strømningshastigheten 
i fortynningsluften måles med strømningsmåleren FM1, den totale strømningen måles med 
strømningsmåleren FM3 i partikkelprøvetakingssystemet (se figur 21). Fortynningsforholdet beregnes 
ut fra disse to strømningshastighetene.

Figur 19

System med delstrømsfortynning med strømningsregulering og delprøvetaking
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 Råeksos overføres fra eksosrøret EP til fortynningstunnelen DT gjennom prøvetakingssonden SP og 
overføringsrøret TT. Delingen av eksosen og strømningen inn i DT reguleres av strømningsregulatoren 
FC2 som justerer strømmene (eller hastighetene) til blåseviften PB og sugeviften SB, avhengig av 
tilfellet. Dette er mulig fordi prøven som tas med partikkelprøvetakingssystemet, sendes tilbake til DT. 
GEXH, GAIRW eller GFUEL kan brukes som styresignaler for FC2. Strømningshastigheten i fortynningsluften 
måles med strømningsmåleren FM1, og den samlede strømmen med strømningsmåleren FM2. 
Fortynningsforholdet beregnes ut fra disse to strømningshastighetene.

2.2.1.  Komponenter i figur 11-19

EP Eksosrør

Eksosrøret kan være isolert. For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret anbefales et forhold 
mellom tykkelse og diameter på 0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset til 
et forhold mellom lengde og diameter på 12 eller mindre. Bøyninger skal reduseres til et minimum for 
å redusere treghetsavsetninger. Dersom systemet omfatter en prøvingsbenklyddemper, kan også den 
være isolert.

I et isokinetisk system må eksosrøret være uten vinkelrør, krumninger og brå overganger fra en 
diameter til en annen, i en lengde på minst seks rørdiametere oppstrøms og tre rørdiametere nedstrøms 
fra sondens ende. Eksosens hastighet i prøvetakingsområdet skal være større enn 10 m/s, unntatt ved 
tomgang. Trykksvingninger i eksosen skal ikke overstige ± 500 Pa i gjennomsnitt. Tiltak for å redusere 
trykksvingningene på annen måte enn ved å bruke et eksosanlegg som er montert på understellet 
(med lydpotte og etterbehandlingsinnretning), skal ikke endre motorens ytelse eller forårsake 
partikkelavsetning.

I systemer uten isokinetiske sonder anbefales det å benytte et rett rør med en lengde på seks rørdiametere 
oppstrøms og tre rørdiametere nedstrøms fra sondens ende.

SP Prøvetakingssonde (Figur 10, 14, 15, 16, 18, 19)

Minste innvendige diameter skal være 4 mm. Forholdet mellom eksosrørdiameter og sondediameter skal 
være minst fire. Sonden skal være et åpent, oppadvendt rør på eksosrørets midtlinje, eller en sonde med 
flere hull som beskrevet under SP1 i nr. 1.2.1 figur 5.

ISP Isokinetisk prøvetakingssonde (figur 11 og 12)

Den isokinetiske prøvetakingssonden må monteres oppadvendt på eksosrørets midtlinje der 
strømningsvilkårene i EP-delen er oppfylt, og må være slik utformet at den leverer en proporsjonal 
prøve av den rå eksosen. Minste innvendige diameter skal være 12 mm.

Det er nødvendig med et kontrollsystem for isokinetisk deling av eksosen ved å holde en 
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Under slike vilkår er eksosens hastighet i EP og ISP 
identisk, og massestrømmen gjennom ISP er en konstant brøkdel av den samlede eksosmassen. ISP 
må koples til en differansetrykkgiver DPT. En trykkforskjell på null mellom EP og ISP oppnås med 
strømningsregulatoren FC1.

FD1, FD2 Strømningsdeler (figur 16)

Det er montert et sett venturier eller dyser i henholdsvis eksosrøret EP og overføringsrøret TT for 
å gi en proporsjonal prøve av den rå eksosen. Det er nødvendig med et reguleringssystem med to 
trykkreguleringsventiler PCV1 og PCV2 til proporsjonal deling, som oppnås ved å regulere trykket i 
EP og DT.

FD3 Strømningsdeler (figur 17)

Et sett rør (flerrørsenhet) er montert i eksosrøret EP for å gi en proporsjonal prøve av den rå eksosen. 
Ett av rørene fører eksos til fortynningstunnelen DT, mens de øvrige rørene slipper ut eksos til et 
dempekammer DC. Rørene må ha samme dimensjoner (samme diameter, lengde, krumningsradius), slik 
at eksosdelingen avhenger av det samlede antall rør. For å oppnå proporsjonal deling er det nødvendig 
med et reguleringssystem som holder en trykkforskjell på null mellom flerrørsenhetens utgang inn 
i DC og utløpet fra TT. Under disse forholdene er eksoshastighetene i EP og FD3 proporsjonale, og 
strømningen i TT er en konstant brøkdel av eksosstrømmen. De to punktene må være forbundet med en 
differansetrykkgiver DPT. Trykkforskjellen på null oppnås ved hjelp av en strømningsregulator FC1.
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EGA Eksosanalysator (figur 13, 14, 15, 16, 17)

CO2- eller NOx-analysatorer kan brukes (CO2-analysator bare når karbonbalansemetoden benyttes). 
Analysatorene skal kalibreres på samme måte som analysatorene som måler gassutslipp. En eller flere 
analysatorer kan benyttes til å bestemme forskjellene i konsentrasjon. Nøyaktigheten i målesystemene 
må være slik at nøyaktigheten i GEDFW,i er innenfor ± 4 %.

TT Overføringsrør (figur 11–19)

Overføringsrøret skal:

– være så kort som mulig, men ikke mer enn 5 m langt,

– ha en diameter som er lik eller større enn sondediameteren, men høyst 25 mm,

– ha utløp på fortynningstunnelens midtlinje, i strømningsretningen.

Dersom røret har en lengde på 1 meter eller mindre, skal det isoleres med et materiale med en største 
varmeledningsevne på 0,05 W/m*K med en radiell isolasjonstykkelse som tilsvarer sondens diameter. 
Dersom røret er lengre enn 1 m, skal det isoleres og oppvarmes til en laveste veggtemperatur på 523 K 
(250 °C).

DPT Differansetrykkgiver (figur 11, 12 og 17)

Differansetrykkgiveren skal ha et område på ± 500 Pa eller mindre.

FC1 Strømningsregulator (figur 11, 12 og 17)

I isokinetiske systemer (figur 11 og 12) er det nødvendig med en strømningsregulator for å holde en 
trykkforskjell på null mellom EP og ISP. Dette kan gjøres ved:

a) å regulere hastigheten eller gjennomstrømningen i sugeviften SB og holde hastigheten eller 
gjennomstrømningen i blåseviften PB konstant gjennom hver sekvens (figur 11), eller

b) å innstille sugeviften SB på en konstant massestrøm av fortynnet eksos og regulere 
gjennomstrømningen i blåseviften PB og dermed strømmen av prøveeksos i et område i enden av 
overføringsrøret TT (figur 12).

Dersom det benyttes et system med trykkregulering, må restfeilen i kontrollsløyfen ikke overstige ± 
3 Pa. Trykksvingningene i fortynningstunnelen må ikke overstige ± 250 Pa i gjennomsnitt.

I et flerrørssystem (figur 17) er det nødvendig med en strømningsregulator for å oppnå en proporsjonal 
deling av eksosen og holde en trykkforskjell på null mellom utløpet av flerrørsenheten og utløpet av 
TT. Reguleringen kan gjøres ved å stille inn strømmen av innsprøytingsluft inn i DT ved utløpet av TT.

PCV1, PCV2 Trykkreguleringsventil (figur 16)

Det er nødvendig med to trykkreguleringsventiler til dobbeltventuri-/dobbeltdysesystemet for å oppnå 
proporsjonal strømningsdeling ved å regulere mottrykket i EP og trykket i DT. Ventilene skal plasseres 
nedstrøms fra SP i EP og mellom PB og DT.

DC Dempekammer (figur 17)

Det skal finnes et dempekammer ved utløpet av flerrørsenheten for å redusere trykksvingningene i 
eksosrøret EP til et minimum.

VN Venturi (figur 15)

En venturi er montert i fortynningstunnelen DT for å skape undertrykk i området ved utløpet 
av overføringsrøret TT. Mengden av gasstrøm gjennom TT bestemmes av impulsutvekslingen i 
venturiområdet, og er stort sett proporsjonal med strømmen i blåseviften PB, og gir dermed et konstant 
fortynningsforhold. Fordi impulsutvekslingen av krefter påvirkes av temperaturen i utløpet av TT og 
trykkforskjellen mellom EP og DT, er det faktiske fortynningsforholdet noe lavere ved lav belastning 
enn ved høy belastning.
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FC2 Strømningsregulator (figur 13, 14, 18 og 19; valgfri)

En strømningsregulator kan benyttes til å regulere gjennomstrømningen i blåseviften PB og/eller 
sugeviften SB. Den kan tilsluttes signalet for eksos-, innsugingsluft- eller drivstoffstrøm og/eller 
differensialsignalet for CO2 eller NOx. Når det benyttes trykkluft (figur 18), regulerer FC2 luftstrømmen 
direkte.

FM1 Strømningsmåler (figur 11, 12, 18 og 19)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynningsluft. FM1 er valgfri 
dersom PB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

FM2 Strømningsmåler (figur 19)

Gassmåler eller annet strømningsinstrument for å måle strømmen av fortynnet eksos. FM2 er valgfri 
dersom sugeviften SB er kalibrert til å måle gjennomstrømningen.

PB Blåsevifte (figur 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 19)

For å styre strømningshastigheten i fortynningsluften, kan PB tilknyttes strømningsregulatorene FC1 
eller FC2. PB er ikke nødvendig når det brukes en spjeldventil. PB kan brukes til å måle strømmen av 
fortynningsluft dersom den er kalibrert.

SB Sugevifte (figur 11, 12, 13, 16, 17 og 19)

Bare til systemer for delprøvetaking. SB kan brukes til å måle strømmen av fortynnet eksos dersom den 
er kalibrert.

DAF Fortynningsluftfilter (figur 11–19)

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunnshydrokarboner. 
På produsentens anmodning skal det tas prøver av fortynningsluften i samsvar med god teknisk praksis 
for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan trekkes fra verdiene som er 
målt i den fortynnede eksosen.

DT Fortynningstunnel (figur 11–19)

Fortynningstunnelen:

– skal være lang nok til å sikre en fullstendig blanding av eksos og fortynningsluft under forhold 
med virvelstrømning,

– skal være laget av rustfritt stål med:

– et forhold mellom tykkelse og diameter på 0,025 eller mindre for fortynningstunneler med 
innvendig diameter på mer enn 75 mm,

– en nominell tykkelse på ikke mindre enn 1,5 mm for fortynningstunneler med en innvendig 
diameter på 75 mm eller mindre,

– skal ha en diameter på minst 75 mm for delprøvetaking,

– bør om mulig ha en diameter på minst 25 mm for totalprøvetaking,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal blandes grundig med fortynningsluften. I systemer med delprøvetaking skal 
blandingens kvalitet kontrolleres etter ibruktaking ved hjelp av en CO2-profil av tunnelen med 
motoren i gang (minst fire målepunkter med lik innbyrdes avstand). Om nødvendig kan det brukes en 
blandeblende.
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Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av fortynningstunnelen (DT) er på under 293 K 
(20 °C), bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i 
fortynningstunnelen. Derfor anbefales oppvarming og/eller isolering av tunnelen innenfor 
ovennevnte grenser.

Ved høy motorbelastning kan tunnelen kjøles ved ikke-aggressive midler som en sirkulasjonsvifte, 
forutsatt at temperaturen i kjølevæsken ikke er under 293 K (20 °C).

HE Varmeveksler (figur 16 og 17)

 Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen i innløpet til sugeviften SB 
innenfor ± 11 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som overholdes under prøvingen.

2.3. System med fullstrømsfortynning

I figur 20 beskrives et fortynningssystem som fungerer etter prinsippet med fortynning av det samlede 
eksosvolumet etter metoden med prøvetaking av konstant volum (CVS). Totalvolumet av blandingen av 
eksos og fortynningsluft skal måles. Det kan benyttes enten et PDP- eller CFV-system.

For den etterfølgende oppsamlingen av partikler føres en prøve av den fortynnede eksosen til 
partikkelprøvetakingssystemet (nr. 2.4, figur 21 og 22). Dersom dette gjøres direkte, kalles det 
ettrinnsfortynning. Dersom prøven fortynnes en gang til i sekundærfortynningstunnelen, kalles det 
totrinnsfortynning. Dette er nyttig dersom kravet til temperatur på filteroverflaten ikke kan oppnås 
ved ettrinnsfortynning. Selv om det delvis er et fortynningssystem, blir totrinnsfortynningssystemet 
beskrevet som en variant av partikkelprøvetakingssystemet i nr. 2.4 figur 22, da de fleste delene er de 
samme som i et typisk partikkelprøvetakingssystem.

Figur 20

System med fullstrømsfortynning

 Det samlede volumet av råeksos blandes i fortynningstunnelen DT med fortynningsluften. 
Strømningshastigheten i den fortynnede eksosen måles enten med en fortrengningspumpe PDP eller med 
en kritisk strømningsventuri CFV. En varmeveksler HE eller elektronisk strømningskompensasjon EFC 
kan benyttes til proporsjonal partikkelprøvetaking og til å bestemme strømningen. Da partikkelmassen 
bestemmes på grunnlag av det samlede volumet av fortynnet eksos, kreves det ikke at fortynningsforholdet 
beregnes.
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2.3.1.  Komponenter i figur 20

EP Eksosrør

Eksosrørets lengde fra motorens eksosmanifoldutløp, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning 
til fortynningstunnelen skal ikke overstige 10 m. Dersom eksosrøret nedstrøms fra motorens 
eksosmanifold, turboladerutløp eller etterbehandlingsinnretning er lengre enn 4 m, skal rørlengden ut 
over 4 m isoleres, unntatt en eventuell røykmåler. Isoleringens radielle tykkelse skal være minst 25 mm. 
Isoleringsmaterialets varmeledningsevne skal ikke være større enn 0,1 W/mK målt ved 673 K (400 °C). 
For å redusere den termiske tregheten i eksosrøret anbefales et forhold mellom tykkelse og diameter 
på 0,015 eller mindre. Bruk av fleksible rørdeler skal være begrenset til et forhold mellom lengde og 
diameter på 12 eller mindre.

PDP Fortrengningspumpe

Denne pumpen måler den totale strømningen av fortynnet eksos på grunnlag av antall pumpeomdreininger 
og pumpefortrengningen. Eksosanleggets mottrykk skal ikke senkes kunstig av PDP eller av 
innsugingssystemet for fortynningsluft. Det statiske mottrykket i eksosen som måles med PDP-systemet 
i drift, skal holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket som måles når PDP-systemet ikke er 
tilsluttet, med identisk turtall og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran PDP skal 
være innenfor ± 6 K av den gjennomsnittlige driftstemperaturen som måles under prøvingen, når 
ingen strømningsberegning benyttes. Strømningsberegning kan benyttes bare dersom temperaturen ved 
innløpet til PDP ikke overstiger 323 K (50 °C).

CFV Kritisk strømningsventuri

CFV måler den totale fortynnede eksosstrømningen ved å holde strømningen under en bestemt 
strømningshastighet (kritisk strømning). Statisk mottrykk i eksosen målt med CFV-systemet i drift, skal 
holdes innenfor ± 1,5 kPa av det statiske trykket målt når CFV ikke er tilkoplet, med identisk turtall 
og belastning. Gassblandingens temperatur umiddelbart foran CFV skal være innenfor ± 11 K av den 
gjennomsnittlige driftstemperaturen målt under prøvingen, når ikke strømningsberegning benyttes.

HE Varmeveksler (valgfri dersom EFC benyttes)

Varmeveksleren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne holde temperaturen innenfor de grensene som 
er fastsatt ovenfor.

EFC Elektronisk strømningskompensasjon (valgfri dersom HE benyttes)

Dersom temperaturen ved innløpet til enten PDP eller CFV ikke holdes innenfor grensene fastsatt 
ovenfor, er det nødvendig å benytte et strømningsberegningssystem for kontinuerlig måling av 
strømningsmengden og regulering av den proporsjonale prøvetakingen i partikkelprøvetakingssystemet. 
Til dette formål benyttes de kontinuerlig målte signalene for strømningshastighet til å korrigere 
strømningshastigheten i prøven som går gjennom partikkelfiltrene i partikkelprøvetakingssystemet (se 
nr. 2.4 figur 21 og 22).

DT Fortynningstunnel

Fortynningstunnelen:

– skal ha en diameter som er liten nok til å gi virvelstrømning (Reynolds-tall som er større enn 4000) 
og lang nok til at eksosen og fortynningsluften blandes fullstendig; en blandeblende kan benyttes,

– skal ha en diameter på minst 460 mm med et ettrinnsfortynningssystem,

– skal ha en diameter på minst 210 mm med et totrinnsfortynningssystem,

– kan være isolert.

Motoreksosen skal ledes nedstrøms på det punktet der den føres inn i fortynningstunnelen, og blandes 
grundig.
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Ved ettrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til partikkelprøvetakingssystemet 
(nr. 2.4 figur 21). Strømningskapasiteten i PDP eller CFV skal være tilstrekkelig til at temperaturen i den 
fortynnede eksosen holdes på 325 K (52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.

Ved totrinnsfortynning overføres en prøve fra fortynningstunnelen til sekundærfortynningstunnelen der den 
fortynnes ytterligere, og føres så gjennom prøvetakingsfiltrene (nr. 2.4 figur 22). Strømningskapasiteten 
i PDP eller CFV må være tilstrekkelig til at temperaturen i den fortynnede eksosen i DT holdes på 
464 K (191 °C) eller lavere i prøvetakingsområdet. Sekundærfortynningssystemet skal gi tilstrekkelig 
sekundærfortynningsluft til at den totrinnsfortynnede eksosstrømmen holdes på en temperatur på 325 K 
(52 °C) eller lavere umiddelbart foran primærfilteret.

DAF Fortynningsluftfilter

Det anbefales at fortynningsluften filtreres og renses med trekull for å fjerne bakgrunnshydrokarboner. 
På produsentens anmodning skal det tas prøver av fortynningsluften i samsvar med god teknisk praksis 
for å bestemme nivåene av bakgrunnspartikkelinnhold, som deretter kan trekkes fra verdiene som er 
målt i den fortynnede eksosen.

PSP Sonde til partikkelprøvetaking

Sonden utgjør den første delen av PTT og

– skal monteres vendt oppstrøms på et punkt der fortynningsluften og eksosen er godt blandet, dvs. 
på midtlinjen til fortynningstunnelen (DT), omtrent 10 tunneldiametrer nedstrøms fra punktet der 
eksosen kommer inn i fortynningstunnelen,

– skal ha en innvendig diameter på minst 12 mm,

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

2.4. Partikkelprøvetakingssystem

Partikkelprøvetakingssystemet er nødvendig for oppsamling av partikler på partikkelfilteret. Ved 
totalprøvetaking med delstrømsfortynning, som består i å føre hele den fortynnede eksosprøven gjennom 
filtrene, utgjør fortynnings- (nr. 2.2 figur 14 og 18) og prøvetakingssystemet vanligvis en helhet. Ved 
delprøvetaking med delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning, som består i å føre bare en del av 
den fortynnede eksosen gjennom filtrene, utgjør fortynningssystemene (nr. 2.2 figur 11, 12, 13, 15, 16, 
17 og 19 og nr. 2.3 figur 20) og prøvetakingssystemene vanligvis atskilte enheter.

I dette direktiv betraktes totrinnsfortynningssystemet DDS (figur 22) i et system med fullstrømsfortynning 
som en variant av et typisk partikkelprøvetakingssystem som vist i figur 21. Totrinnsfortynningssystemet 
omfatter alle viktige deler av partikkelprøvetakingssystemet, f.eks. filterholdere og prøvetakingspumpe.

For å unngå påvirkning av kontrollsløyfene, anbefales det at prøvetakingspumpen er i gang under 
hele prøvingen. For enkeltfiltermetoden skal et omløpssystem benyttes til å føre prøven gjennom 
prøvetakingsfiltrene på de ønskede tidspunktene. Forstyrrelser på kontrollsløyfene fra vekslingen må 
reduseres til et minimum.



16.7.2009 Nr. 39/203EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 21

Partikkelprøvetakingssystem

En prøve av den fortynnede eksosen tas fra fortynningstunnelen DT i et delstrøms- eller et 
fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret 
PTT ved hjelp av prøvetakingspumpen P. Prøven føres gjennom filterholderen(-holderne) FH 
som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten i prøven reguleres med 
strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 20), 
benyttes den fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.

Figur 22

Totrinnsfortynningssystem (bare fullstrømssystem)

 En prøve av den fortynnede eksosen overføres fra fortynningstunnelen DT i et 
fullstrømsfortynningssystem gjennom partikkelprøvetakingssonden PSP og partikkeloverføringsrøret 
PTT til sekundærfortynningstunnelen SDT, der den fortynnes en gang til. Prøven føres så gjennom 
filterholderen(-holderne) FH som inneholder partikkelprøvetakingsfiltrene. Strømningshastigheten 
i fortynningsluften er vanligvis konstant, mens strømningshastigheten i prøven reguleres med 
strømningsregulatoren FC3. Dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (se figur 20), 
benyttes den samlede fortynnede eksosstrømmen som styresignal for FC3.
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2.4.1.  Komponenter i figur 21 og 22

PTT Partikkeloverføringsrør (figur 21 og 22)

Partikkeloverføringsrøret skal ikke være mer enn 1 020 mm langt og skal være så kort som mulig. Når 
det er relevant (dvs. for systemer med delstrømsfortynning med delprøvetaking og for systemer med 
fullstrømsfortynning), skal lengden på prøvetakingssondene (henholdsvis SP, ISP og PSP, se nr. 2.2 og 
2.3) medregnes.

Dimensjonene gjelder for:

– delprøvetaking med delstrømsfortynning og fullstrømsfortynningssystemer med ettrinnsfortynning 
fra sondens ende (henholdsvis SP, ISP og PSP) til filterholderen,

– totalprøvetaking med delstrømsfortynning fra enden av fortynningstunnelen til filterholderen,

– totrinnsfortynningssystemet med fullstrøm fra sondens ende (PSP) til sekundærfortynningstunnelen.

Overføringsrøret:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

SDT Sekundærfortynningstunnel (figur 22)

Sekundærfortynningstunnelen bør ha en minste diameter på 75 mm og bør være tilstrekkelig lang til å 
gi en oppholdstid på minst 0,25 sekunder for den totrinnsfortynnede prøven. Primærfilterholderen FH 
skal plasseres ikke mer enn 300 mm fra utgangen av SDT.

Sekundærfortynningstunnelen:

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

FH Filterholder(e) (figur 21 og 22)

For primær- og sekundærfiltrene kan det benyttes ett filterhus eller atskilte filterhus. Kravene i 
vedlegg III tillegg 4 nr. 4.1.3 skal oppfylles.

Filterholderen(-holderne):

– kan være oppvarmet til en veggtemperatur på ikke mer enn 325 K (52 °C) ved direkte oppvarming 
eller ved forvarming av fortynningsluften, forutsatt at lufttemperaturen ikke overstiger 325 K 
(52 °C) før eksosen føres inn i fortynningstunnelen,

– kan være isolert.

P Prøvetakingspumpe (figur 21 og 22)

Partikkelprøvetakingspumpen skal være plassert så langt fra tunnelen at temperaturen i gassen som 
strømmer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det ikke benyttes strømningskorrigering med FC3.

DP Fortynningsluftpumpe (figur 22)

Fortynningsluftpumpen skal være slik plassert at sekundærfortynningsluften føres inn med en temperatur 
på 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C), dersom fortynningsluften ikke er forvarmet.
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FC3 Strømningsregulator (figur 21 og 22)

Dersom ikke andre midler finnes, skal en strømningsregulator benyttes til å kompensere for temperatur- 
og mottrykksvariasjoner i strømningshastigheten til partikkelprøven. Denne regulatoren er nødvendig 
dersom elektronisk strømningskompensasjon EFC benyttes (figur 20).

FM3 Strømningsmåler (figur 21 og 22)

Apparatet som måler gass eller strømning for partikkelprøvestrømmen skal være plassert så langt fra 
prøvetakingspumpen P at temperaturen i gassen som kommer inn, holdes konstant (± 3 K) dersom det 
ikke benyttes strømningskorrigering med FC3.

FM4 Strømningsmåler (figur 22)

Apparatet som måler gass eller strømning for fortynningsluften, skal være slik plassert at temperaturen 
i gassen som kommer inn, holdes på 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).

BV Kuleventil (valgfri)

Kuleventilen skal ha en innvendig diameter som ikke skal være mindre enn den innvendige diameteren 
i prøvetakingsrøret PTT, og en vekslingstid på mindre enn 0,5 sekunder.

Merk: Dersom omgivelsestemperaturen i nærheten av PSP, PTT, SDT og FH er under 293 K (20 °C), 
bør det tas forholdsregler for å unngå tap av partikler på de kjølige veggene i disse delene. 
Oppvarming og/eller isolering av disse delene anbefales derfor innenfor grensene nevnt i 
de respektive beskrivelsene. Det anbefales også at temperaturen på filteroverflaten under 
prøvetakingen ikke er under 293 K (20 °C).

 Ved høy motorbelastning kan ovennevnte deler kjøles ved ikke-aggressive midler som en 
sirkulasjonsvifte, forutsatt at temperaturen i kjølemiddelet ikke er under 293 K (20 °C).

3. BESTEMMELSE AV RØYKTETTHET

3.1. Innledning

Nr. 3.2 og 3.3 og figur 23 og 24 inneholder detaljerte beskrivelser av de anbefalte opasimetersystemene. 
Fordi forskjellig konfigurering kan gi samme resultater, kreves det ikke nøyaktig samsvar med figur 
23 og 24. Supplerende komponenter som instrumenter, ventiler, magnetspoler, pumper og brytere kan 
brukes for å gi tilleggsopplysninger og samordne funksjonene til de forskjellige systemene som utgjør 
helheten. Andre komponenter som ikke er nødvendige for å sikre nøyaktigheten i enkelte systemer, kan 
utelates dersom avgjørelsen om å utelate dem er basert på en solid teknisk vurdering.

Måleprinsippet går ut på at lys sendes gjennom en bestemt lengde av røyken som skal undersøkes, og ved 
å måle hvor stor del av det innfallende lyset som når fram til en mottaker, kan prøvens lysabsorberende 
egenskaper vurderes. Røyktetthetsmålingen avhenger av apparatets utforming og kan finne sted i 
eksosrøret (linjeopasimeter av fullstrømstypen), ved enden av eksosrøret (fullstrømsopasimeter ved 
rørutløpet) eller ved at det tas en prøve fra eksosrøret (delstrømsopasimeter). For å bestemme 
lysabsorpsjonskoeffisienten ut fra opasitetssignalet, skal instrumentets optiske veilengde være angitt av 
instrumentprodusenten.

3.2. Fullstrømsopasimeter

Det kan brukes to hovedtyper av fullstrømsopasimetre (figur 23). Med linjeopasimeteret måles 
opasiteten til den samlede eksosen i eksosrøret. Med denne typen opasimeter avhenger den effektive 
optiske veilengden av opasimeterets utforming.

Med opasimeteret i rørutløpet måles opasiteten til den samlede eksosen ved utløpet av eksosrøret. 
Med denne typen opasimeter avhenger den effektive optiske veilengden av eksosrørets utforming og 
avstanden mellom enden av eksosrøret og opasimeteret.
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Figur 23

Fullstrømsopasimeter

3.2.1.  Komponenter i figur 23

EP Eksosrør

Med linjeopasimeter skal det ikke være noen endringer i eksosrørets diameter i en avstand på tre 
eksosrørdiametrer før og etter måleområdet. Dersom diameteren i måleområdet er større enn eksosrørets 
diameter, anbefales det at røret konvergerer gradvis før måleområdet.

Med opasimeter i rørutløpet skal de siste 0,6 m av eksosrøret ha sirkelformet tverrsnitt og være uten 
vinkler og krumninger. Enden av eksosrøret skal være skåret av i en rett vinkel. Opasimeteret skal være 
montert midt i røykstrømmen høyst 25 ± 5 mm fra enden av eksosrøret.

OPL Optisk veilengde

Lengden på den røykfylte optiske veien mellom opasimeterets lyskilde og mottakeren, korrigert i 
nødvendig omfang for mangel på ensartethet som følge av tetthetsgradienter og randeffekter. Den 
optiske veilengden skal angis av instrumentprodusenten idet det tas hensyn til eventuelle tiltak mot 
tilsoting (f.eks. spyleluft). Dersom det ikke er opplyst om den optiske veilengden, skal den bestemmes i 
samsvar med ISO DIS 11614, nr. 11.6.5. For å få en korrekt bestemmelse av den optiske veilengden må 
eksosens hastighet være minst 20 m/s.

LS Lyskilde

Lyskilden skal være en glødelampe med en fargetemperatur på mellom 2 800 og 3 250 K eller en grønn 
lysemitterende diode (LED) med et spektrum som har toppunkt mellom 550 og 570 nm. Lyskilden skal 
være beskyttet mot tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens 
spesifikasjoner.

LD Lysdetektor

Detektoren skal være en fotocelle eller en fotodiode (om nødvendig med filter). Dersom lyskilden er 
en glødelampe, skal mottakerens spektralfølsomhet ha et toppunkt som tilsvarer det menneskelige øyets 
fotopiske kurve (høyeste respons) i området fra 550 til 570 nm, mens responsen i området under 430 
nm og over 680 nm skal være mindre enn 4 % av høyeste respons. Lysdetektoren skal være beskyttet 
mot tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens spesifikasjoner.
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CL Samlelinse

Lyset som avgis, skal samles til en stråle med en diameter på høyst 30 mm. Strålene i lysbunten skal 
være parallelle med den optiske aksen med en toleranse på 3°.

T1 Temperaturføler (valgfri)

Eksosens temperatur kan overvåkes under hele prøvingen.

3.3. Delstrømsopasimeter

Med delstrømsopasimeteret (figur 24) tas en representativ prøve av eksos fra eksosrøret og føres 
gjennom en overføringsledning til målekammeret. Med denne typen opasimeter avhenger den effektive 
optiske veilengden av opasimeterets utforming. Reaksjonstidene oppgitt i følgende nummer gjelder ved 
opasimeterets minste strømningshastighet, som angitt av instrumentprodusenten.

Figur 24

Delstrømsopasimeter

3.3.1.  Komponenter i figur 24

EP Eksosrør

Eksosrøret skal være et rett rør med en lengde på minst seks ganger rørdiameteren oppstrøms og minst 
tre ganger rørdiameteren nedstrøms, målt fra sondens ende.

SP Prøvetakingssonde

Prøvetakingssonden skal være et åpent, oppadvendt rør som er plassert på eller omkring eksosrørets 
midtlinje. Sonden skal ha en avstand på minst 5 mm til eksosrørets vegg. Sondens diameter skal sikre at 
den uttatte prøven er representativ, og at det er tilstrekkelig gjennomstrømning gjennom opasimeteret.

TT Overføringsrør

Overføringsrøret skal:

– være så kort som mulig og sikre en eksostemperatur på 373 ± 30 K (100 °C ± 30 °C) ved innløpet 
til målekammeret,

– ha en veggtemperatur som er tilstrekkelig over eksosens duggpunkt til å hindre kondens,

– ha en diameter som er lik prøvetakingssondens diameter i hele lengden,
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– ha en reaksjonstid på mindre enn 0,05 s ved minste strømningsmålergjennomstrømning, som fastsatt 
i samsvar med vedlegg III tillegg 4 nr. 5.2.4,

– ikke ha betydelig innvirkning på røyktetthetskurvens toppverdi.

FM Strømningsmåler

Strømningsmåler til bestemmelse av korrekt strømning inn i målekammeret. Instrumentprodusenten 
skal oppgi en laveste og høyeste strømningshastighet, som skal være slik at kravet til reaksjonstid for 
TT og spesifikasjonene for den optiske veilengden er oppfylt. Strømningsmåleren kan plasseres nær 
prøvetakingspumpen P, dersom en slik pumpe brukes.

MC Målekammer

Målekammeret skal innvendig ha en ikke-reflekterende overflate eller tilsvarende optisk overflate. 
Innslag av uønsket lys på detektoren som følge av innvendige reflekser og diffusjonseffekter skal 
reduseres til et minimum.

Gasstrykket i målekammeret skal ikke avvike fra det atmosfæriske trykk med mer enn 0,75 kPa. Når 
dette er umulig på grunn av utformingen, skal opasimeterets avlesning omregnes til atmosfærisk trykk.

Målekammerets veggtemperatur skal være innstilt på mellom 343 K (70 °C) og 373 K (100 °C) med 
en nøyaktighet på ± 5 K, men skal i alle tilfeller være tilstrekkelig over eksosens duggpunkt til å hindre 
kondens. Målekammeret skal være utstyrt med passende innretninger til måling av temperaturen.

OPL Optisk veilengde

Lengden på den røykfylte optiske veien mellom opasimeterets lyskilde og mottakeren, korrigert i 
nødvendig omfang for mangel på ensartethet som følge av tetthetsgradienter og randeffekter. Den 
optiske veilengden skal angis av instrumentprodusenten idet det tas hensyn til eventuelle tiltak mot 
tilsoting (f.eks. spyleluft). Dersom det ikke er opplyst om den optiske veilengden, skal den bestemmes 
i samsvar med ISO DIS 11614, nr. 11.6.5.

LS Lyskilde

Lyskilden skal være en glødelampe med en fargetemperatur på mellom 2 800 og 3 250 K eller en grønn 
lysemitterende diode (LED) med et spektrum som har toppunkt mellom 550 og 570 nm. Lyskilden skal 
være beskyttet mot tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens 
spesifikasjoner.

LD Lysdetektor

Detektoren skal være en fotocelle eller en fotodiode (om nødvendig med filter). Dersom lyskilden er 
en glødelampe, skal mottakerens spektralfølsomhet ha et toppunkt som tilsvarer det menneskelige øyets 
fotopiske kurve (høyeste respons) i området fra 550 til 570 nm, mens responsen i området under 430 
nm og over 680 nm skal være mindre enn 4 % av høyeste respons. Lysdetektoren skal være beskyttet 
mot tilsoting på en måte som ikke påvirker den optiske veilengden ut over produsentens spesifikasjoner.

CL Samlelinse

Lyset som avgis, skal samles til en stråle med en diameter på høyst 30 mm. Strålene i lysbunten skal 
være parallelle med den optiske aksen med en toleranse på 3 °.

T1 Temperaturføler

Til å overvåke eksosens temperatur ved innløpet til målekammeret.

P Prøvetakingspumpe (valgfri)

En prøvetakingspumpe nedstrøms for målekammeret kan brukes til å føre prøvegassen gjennom 
målekammeret.
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VEDLEGG VI

EF-TyPEGODKjENNINGSDOKUMENT

Melding om

—  typegodkjenning(1),

—  utvidelse av typegodkjenning(1)

av en kjøretøytype/separat teknisk enhet (motortype/motorfamilie)/del(1) i henhold til direktiv 88/77/EØF.

EF-typegodkjenningsnummer:………………………Utvidelse nummer: .........................................................................

AVSNITT I

0.  Allment

0.1.  Kjøretøyets/den separate tekniske enhetens/delens merke(1): ...........................................................................

0.2.  Produsentens betegnelse på kjøretøytype/separat teknisk enhet (motortype/motorfamilie)/del(1):
............................................................................................................................................................................

0.3.  Produsentens typekode ifølge merking på kjøretøy/separat teknisk enhet (motortype/motorfamilie)/del(1): ..

0.4.  Kjøretøygruppe: .................................................................................................................................................

0.5.  Motorkategori: diesel/NG-drevet/LPG-drevet/etanoldrevet(1): .........................................................................

0.6.  Produsentens navn og adresse: ..........................................................................................................................

0.7.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: .................................................................................

AVSNITT II

1. Kort beskrivelse (eventuelt): Se vedlegg I. .......................................................................................................

2. Teknisk instans ansvarlig for prøvingene: .........................................................................................................

3. Prøvingsrapportens dato: ...................................................................................................................................

4. Prøvingsrapportens nummer: .............................................................................................................................

5. Begrunnelse for å utvide typegodkjenningen (eventuelt):.................................................................................

6. Eventuelle merknader: Se vedlegg I. .................................................................................................................

7. Sted: ...................................................................................................................................................................

8. Dato: ...................................................................................................................................................................

9. Underskrift: ........................................................................................................................................................

10. Listen over dokumentene som er levert typegodkjenningsmyndigheten, og som utleveres på anmodning, er 
vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer
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Tillegg

til EF-typegodkjenningsdokument nr. .... om typegodkjenning av kjøretøy/separat teknisk enhet/del(1)

1. Kort beskrivelse

1.1. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy med motor montert: .

1.1.1. Motorens merke (foretakets navn):..............................................................................................................

1.1.2. Type og handelsbetegnelse (angi eventuelle varianter): ..............................................................................

1.1.3. Produsentens motorkode påført motoren:....................................................................................................

1.1.4. Kjøretøygruppe (eventuelt): .........................................................................................................................

1.1.5. Motorkategori: diesel/NG-drevet/LPG-drevet/etanoldrevet(1) ....................................................................

1.1.6. Produsentens navn og adresse: ....................................................................................................................

1.1.7.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: ...........................................................................

1.2. Dersom motoren nevnt i nr. 1.1 er typegodkjent som en separat teknisk enhet:

1.2.1.  Motorens/motorfamiliens typegodkjenningsnummer(1): .............................................................................

1.3. Følgende opplysninger skal gis i forbindelse med typegodkjenning av en motor/motorfamilie som en 
separat teknisk enhet (vilkår som skal være overholdt ved montering av en motor i et kjøretøy):

1.3.1.  Høyeste og/eller laveste innsugingsundertrykk: ....................................................................................kPa

1.3.2.  Høyeste tillatte mottrykk: ....................................................................................................................  kPa

1.3.3.  Eksosanleggets volum: ........................................................................................................................  cm3

1.3.4.  Effekt absorbert av hjelpeutstyr som er nødvendig for drift av motoren:

1.3.4.1.  Tomgang:………..kW,      lavt turtall: ……... kW,     høyt turtall:.......................................................kW

 Turtall A: ………. kW,      turtall B: ……….. kW,           turtall C: ................................................... kW,

 Referanseturtall: .................................................................................................................................... kW

1.3.5.  Bruksrestriksjoner (eventuelt): ....................................................................................................................

1.4. Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1):

1.4.1.  ESC-prøving (eventuelt):

CO: ............................................................................. g/kWh

THC: .......................................................................... g/kWh

NOx: ........................................................................... g/kWh

PT: .............................................................................. g/kWh

1.4.2.  ELR-prøving (eventuelt):

 Røyktetthet: ................................................................ m-1

1.4.3  ETC-prøving (eventuelt):

CO: ............................................................................. g/kWh

THC: .......................................................................... g/kWh(1)

NMHC: ...................................................................... g/kWh(1)

CH4 ............................................................................. g/kWh(1)

NOx: ........................................................................... g/kWh(1)

PT: .............................................................................. g/kWh(1)

(1) Stryk det som ikke passer
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VEDLEGG VII

EKSEMPEL PÅ BEREGNINGSMÅTE

1. ESC-PRØVING

1.1. Gassutslipp

Måledata for å beregne de enkelte resultatene er vist nedenfor. I dette eksempelet måles CO og NOx på 
tørr basis, HC på våt basis. HC-konsentrasjonen er gitt i propanekvivalenter (C3) og må multipliseres 
med 3 for å få C1-ekvivalenten. Beregningsmetoden er den samme for de andre prøvingsfasene.

P

(kW)

Ta

(K)

Ha

(g/kg)

GEXH

(kg)

GAIRW

(kg)

GFUEL

(kg)

HC

(ppm)

CO

(ppm)

NOx

(ppm)

82,9 294,8 7,81 563,38 545,29 18,09 6,3 41,2 495

Beregning av korreksjonsfaktor for omregning fra tørr til våt basis KW,r (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.2):

FFH  = (1,969/1 + (18,09/545,29)) = 1,9058 og KW2 = (1,608 × 7,81/1000 + (1,608 × 7,81)) = 0,0124

KW,r = (1 - 1,9058 × (18,09/541,06)) - 0,0124 = 0,9239

Beregning av våte konsentrasjoner:

CO = 41,2 × 0,9239 = 38,1 ppm

NOx = 495 × 0,9239 = 457 ppm

Beregning av fuktighetskorreksjonsfaktoren KH,D for NOx (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.3):

A = 0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266 = -0,0163

B = - 0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954 = 0,0026

Beregning av utslippets massestrøm (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.4):

NOx = 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h

CO = 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h

HC = 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h

Beregning av de spesifikke utslippene (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.5):

I følgende beregning er CO brukt som eksempel; beregningsmetoden er den samme for de andre 
bestanddelene.

Utslippets massestrøm for de enkelte prøvingsfasene multipliseres med de respektive vektfaktorene, 
som angitt i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.7.1, og gir når de legges sammen, den gjennomsnittlige 
utslippsmassestrømmen for hele prøvingssyklusen:
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CO = (6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05)  
  + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) + (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 ×  
  0,05) + (27,3 × 0,05)

 = 30,91 g/h

Motoreffekten for de enkelte prøvingsfasene multipliseres med de respektive vektfaktorene, som angitt 
i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.7.1, og gir når de legges sammen, den gjennomsnittlige effekten for hele 
prøvingssyklusen:

P(n) = (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 ×0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) +  
  (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 ×  
  0,05) + (57,9 × 0,05)

 = 60,006 kW

(CO)‾)= 

Beregning av det spesifikke NOx-utslippet i et tilfeldig valgt punkt (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.6):

Anta at følgende verdier er bestemt i det tilfeldig valgte punktet:

nZ = 1600 min-1

MZ = 495 Nm

NOx masse,Z = 487,9 g/h (beregnet etter foregående formler)

P(n)Z = 83 kW

NOx,Z = 487,9/83 = 5,878 g/kWh

Bestemmelse av størrelsen på utslipp i prøvingssyklusen (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.6.2):

Anta at verdiene for de fire tilstøtende prøvingsfasene i ESC-prøvingen er som følger:

nRT nSU ER ES ET EU MR MS MT MU

1368 1785 5,943 5,565 5,889 4,973 515 460 681 610

ETU = 5,889 + (4,973-5,889) × (1600-1368) / (1785-1368) = 5,377 g/kWh

ERS = 5,943 + (5,565-5,943) × (1600-1368) / (1785-1368) = 5,732 g/kWh

MTU = 681 + (601-681) × (1600-1368) / (1785-1368) = 641,3 Nm

MRS = 515 + (460-515) × (1600-1368) / (1785-1368) = 484,3 Nm

EZ = 5,732 + (5,377-5,732) × (495-484,3) / (641,3-484,3) = 5,708 g/kWh

Sammenligning av verdiene av NOx-utslippet (vedlegg III tillegg 1 nr. 4.6.3):

NOx diff = 100 × (5,878-5,708) / 5,708 = 2,98 %

1.2. Partikkelutslipp

Partikkelmålingen bygger på prinsippet om å samle opp partikler under hele prøvingssyklusen, men at 
prøven og strømningshastigheten (MSAM og GEDF) bestemmes i hver enkelt prøvingsfase. Beregningen 
av GEDF avhenger av hvilket system som brukes. I eksemplene nedenfor brukes et system med CO2-
måling og karbonbalansemetoden samt et system med strømningsmåling. Ved bruk av et system med 
fullstrømsfortynning, måles GEDF direkte av CVS-utstyret.

Beregning av GEDF (vedlegg III tillegg 1 nr. 5.2.3 og 5.2.4):

Anta at følgende data er målt i fase 4. Beregningsmetoden er den samme for de andre fasene:

GEXH

(kg/h)
GFUEL

(kg/h)
GDILW

(kg/h)
GTOTW

(kg/h)
CO2D

(%)
CO2A

(%)

334,02 10,76 5,4435 6,0 0,657 0,040
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a) karbonbalansemetoden

GEDFW = (206,5 × 10,76/0,657-0,040) = 3601,2 kg/h

b) strømningsmålingsmetoden

q = (6,0/(6,0-5,4435)) = 10,78

GEDFW = 334,02 × 10,78 = 3600,7 kg/h

Beregning av massestrømmen (vedlegg III tillegg 1 nr. 5.4):

Massestrømmen GEDFW for de enkelte prøvingsfasene multipliseres med de respektive vektfaktorene, 
som angitt i vedlegg III tillegg 1 nr. 2.7.1, og gir når de legges sammen, den gjennomsnittlige GEDF 
for hele prøvingssyklusen. Den samlede prøvestrømmen MSAM er summen av prøvestrømmene for de 
enkelte prøvingsfasene.

(G)‾)EDFW = (3567 × 0,15) + (3592 × 0,08) + (3611 × 0,10) + (3600 × 0,10) + (3618 × 0,05) + (3600 
  × 0,05) + (3640 × 0,05) + (3614 × 0,09) + (3620 × 0,10) + (3601 × 0,08) + (3639 × 0,05)  
  + (3582 × 0,05) + (3635 × 0,05)

 = 3604,6 kg/h

MSAM = 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 
  + 0,076 + 0,075

 = 1,515 kg

Anta at partikkelmassen på filtrene er 2,5 mg, da blir:

PTmasse = (2,5/1,515) × (360,4/1000) = 5,948 g/h

Bakgrunnskorreksjon (valgfri)

Anta én bakgrunnsmåling med følgende verdier. Beregningen av fortynningsfaktoren DF er den samme 
som i nr. 3.1 i dette vedlegg og er ikke vist her.

Md = 0,1 mg; MDIL = 1,5 kg

Summen av DF = [(1-1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10)  
  × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1- 
  1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05]  
  + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05]

 = 0,923

PTmasse = (2,5/1,515)-((0,1/1,5) × 0,923) × (3604,6/1000) = 5,726 g/h

Beregning av det spesifikke utslippet (vedlegg III tillegg 1 nr. 5.5):

P(n)   = (0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) +  
  (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) + (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05)  
  + (57,9 × 0,05)

 = 60,006 kW

(PT)‾)  = (5,948/60,006) = 0,099 g/kWh

(PT)‾)  = (5,726/60,006) = 0,095 g/kWhmed bakgrunnskorreksjon 
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Beregning av den spesifikke vektfaktoren (vedlegg III tillegg 1 nr. 5.6):

Anta at verdiene er de samme som for fase 4 ovenfor, da blir:

WFE,i = (0,152 × 3604,6/1,515 × 3600,7) = 0,1004

Denne verdien er innenfor det tillatte området på 0,10 ± 0,003.

2. ELR-PRØVING

 Siden Bessel-filtrering er en helt ny metode for gjennomsnittsberegning i europeisk lovgivning om 
eksosutslipp, er det nedenfor gitt en beskrivelse av Bessel-filteret, et eksempel på hvordan en Bessel-
algoritme settes opp og et eksempel på beregning av den endelige røyktetthetsverdien. Konstantene i 
Bessel-algoritmen avhenger bare av opasimeterets utforming og dataloggenes prøvetakingsfrekvens. Det 
anbefales at produsenten av opasimeteret oppgir de endelige Bessel-filterkonstantene ved forskjellige 
prøvetakingsfrekvenser, og at kunden bruker disse konstantene til å sette opp Bessel-algoritmen og til å 
beregne røyktetthetsverdiene.

2.1. Generelle merknader om Bessel-filteret

 På grunn av høyfrekvent forvrengning framkommer det ubehandlede opasitetssignalet vanligvis som en 
svært diffus kurve. For å fjerne disse høyfrekvente forvrengningene er det nødvendig med et Bessel-
filter til ELR-prøvingen. Selve Bessel-filteret er et rekursivt annenordens lavpassfilter som sikrer raskest 
mulig stigning i signalet uten oversvingning.

 Dersom vi antar en sanntids eksosstrøm i eksosrøret, vil hvert opasimeter vise en forskjellig 
opasitetskurve med forsinkelse. Forsinkelsen og størrelsen på det målte opasitetssignalet bestemmes 
hovedsakelig av geometrien i opasimeterets målekammer, herunder prøvetakingsledningene for eksos, 
og av tiden det tar for opasimeterets elektronikk å behandle signalet. Disse to virkningene bestemmes 
av to størrelser som kalles den fysiske og den elektriske reaksjonstiden og representerer et særskilt filter 
for hver opasimetertype.

 Formålet med å bruke et Bessel-filter er å sikre en ensartet samlet filterkarakteristikk for hele 
opasimetersystemet, som består av:

– opasimeterets fysiske reaksjonstid (tp),

– opasimeterets elektriske reaksjonstid (te),

– filterreaksjonstiden for det anvendte Bessel-filteret (tF).

Den resulterende samlede reaksjonstiden for systemet tAver er gitt ved:

og må være lik for alle opasimetertyper for å gi samme røyktetthetsverdi. Derfor må det innføres et 
Bessel-filter som er slik at filterreaksjonstiden (tF) sammen med den fysiske (tp) og den elektriske (te) 
reaksjonstiden for hvert enkelt opasimeter gir den ønskede samlede reaksjonstiden (tAver). Siden tp og te 
er gitte størrelser for hvert enkelt opasimeter og tAver er satt til 1,0 s i dette direktiv, kan tF beregnes på 
følgende måte:

Per definisjon er filterreaksjonstiden tF den tiden det tar et filtrert utgangssignal å stige fra 10 % til 90 % 
av verdien av et trinnformet inngangssignal. Derfor skal Bessel-filterets avreguleringsfrekvens iterativt 
beregnes slik at Bessel-filterets reaksjonstid er i samsvar med den stigningstiden som kreves.
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Figur a

Kurve over et trinnformet inngangssignal og det filtrerte utgangssignalet

 Figur a viser både kurven over et trinnformet inngangssignal, et Bessel-filtrert utgangssignal og Bessel-
filterets reaksjonstid (tF).
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 Bessel-filterets endelige algoritme settes opp i flere trinn som krever flere iterasjonssløyfer. Nedenfor er 
det vist et diagram over iterasjonsmetoden.
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2.2. Beregning av Bessel-algoritmen

I dette eksempelet settes en Bessel-algoritme opp i flere trinn i samsvar med iterasjonsmetoden ovenfor 
som er basert på vedlegg III tillegg 1 nr. 6.1.

For opasimeteret og dataloggene forutsettes følgende egenskaper:

– fysisk reaksjonstid tp 0,15 s

– elektrisk reaksjonstid te 0,05 s

– samlet reaksjonstid tAver 1,00 s (per definisjon i dette direktiv)

– prøvetakingsfrekvens 150 Hz

Trinn 1 Påkrevd Bessel-filterreaksjonstid tF:

tF = (√12-(0,152 + 0,052)) = 0,987421 s

Trinn 2 Anslag over avreguleringsfrekvens og beregning av Bessel-konstantene E og K til første 
iterasjon:

fc = ((3,1415)/(10 × 0,987421)) = 0,318152 Hz

Δt = 1/150 = 0,006667 s

Ω = 1/[tan 3,1415 × 0,006667 × 0,318152] = 150,07664

E = (1/1 + 150,076644 × (√3 × 0,618034 + 0,618034 + 150,0766442)) = 7,07948 × 10-5

K = 2 × 7,07948 × 10-5 × (0,618034 × 150,0766442-1)-1 = 0,970783

Dette gir Bessel-algoritmen:

Yi = Yi-1 + 7,07948 E - 5 × (Si + 2 × Si-1 + Si-2-4 × Yi-2) + 0,970783 × (Yi-1-Yi-2)

der Si er verdiene av det trinnformede inngangssignalet (enten 0 eller 1) og Yi er de filtrerte verdiene 
av utgangssignalet.

Trinn 3 Anvendelse av Bessel-filter på trinnformet inngangssignal:

Bessel-filterets reaksjonstid tF er definert som den tiden det tar et filtrert utgangssignal å stige fra 10 % 
til 90 % av verdien av et trinnformet inngangssignal. For å bestemme tidene som tilsvarer 10 % (t10) og 
90 % (t90) av utgangssignalet, skal det benyttes et Bessel-filter på et trinnformet inngangssignal der fc, 
E og K er satt til verdiene ovenfor.

Indekstallene, tiden og verdiene av et trinnformet inngangssignal og de resulterende verdiene av det 
filtrerte utgangssignalet for første og andre iterasjon er vist i tabell B. Punktene nærmest t10 og t90 er 
uthevet med fet skrift.

I første iterasjon i tabell B går 10 %-verdien inn mellom indeks nummer 30 og 31 og 90 %-verdien 
mellom indeks nummer 191 og 192. Til beregning av tF,iter bestemmes de nøyaktige verdiene av t10 og t90 
ved lineær interpolasjon mellom de tilstøtende målepunktene på følgende måte:

t10 = tlower + Δt × (0,1-outlower)/(outupper-outlower)

t90 = tlower + Δt × (0,9-outlower)/(outupper-outlower)

der outupper og outlower er de respektive tilstøtende punktene til det Bessel-filtrerte utgangssignalet og tlower 
er det tidspunktet som ligger nærmest, som angitt i tabell B.

t10 = 0,200000 + 0,006667 × (0,1-0,099208)/(0,104794-0,099208) = 0,200945 s

t90 = 0,273333 + 0,006667 × (0,9-0,899147)/(0,901168-0,899147) = 1,276147 s

Trinn 4 Filterreaksjonstid for første iterasjonssløyfe:

tF,iter = 1,276147-0,200945 = 1,075202 s
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Trinn 5 Avvik mellom ønsket og oppnådd filterreaksjonstid i første iterasjonssløyfe:

Δ = (1,075202-0,987421)/0,987421 = 0,081641

Trinn 6 Kontroll av iterasjonskriteriene:

Det kreves en verdi |Δ| ≤ 0,01. Siden 0,081641 > 0,01 er iterasjonskriteriene ikke oppfylt, og en ny 
iterasjonssløyfe må settes i gang. Til denne iterasjonssløyfen beregnes en ny avreguleringsfrekvens fra 
fc og Δ på følgende måte:

fc,ny = 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

Denne nye avreguleringsfrekvensen brukes i den andre iterasjonssløyfen som begynner med trinn 
2 igjen. Iterasjonen skal gjentas til iterasjonskriteriene er oppfylt. Resultatet av den første og andre 
iterasjonen er sammenfattet i tabell A.

Tabell A

Verdier av første og andre iterasjon

Parameter 1. iterasjon 2. iterasjon

fc (Hz) 0,318152 0,344126

E (-) 7,07948 E-5 8,272777 E-5

K (-) 0,970783 0,968410

t10 (s) 0,200945 0,185523

t90 (s) 1,276147 1,179562

tF,iter (s) 1,075202 0,994039

Δ (-) 0,081641 0,006657

fc,ny (Hz) 0,344126 0,346417

Trinn 7 Endelig Bessel-algoritme:

Så snart iterasjonskriteriene er oppfylt, beregnes de endelige Bessel-filterkonstantene og den endelige 
Bessel-algoritmen som angitt under trinn 2. I dette eksempelet er iterasjonskriteriene oppfylt etter 
andre iterasjon (Δ = 0,006657³ 0,01). Den endelige algoritmen brukes deretter til å bestemme de 
gjennomsnittlige røyktetthetsverdiene (se neste nr. 2.3).

Yi = Yi-1 + 8,272777 × 10-5 × (Si + 2 × Si-1 + Si-2-4 × Yi-2) + 0,968410 × (Yi-1-Yi-2)
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Tabell B

Verdiene av trinnformet inngangssignal og Bessel-filtrert utgangssignal for første og andre 
iterasjonssløyfe

Indeks i 
[-]

Tid 
[s]

Trinnformet 
inngangssignal Si 

[-]

Filtret utgangssignal Yi 
[-]

1. iterasjon 2. iterasjon

- 2 - 0,013333 0 0,000000 0,000000

- 1 - 0,006667 0 0,000000 0,000000

0 0,000000 1 0,000071 0,000083

1 0,006667 1 0,000352 0,000411

2 0,013333 1 0,000908 0,001060

3 0,020000 1 0,001731 0,002019

4 0,026667 1 0,002813 0,003278

5 0,033333 1 0,004145 0,004828

~ ~ ~ ~ ~

24 0,160000 1 0,067877 0,077876

25 0,166667 1 0,072816 0,083476

26 0,173333 1 0,077874 0,089205

27 0,180000 1 0,083047 0,095056

28 0,186667 1 0,088331 0,101024

29 0,193333 1 0,093719 0,107102

30 0,200000 1 0,099208 0,113286

31 0,206667 1 0,104794 0,119570

32 0,213333 1 0,110471 0,125949

33 0,220000 1 0,116236 0,132418

34 0,226667 1 0,122085 0,138972

35 0,233333 1 0,128013 0,145605

36 0,240000 1 0,134016 0,152314

37 0,246667 1 0,140091 0,159094

~ ~ ~ ~ ~

175 1,166667 1 0,862416 0,895701

176 1,173333 1 0,864968 0,897941

177 1,180000 1 0,867484 0,900145

178 1,186667 1 0,869964 0,902312

179 1,193333 1 0,872410 0,904445

180 1,200000 1 0,874821 0,906542

181 1,206667 1 0,877197 0,908605

182 1,213333 1 0,879540 0,910633

183 1,220000 1 0,881849 0,912628
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184 1,226667 1 0,884125 0,914589

185 1,233333 1 0,886367 0,916517

186 1,240000 1 0,888577 0,918412

187 1,246667 1 0,890755 0,920276

188 1,253333 1 0,892900 0,922107

189 1,260000 1 0,895014 0,923907

190 1,266667 1 0,897096 0,925676

191 1,273333 1 0,899147 0,927414

192 1,280000 1 0,901168 0,929121

193 1,286667 1 0,903158 0,930799

194 1,293333 1 0,905117 0,932448

195 1,300000 1 0,907047 0,934067

~ ~ ~ ~ ~
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2.3. Beregning av røyktetthetsverdiene

 Skjemaet nedenfor viser framgangsmåten for å bestemme den endelige røyktetthetsverdien.
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 Figur b viser kurven over det målte, ubehandlede opasitetssignalet og den ufiltrerte og filtrerte 
lysabsorpsjonskoeffisienten (k-verdien) i første belastningstrinn ved ELR-prøving, og den høyeste 
verdien Ymaks1,A (toppverdi) av den filtrerte k-kurven er angitt. Tilsvarende inneholder tabell C de 
numeriske verdiene av indeks i, tid (prøvetakingsfrekvens 150 Hz), ubehandlet opasitet, ufiltrert k-verdi 
og filtrert k-verdi. Filtrering ble foretatt ved å bruke konstantene i den Bessel-algoritmen som ble satt 
opp i nr. 2.2 i dette vedlegg. På grunn av den store datamengden inneholder tabellen bare de delene av 
røyktetthetskurven som ligger nærmest begynnelsen og toppen.

Figur b

Kurve over målt opasitet N, ufiltrert røyktetthet k og filtrert røyktetthet k

 

 Toppverdien (i = 272) beregnes under forutsetning av følgende data i tabell C. Alle andre enkeltverdier 
av røyktetthet beregnes på samme måte. Som startverdier i algoritmen settes S-1, S-2, Y-1 og Y-2 til null.

LA (m) 0,430

Indeks i 272

N ( %) 16,783

S271 (m-1) 0,427392

S270 (m-1) 0,427532

Y271 (m-1) 0,542383

Y270 (m-1) 0,542337

 Beregning av k-verdien (vedlegg III tillegg 1 nr. 6.3.1):

k =-(1/0,430) × ln (1-(16,783/100)) = 0,427252 m-1

Denne verdien tilsvarer S272 i følgende ligning.

Beregning av Bessel-gjennomsnitt av røyktetthet (vedlegg III tillegg 1 nr. 6.3.2):

I følgende ligning brukes Bessel-konstantene fra nr. 2.2 ovenfor. Den faktiske ufiltrerte k-verdien som 
beregnet ovenfor, tilsvarer S272 (Si). S271 (Si-1) og S270 (Si-2) er de to foregående ufiltrerte k-verdiene, 
mens Y271 (Yi-1) og Y270 (Yi-2) er de to foregående filtrerte k-verdiene.
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Y272 = 0,542383 + 8,272777 × 10-5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532-4 × 0,542337) + 
  0,968410 × (0,542383-0,542337)

 = 0,542389 m-1

Denne verdien tilsvarer Ymaks1,A i følgende ligning.

Beregning av den endelige røyktetthetsverdien (vedlegg III tillegg 1 nr. 6.3.3):

Fra hver røyktetthetskurve tas den høyeste filtrerte k-verdien til videre beregning.

Følgende verdier antas:

Turtall
Ymaks (m-1)

Syklus 1 Syklus 2 Syklus 3

A 0,5424 0,5435 0,5587

B 0,5596 0,5400 0,5389

C 0,4912 0,5207 0,5177

SVA = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 m- 1

SVB = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 m- 1

SVC = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 m- 1

SV = (0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m- 1

Godkjenning av syklus (vedlegg III tillegg 1 nr. 3.4):

Før SV beregnes, skal syklusen godkjennes ved beregning av de relative standardavvikene for 
røyktettheten i de tre syklusene for hvert turtall.

Turtall Gjennom snittlig SV 
(m-1)

Absolutt standard avvik 
(m-1)

Relativt standard avvik 
(%)

A 0,5482 0,0091 1,7

B 0,5462 0,0116 2,1

C 0,5099 0,0162 3,2

I dette eksempelet er godkjenningskriteriet på 15 % oppfylt for hvert turtall.
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Tabell C

Verdiene av opasiteten N og av ufiltrert og filtrert k-verdi i begynnelsen av belastningstrinnet

Indeks i 
[-]

Tid 
[s]

Opasitet N  
[%]

Ufiltrert k-verdi  
[m-1]

Filtrert k-verdi  
[m-1]

- 2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

- 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1 0,006667 0,020000 0,000465 0,000000

2 0,013333 0,020000 0,000465 0,000000

3 0,020000 0,020000 0,000465 0,000000

4 0,026667 0,020000 0,000465 0,000001

5 0,033333 0,020000 0,000465 0,000002

6 0,040000 0,020000 0,000465 0,000002

7 0,046667 0,020000 0,000465 0,000003

8 0,053333 0,020000 0,000465 0,000004

9 0,060000 0,020000 0,000465 0,000005

10 0,066667 0,020000 0,000465 0,000006

11 0,073333 0,020000 0,000465 0,000008

12 0,080000 0,020000 0,000465 0,000009

13 0,086667 0,020000 0,000465 0,000011

14 0,093333 0,020000 0,000465 0,000012

15 0,100000 0,192000 0,004469 0,000014

16 0,106667 0,212000 0,004935 0,000018

17 0,113333 0,212000 0,004935 0,000022

18 0,120000 0,212000 0,004935 0,000028

19 0,126667 0,343000 0,007990 0,000036

20 0,133333 0,566000 0,013200 0,000047

21 0,140000 0,889000 0,020767 0,000061

22 0,146667 0,929000 0,021706 0,000082

23 0,153333 0,929000 0,021706 0,000109

24 0,160000 1,263000 0,029559 0,000143

25 0,166667 1,455000 0,034086 0,000185

26 0,173333 1,697000 0,039804 0,000237

27 0,180000 2,030000 0,047695 0,000301

28 0,186667 2,081000 0,048906 0,000378

29 0,193333 2,081000 0,048906 0,000469

30 0,200000 2,424000 0,057067 0,000573

31 0,206667 2,475000 0,058282 0,000693
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Indeks i 
[-]

Tid 
[s]

Opasitet N  
[%]

Ufiltrert k-verdi  
[m-1]

Filtrert k-verdi  
[m-1]

32 0,213333 2,475000 0,058282 0,000827

33 0,220000 2,808000 0,066237 0,000977

34 0,226667 3,010000 0,071075 0,001144

35 0,233333 3,253000 0,076909 0,001328

36 0,240000 3,606000 0,085410 0,001533

37 0,246667 3,960000 0,093966 0,001758

38 0,253333 4,455000 0,105983 0,002007

39 0,260000 4,818000 0,114836 0,002283

40 0,266667 5,020000 0,119776 0,002587

Verdiene av opasiteten N og av ufiltrert og filtrert k-verdi rundt ymaks1,A (³ toppverdi, angitt med 
fet skrift)

Indeks i 
[-]

Tid 
[s]

Opasitet N  
[%]

Ufiltrert k-verdi  
[m-1]

Filtrert k-verdi  
[m-1]

259 1,726667 17,182000 0,438429 0,538856

260 1,733333 16,949000 0,431896 0,539423

261 1,740000 16,788000 0,427392 0,539936

262 1,746667 16,798000 0,427671 0,540396

263 1,753333 16,788000 0,427392 0,540805

264 1,760000 16,798000 0,427671 0,541163

265 1,766667 16,798000 0,427671 0,541473

266 1,773333 16,788000 0,427392 0,541735

267 1,780000 16,788000 0,427392 0,541951

268 1,786667 16,798000 0,427671 0,542123

269 1,793333 16,798000 0,427671 0,542251

270 1,800000 16,793000 0,427532 0,542337

271 1,806667 16,788000 0,427392 0,542383

272 1,813333 16,783000 0,427252 0,542389

273 1,820000 16,780000 0,427168 0,542357

274 1,826667 16,798000 0,427671 0,542288

275 1,833333 16,778000 0,427112 0,542183

276 1,840000 16,808000 0,427951 0,542043

277 1,846667 16,768000 0,426833 0,541870

278 1,853333 16,010000 0,405750 0,541662

279 1,860000 16,010000 0,405750 0,541418

280 1,866667 16,000000 0,405473 0,541136

281 1,873333 16,010000 0,405750 0,540819

282 1,880000 16,000000 0,405473 0,540466
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Indeks i 
[-]

Tid 
[s]

Opasitet N  
[%]

Ufiltrert k-verdi  
[m-1]

Filtrert k-verdi  
[m-1]

283 1,886667 16,010000 0,405750 0,540080

284 1,893333 16,394000 0,416406 0,539663

285 1,900000 16,394000 0,416406 0,539216

286 1,906667 16,404000 0,416685 0,538744

287 1,913333 16,394000 0,416406 0,538245

288 1,920000 16,394000 0,416406 0,537722

289 1,926667 16,384000 0,416128 0,537175

290 1,933333 16,010000 0,405750 0,536604

291 1,940000 16,010000 0,405750 0,536009

292 1,946667 16,000000 0,405473 0,535389

293 1,953333 16,010000 0,405750 0,534745

294 1,960000 16,212000 0,411349 0,534079

295 1,966667 16,394000 0,416406 0,533394

296 1,973333 16,394000 0,416406 0,532691

297 1,980000 16,192000 0,410794 0,531971

298 1,986667 16,000000 0,405473 0,531233

299 1,993333 16,000000 0,405473 0,530477

300 2,000000 16,000000 0,405473 0,529704

3. ETC-PRØVING

3.1. Gassutslipp (dieselmotor)

 Anta at det med et PDP-CVS-system er oppnådd følgende prøvingsresultater:

V0 (m3/omdr.) 0,1776

Np (omdr.) 23073

pB (kPa) 98,0

p1 (kPa) 2,3

T (K) 322,5

Ha (g/kg) 12,8

NOx konse (ppm) 53,7

NOx konsd (ppm) 0,4

COkonse (ppm) 38,9

COkonsd (ppm) 1,0

HCkonse (ppm) 9,00

HCkonsd (ppm) 3,02

CO2,konse (%) 0,723

Wact (kWh) 62,72
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Beregning av den fortynnede eksosstrømmen (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.1):

MTOTW = 1,293 × 0,1776 × 23073 × (98,0-2,3) × 273 / (101,3 × 322,5) = 4237,2 kg

Beregning av NOx-korreksjonsfaktoren (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.2):

KH, D = (1/1-0,0182 × (12,8-10,71)) = 1,039

Beregning av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1.1):

Anta at man har en dieselolje med sammensetningen C1H1,8:

DF = (13,6/0,723 + (9,00 + 38,9) × 10- 4) = 18,69

NOx kons = 53,7-0,4 × (1-(1/18,69)) = 53,3 ppm

COkons = 38,9-1,0 × (1-(1/18,69)) = 37,9 ppm

HCkons = 9,00-3,02 × (1-(1/18,69)) = 6,14 ppm

Beregning av utslippets massestrøm (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1):

NOx masse = 0,001587 × 53,3 × 1,039 × 4237,2 = 372,391 g

COmasse = 0,000966 × 37,9 × 4237,2 = 155,129 g

HCmasse = 0,000479 × 6,14 × 4237,2 = 12,462 g

Beregning av de spesifikke utslippene (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.4):

(NOx)‾) = 372,391/62,72 = 5,94 g/kWh

(CO)‾) = 155,129/62,72 = 2,47 g/kWh

(HC)‾) = 12,462/62,72 = 0,199 g/kWh

3.2. Partikkelutslipp (dieselmotor)

Anta at det er målt følgende prøvingsresultater med et PDP-CVS-system med dobbelfortynning:

MTOTW (kg) 4237,2

Mf,p (mg) 3,030

Mf,b (mg) 0,044

MTOT (kg) 2,159

MSEC (kg) 0,909

Md (mg) 0,341

MDIL (kg) 1,245

DF 18,69

Wact (kWh) 62,72
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Beregning av massestrømmen (vedlegg III tillegg 2 nr. 5.1):

Mf = 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM = 2,159-0,909 = 1,250 kg

                  PTmasse = (3,074/1,250) × (4237,2/1000) = 10,42 g

Beregning av den bakgrunnskorrigerte massestrømmen (vedlegg III tillegg 2 nr. 5.1):

                               PTmasse = [(3,074/1,250)-((0,341/1,245) × (1-(1/1    

Beregning av det spesifikke utslippet (vedlegg III tillegg 2 nr. 5.2):

(PT)‾) = 10,42/62,72 = 0,166 g/kWh

(PT)‾) = 9,32/62,72 = 0,149 g/kWh med bakgrunnskorreksjon

3.3. Gassutslipp (CNG-motor)

Anta at det er målt følgende prøvingsresultater med et PDP-CVS-system med dobbelfortynning:

MTOTW (kg) 4237,2

Ha (g/kg) 12,8

NOx konse (ppm) 17,2

NOx konsd (ppm) 0,4

COkonse (ppm) 44,3

COkonsd (ppm) 1,0

HCkonse (ppm) 27,0

HCkonsd (ppm) 3,02

CH4 konse (ppm) 18,0

CH4 konsd (ppm) 1,7

CO2,konse (%) 0,723

Wact (kWh) 62,72

Beregning av NOx-korreksjonsfaktoren (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.2):

KH,G = (1/1-0,0329 × (12,8-10,71)) = 1,074

Beregning av NMHC-konsentrasjonen (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1):

a) GC-metoden:

NMHCkonse = 27,0-18,0 = 9,0 ppm

med bakgrunnskorreksjon
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b) NMC-metoden:

Anta at virkningsgraden for metan er 0,04 og virkningsgraden for etan er 0,98 (se vedlegg III tillegg 5 
nr. 1.8.4).

NMHCkonse = (27,0 × (1-0,04)-18,0/0,98-0,04) = 8,4 ppm

Beregning av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1.1):

Anta at drivstoffet er referansedrivstoff G20 (100 % metan) med sammensetningen C1H4:

FS = 100 × (1/1 + (4/2) + (3,76 × (1 + (4/4))))= 9,5

DF = (9,5/0,723 + (27,0 + 44,3) × 10- 4) = 13,01

For NMHC er bakgrunnskonsentrasjonen differansen mellom HCkonsd og CH4 konsd

NOx kons = 17,2-0,4 × (1-(1/13,01)) = 16,8 ppm

COkons = 44,3-1,0 × (1-(1/13,01)) = 43,4 ppm

NMHCkons = 8,4-1,32 × (1-(1/13,01)) = 7,2 ppm

CH4 kons = 18,0-1,7 × (1-(1/13,01)) = 16,4 ppm

Beregning av utslippets massestrøm (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1):

NOx masse = 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 4237,2 = 121,330 g

COmasse = 0,000966 × 43,4 × 4237,2 = 177,642 g

NMHCmasse = 0,000502 × 7,2 × 4237,2 = 15,315 g

CH4 masse = 0,000554 × 16,4 × 4237,2 = 38,498 g

Beregning av de spesifikke utslippene (vedlegg III tillegg 2 nr. 4.4):

(NOx)‾) = 121,330/62,72 = 1,93 g/kWh

(CO)‾) = 177,642/62,72 = 2,83 g/kWh

(NMHC)‾) = 15,315/62,72 = 0,244 g/kWh)

(CH4)‾) = 38,498/62,72 = 0,614 g/kWh)

4. λ-FORSKYVNINGSFAKTOR (Sλ)

4.1. Beregning av λ-forskyvningsfaktoren (Sλ)(1)

Sλ = (2/(1-(% uvirks./100))(n + (m/4))-(O2*/100))

der:

Sλ = λ-forskyvningsfaktor,

uvirksom % = drivstoffets innhold av uvirksomme gasser i volumprosent (f.eks. N2, CO2, He osv.),

O2
* = drivstoffets opprinnelige oksygeninnhold i volumprosent,

(1) Det støkiometriske blandingsforhold luft/drivstoff for drivstoff til bil — SAE J1829, juni 1987. John B. Heywood, Internal 
Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, kapittel 3.4 «Combustion stoichiometry» (s. 68-72).

% uvirks
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n og m = viser til et gjennomsnittlig CnHm som representerer drivstoffets hydrokarboner, dvs.:

n = (1 × [CH4 %/100]+ 2 × [C2 %/100]+ 3 × [C3 %/100]+ 4 × [C4 %/100]+ 5 × [C5 %/100]+ ../1-(% 
fortynn./100))

m = (4 × [CH4 %/100] + 4 ×[C2H4 %/100] + 6 × [C2H6 %/100] + … 8 × [C3H8 %/100] + ../1-(% 
fortynn./100))  

der:

CH4 = drivstoffets metaninnhold i volumprosent,

C2 = drivstoffets samlede innhold av C2-hydrokarboner (f.eks. C2H6, C2H4 osv.) i volumprosent,

C3 = drivstoffets samlede innhold av C3-hydrokarboner (f.eks. C3H8, C3H6 osv.) i volumprosent,

C4 = drivstoffets samlede innhold av C4-hydrokarboner (f.eks. C4H10, C4H8 osv.) i volumprosent,

C5 = drivstoffets samlede innhold av C5-hydrokarboner (f.eks. C5H12, C5H10 osv.) i volumprosent,

fortynn = drivstoffets innhold av fortynnede gasser (dvs. O2
*, N2, CO2, He osv.) i volumprosent.

4.2. Eksempler på beregning av λ-forskyvningsfaktoren Sλ:

Eksempel 1: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (volumprosent)

n = (1 × [CH4 %/100] + 2 × [C2 %/100] + ../(1- % fortynn./100)) = (1 × 0,86/1-(14/100))= (0,86/0,86) 
= 1

m = (4 × [CH4 %/100] + 4 × [C2H4 %/100] + ../(1- % fortynn./100)) = (4 × 0,86/0,86) = 4

Sλ = (2/(1-(% uvirks./100))(n + (m/4))-(O2
*/100)) = (2/(1-(14/100)) × (1 + (4/4))) = 1,16

Eksempel 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (volumprosent)

n = (1 × [CH4 %/100] + 2 × [C2 %/100] + ../(1- % fortynn./100)) = (1 × 0,87 + 2 × 0,13/1-(0/100)) = 
(1,13/1) = 1,13

m = (4 × [CH4 %/100] + 4 × [C2H4 %/100] + ../(1 - % fortynn./100)) = (4 × 0,87 + 6 × 0,13/1) = 4,26

Sλ = (2/(1-(% uvirks./100))(n + (m/4))-(O2
*/100)) = (2/(1-(0/100)) × (1,13 + (4,26/4))) = 0,911

1 – % fortynn

1 – % fortynn

% uvirks.

% uvirks.

1 – % fortynn

1 – % fortynn

1 – % fortynn

1 – % fortynn
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Eksempel 3: USA: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 %

n = (1 × [CH4 %/100] + 2 × [C2 %/100]+ ../(1 - % fortynn./100)) = (1 × 0,89 + 2 × 0,045 + 3 × 0,023 + 
4 × 0,002/1-((0,64 + 4)/100)) = 1,11

m = (4 × [CH4 %/100] + 4 ×[C2H4 %/100] + 6 × [C2H6/100] + .. + 8 × [C3H8/100]/(1 - % 
fortynn./100)) = (4 × 0,89 + 4 × 0,045 + 8 × 0,023 + 14 × 0,002/1-(0,6 + 4/100))= 4,24

Sλ = (2/(1-(% uvirks./100))(n + (m/4))-(O2
*/100)) = (2/(1-(4/100)) × (1,11 + (4,24/4))-(0,6/100)) = 0,96

1 – % fortynn

1 – % fortynn

% uvirks.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/232 16.7.2009

VEDLEGG VIII

SÆRLIGE TEKNISKE KRAV FOR ETANOLDREVNE DIESELMOTORER

For etanoldrevne dieselmotorer gjelder følgende spesifikke endringer for de relevante numre, ligninger og faktorer i 
prøvingsmetodene definert i vedlegg III til dette direktiv.

I VEDLEGG III TILLEGG 1:

4.2. Korreksjon for tørre/våte forhold

FFH = (1,877)/(1 + 2,577 × (GFUEL)/(GAIR W))

4.3. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

KH,D = (1)/(1 + A × (Ha - 10,71) + B × (Ta - 298))

der:

A = 0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266

B = – 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta = luftens temperatur, i K

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr 0luft

4.4. Beregning av utslippets massestrøm

 Utslippets massestrøm (g/h) for hver fase skal beregnes på følgende måte, idet det forutsettes at eksosens 
densitet er 1,272 kg/m3 ved 273 K (0 °C) og 101,3 kPa:

1) NOx masse = 0,001613 × NOx kons × KH,D × GEXH W

2) COx masse = 0,000982 × COkons × GEXH W

3) HCmasse = 0,000809 × HCkons × KH,D × GEXH W

 der:

 NOx kons, COkons, HCkons(1) er gjennomsnittskonsentrasjonene (ppm) i råeksosen som bestemt i nr. 4.1.

 Dersom man velger å bestemme gassutslippene med et system med fullstrømsfortynning, skal følgende 
formel brukes:

1) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,D × GTOT W

2) COx masse = 0,000966 × COkons × GTOT W

3) HCmasse = 0,000795 × HCkons × GTOT W

der:

NOx kons, COkons, HCkons(1)er de bakgrunnskorrigerte gjennomsnittskonsentrasjonene (ppm) i den 
fortynnede eksosen for hver fase som bestemt i vedlegg III tillegg 2 nr. 4.3.1.1.

(1) Basert på C1-ekvivalenter.
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I VEDLEGG III TILLEGG 2:

Nr. 3.1, 3.4, 3.8.3 og 5 i tillegg 2 gjelder ikke bare for dieselmotorer. De gjelder også for etanoldrevne 
dieselmotorer.

4.2. Prøvingsvilkårene skal være slik at lufttemperaturen og luftfuktigheten målt ved motorens luftinntak, 
er på standardvilkår ved prøvingen. Standarden skal være 6 ± 0,5 g vann per kg tørr luft ved et 
temperaturintervall på 298 ± 3 K. Innenfor disse grensene foretas det ingen ytterligere NOx-korreksjon. 
Prøvingen er ugyldig dersom disse vilkårene ikke er oppfylt.

4.3. Beregning av utslippets massestrøm

4.3.1. Systemer med konstant massestrøm

 For systemer med varmeveksler skal massen av forurensende stoffer (g/prøving) bestemmes ved hjelp 
av følgende ligninger:

(1) NOx masse = 0,001587 × NOx kons × KH,D × MTOT W (etanoldrevne motorer)

(2) COx masse = 0,000966 × COkons × MTOT W (etanoldrevne motorer)

(3) HCmasse = 0,000794 × HCkons × MTOT W (etanoldrevne motorer)

der:

NOx kons, COkons, HCkons(1), NMHCkons =  gjennomsnittlige bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner over 
syklusen, framkommet ved integrasjon (obligatorisk for NOx og HC) eller måling med sekk, i ppm,

MTOTW =  samlet masse av fortynnet eksos i hele syklusen som bestemt i nr. 4.1, i kg.

4.3.1.1.  Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner

 Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige 
bakgrunnskonsentrasjonen av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte 
konsentrasjonene. Gjennomsnittsverdiene for bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved 
prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med integrasjon. Følgende formel skal brukes:

kons = konse - konsd × (1 - (1/(DF))

der:

kons = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, korrigert for  
  mengden av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm,

konse = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, i ppm,

konsd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm,

DF = fortynningsfaktor.

Fortynningsfaktoren skal beregnes på følgende måte:

DF = (FS)/(CO2konse + (HCkonse + COkonse) × 10-4)

der:

CO2konse = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen, i volumprosent

HCkonse = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

COkonse = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen, i ppm

FS = støkiometrisk faktor

(1) Basert på C1-ekvivalenter.

konse konse konse
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Konsentrasjoner som er målt på tørr basis, skal omregnes til våt basis i samsvar med vedlegg III tillegg 
1 nr. 4.2.

Den støkiometriske faktoren skal for den generelle drivstoffsammensetningen CHα Oβ, Nγ beregnes på 
følgende måte:

FS = 100 × (1)/1 + ((α)/(2)) + 3,76 × (1 + ((α)/(4)) - ((β)/(2))) + ((γ)/(2))

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent:

FS (etanol) = 12,3

4.3.2.  Systemer med strømningskompensasjon

For systemer uten varmeveksler skal massen av forurensende stoffer (g/prøving) bestemmes ved å 
beregne det momentane masseutslippet og integrere momentanverdiene over hele syklusen. Dessuten 
skal den momentane konsentrasjonsverdien direkte korrigeres for bakgrunnskonsentrasjon. Følgende 
formler skal brukes:

1)  NOx masse = Σi = 1
n(MTOT W,i × NOx konse,i × 0,001587) - (MTOTW × NOx konsd × (1 - (1)/(DF)) × 

         0,001587)

2) COmasse = Σi = 1
n(MTOT W,i × COkonse,i × 0,000966) - (MTOTW × COkonsd × (1 - (1)/(DF)) × 

 0,000966)

3) HCmasse = Σi = 1
n(MTOT W,i × HCkonse,i × 0,000749) - (MTOTW × HCkonsd × (1 - (1)/(DF)) × 

 0,000749)

der:

konse = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i den fortynnede eksosen, i ppm,

konsd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet i fortynningsluften, i ppm,

MTOTW,i = øyeblikkelig masse av fortynnet eksos (se nr. 4.1), i kg

MTOTW = samlet masse av fortynnet eksos i hele syklusen (se nr. 4.1), i kg,

DF = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 4.3.1.1

4.4. Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltelementer på følgende måte:

(NO)‾)x = (NOx masse)/(Wact)

(CO)‾) = (COmasse)/(Wact)

(HC)‾) = (HCmasse)/(Wact)

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i nr. 3.9.2, i kWh.

konsd

konsd

konsdkonse,1

konse,1

konse,1

masse

masse

masse

masse

masse

masse
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VEDLEGG IX

FRISTER FOR INNARBEIDING AV DE OPPHEVEDE DIREKTIVENE I NASjONAL LOVGIVNING

(nevnt i artikkel 10)

Del A

Opphevede direktiver

Direktiver EFT

Direktiv 88/77/EØF L 36 av 9.2.1988, s. 33.

Direktiv 91/542/EØF L 295 av 25.10.1991, s. 1.

Direktiv 96/1/EF L 40 av 17.2.1996, s. 1.

Direktiv 1999/96/EF L 44 av 16.2.2000, s. 1.

Direktiv 2001/27/EF L 107 av 18.4.2001, s. 10.

Del B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

Direktiv Tidsfrister for innarbeiding Anvendelsesdato

Direktiv 88/77/EØF 1. juli 1988

Direktiv 91/542/EØF 1. januar 1992

Direktiv 96/1/EF 1. juli 1996

Direktiv 1999/96/EF 1. juli 2000

Direktiv 2001/27/EF 1. oktober 2001 1. oktober 2001
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VEDLEGG X

SAMMENLIGNINGSTABELL

(nevnt i artikkel 10 nr. 2)

Direktiv 88/77/EØF Direktiv 91/542/EØF Direktiv 1999/96/EF Direktiv 2001/27/EF Dette direktiv

Artikkel 1 — — Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1

— Artikkel 2 nr. 3 — — —

Artikkel 2 nr. 3 — — — —

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2

— — — Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 3

— — — Artikkel 2 nr. 5 —

— — Artikkel 2 nr. 4 — Artikkel 2 nr. 5

— — Artikkel 2 nr. 5 — Artikkel 2 nr. 6

— — Artikkel 2 nr. 6 — Artikkel 2 nr. 7

— — Artikkel 2 nr. 7 — Artikkel 2 nr. 8

— — Artikkel 2 nr. 8 — Artikkel 2 nr. 9

Artikkel 3 — — — —

— — Artikkel 5 og 6 — Artikkel 3

— — Artikkel 4 — Artikkel 4

— Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 — Artikkel 6 nr. 1

— Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a)

— Artikkel 6 nr. 2

— Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

Artikkel 3 nr. 1 
bokstav b)

— Artikkel 6 nr. 3

— Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2 — Artikkel 6 nr. 4

— Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 3 — Artikkel 6 nr. 5

Artikkel 4 — — — Artikkel 7

Artikkel 6 Artikkel 5 og 6 Artikkel 7 — Artikkel 8

Artikkel 5 Artikkel 4 Artikkel 8 Artikkel 3 Artikkel 9

— — — — Artikkel 10

— — Artikkel 9 Artikkel 4 Artikkel 11

Artikkel 7 Artikkel 7 Artikkel 10 Artikkel 5 Artikkel 12

Vedlegg I–VII — — — Vedlegg I–VII

— — — Vedlegg VIII Vedlegg VIII

— — — — Vedlegg IX

— — — — Vedlegg X
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
artikkel 13 nr. 2 annet strekpunkt,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/
EF av 28. september 2005 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser 
og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk 
i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer 
med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende 
petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer(2), særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2005/55/EF er ett av særdirektivene etter den 
framgangsmåten for typegodkjenning som ble innført ved 
direktiv 70/156/EØF.

2) Direktiv 2005/55/EF krever at nye motorer i tunge 
kjøretøyer og motorer i nye tunge kjøretøyer oppfyller 
nye tekniske krav som omfatter egendiagnosesystemer, 
holdbarhet og samsvar for kjøretøyer i bruk som 
vedlikeholdes og brukes riktig fra 1. oktober 2005. 
De tekniske bestemmelsene som er nødvendig for å 
gjennomføre artikkel 3 og 4 i nevnte direktiv, bør 
vedtas.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 29.11.2005,  
s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 4.

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/49/EF (EUT L 194 av 26.7.2005, s. 12).

(2) EUT L 275 av 20.10.2005, s. 1.

3) For å sikre samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/55/
EF, er det hensiktsmessig å innføre krav som oppmuntrer 
til riktig bruk, som fastsatt av produsenten, av nye 
tunge kjøretøyer utstyrt med motorer med et system for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes 
en reagens for å oppnå den tiltenkte reduksjonen av de 
forurensende stoffene som omfattes av bestemmelsene. 
Det bør treffes tiltak for å sikre at føreren av et slikt 
kjøretøy underrettes i god tid dersom forsyningen av 
reagens i kjøretøyet er i ferd med å slippe opp, eller 
dersom det ikke skjer noen dosering av reagensen. 
Dersom føreren overser slike advarsler, bør det føre 
til en endring i motorytelsen helt til føreren etterfyller 
de reagensene som er nødvendige for at systemet for 
etterbehandling av eksos kan fungere effektivt.

4) Dersom motorer som omfattes av direktiv 2005/55/EF, 
krever at det forbrukes reagenser for å overholde de 
utslippsgrensene som disse motorene er typegodkjent for, 
bør medlemsstatene treffe egnede tiltak for å sikre at slike 
reagenser er tilgjengelige innenfor et rimelig geografisk 
område. Medlemsstatene bør kunne treffe egnede tiltak 
for å oppmuntre til bruk av slike reagenser.

5) Det bør innføres krav som ved den periodiske tekniske 
kontrollen gir medlemsstatene mulighet til å kontrollere 
og sikre at tunge kjøretøyer utstyrt med systemer for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes en 
reagens, har fungert korrekt i tidsrommet før kontrollen.

6) Medlemsstatene bør kunne forby bruken av tunge 
kjøretøyer utstyrt med systemer for etterbehandling 
av eksos, som krever at det forbrukes en reagens for 
å oppfylle de utslippsgrensene som slike kjøretøyer er 
typegodkjent for, dersom systemet for etterbehandling 
av eksos faktisk ikke forbruker den påkrevde reagensen, 
eller dersom den påkrevde reagensen ikke lenger finnes i 
kjøretøyet.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/78/EF

av 14. november 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp 

av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i 
kjøretøyer, og om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til nevnte direktiv(*)

2009/EØS/39/13
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7) Produsenter av tunge kjøretøyer utstyrt med systemer for 
etterbehandling av eksos, som krever at det forbrukes 
en reagens, bør underrette sine kunder om hvordan slike 
kjøretøyer skal brukes korrekt.

8) Kravene i direktiv 2005/55/EF knyttet til bruken av 
alternative kontrollstrategier, bør tilpasses for å ta hensyn 
til den tekniske utviklingen. Kravene til motorer med 
flere innstillingsmuligheter, og til innretninger som kan 
redusere motorens dreiemoment under visse driftsforhold, 
bør også fastsettes nærmere.

9) Vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og 
dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF(1), 
inneholder krav om at bensin og dieselolje som selges i 
Fellesskapet fra 1. januar 2005, skal ha et høyeste tillatt 
svovelinnhold på 50 mg/kg (milliondeler). Tilgangen 
på drivstoff med et svovelinnhold på 10 mg/kg eller 
mindre, øker stadig i hele Fellesskapet, og i henhold til 
direktiv 98/70/EF kreves det at slikt drivstoff skal være 
tilgjengelig fra 1. januar 2009. Referansedrivstoffene 
som ble benyttet til typegodkjenningsprøving av motorer 
i forhold til utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, rad 
B2 og rad C i tabellene i vedlegg I til direktiv 2005/55/
EF, bør der det er hensiktsmessig derfor defineres på 
nytt for bedre å kunne vise innholdet av svovel i de 
dieseloljene som vil være tilgjengelige på markedet fra 
1. januar 2005, og som brukes av motorer med avanserte 
utslippskontrollsystemer. Det er også hensiktsmessig 
å definere på nytt referansedrivstoffet for flytende 
petroleumsgass (LPG) for å gjenspeile utviklingen på 
markedet siden 1. januar 2005.

10) Det er nødvendig å foreta tekniske tilpasninger til 
prøvetakings- og målemetoder for å sikre en pålitelig 
og gjentakbar måling av partikkelutslippene for motorer 
med kompresjonstenning som er typegodkjent i samsvar 
med partikkelgrensene angitt enten i rad B1, rad B2 
eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 
2005/55/EF, og for gassmotorer som er typegodkjent i 
samsvar med utslippsgrensene angitt i rad C i tabell 2 i 
nr. 6.2.1 i nevnte vedlegg.

11) Ettersom bestemmelsene om gjennomføringen av artikkel 
3 og 4 i direktiv 2005/55/EF vedtas samtidig med 
bestemmelsene om tilpasning av nevnte direktiv til den 
tekniske utviklingen, tas begge typer tiltak med i samme 
rettsakt.

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

12) Med henblikk på den raske teknologiske utviklingen 
på dette området, vil dette direktiv om nødvendig bli 
gjennomgått innen 31. desember 2006.

13) Direktiv 2005/55/EF bør derfor endres.

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i direktiv 70/156/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I, II, III, IV og VI til direktiv 2005/55/EF endres i 
samsvar med vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Tiltakene for å gjennomføre artikkel 3 og 4 i direktiv 2005/55/
EF er fastsatt i vedlegg II-V til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 8. november 2006 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 9. november 2006.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.
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2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. november 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG I

ENDRINGER I VEDLEGG I, II, III, IV OG VI tIL DIREKtIV 2005/55/EF

I direktiv 2005/55/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. VIRKEOMRÅDE

 Dette direktiv får anvendelse på kontroll av forurensende gasser og partikler, levetiden til utslippskontrollinnretningene, samsvar for 
kjøretøyer/motorer i bruk og egendiagnosesystemer (OBD) for alle motorvogner som er utstyrt med motor med kompresjonstenning, og 
for forurensende gasser, levetid, samsvar for kjøretøyer/motorer i bruk og egendiagnosesystemer (OBD) for alle motorvogner som er 
utstyrt med motor med elektrisk tenning og bruker naturgass eller LPG, og for motorer med kompresjonstenning og elektrisk tenning som 
definert i artikkel 1, med unntak av motorer med kompresjonstenning for de kjøretøyene i gruppene N1, N2 og M2, og av motorer med 
elektrisk tenning som bruker naturgass eller LPG for de kjøretøyene i gruppe N1, som er typegodkjent i henhold til rådsdirektiv 70/220/
EØF(*).

_________________

(*) EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/76/EF (EUT L 206 av 15.8.2003, s. 29).»

b) I nr. 2 skal overskriften og nr. 2.1–2.32.1 lyde:

«2. DEFINISJONER

2.1. I dette direktiv menes med:

«typegodkjenning av en motor (motorfamilie)» typegodkjenning av en motortype (motorfamilie) med hensyn til utslipp av forurensende 
gasser og partikler,

«hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS)» en utslippskontrollstrategi som aktiveres eller som endrer den grunnleggende 
utslippskontrollstrategien for ett eller flere bestemte formål og som reaksjon på særlige omgivelses- og/eller driftsforhold, f.eks. 
kjøretøyets hastighet, motorturtall, benyttet gir, innsugingsluftens temperatur eller trykk,

«grunnleggende strategi for utslippskontroll (BECS)» en strategi for utslippskontroll som er aktiv i hele turtalls- og belastningsområdet 
for motoren med mindre en AECS er aktivert. Eksempler på BECS omfatter, men er ikke begrenset til:

– kartlegging av motorinnstilling,

– kartlegging av eksosresirkulering (EGR),

– kartlegging av dosering av reagens for selektiv katalytisk reduksjon (SCR),

«kombinert deNOx-partikkelfilter» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for både å redusere utslippene av 
nitrogenoksider (NOx) og forurensende partikler,

«kontinuerlig regenerering» regenereringsprosessen i et system for etterbehandling av eksos som foregår enten permanent eller minst 
én gang per ETC-prøving. En slik regenereringsprosess vil ikke kreve en særlig prøvingsmetode,

«kontrollområde» området med motorturtall mellom A og C og belastning mellom 25 og 100 prosent,

«oppgitt største effekt (Pmaks)» den største effekten i kW «EF» (nettoeffekt) som oppgitt av produsenten i søknaden om 
typegodkjenning,
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«alternativ kontrollstrategi»:

en AECS som reduserer utslippskontrollens effektivitet i forhold til BECS under forhold som rimeligvis kan forventes å forekomme – 
ved normal drift og bruk av kjøretøyet,

 eller

en BECS som skiller mellom drift under en standardisert typegodkjenningsprøve og andre typer drift, og som gir redusert – 
utslippskontroll under forhold som ikke i vesentlig grad er omfattet av de gjeldende framgangsmåtene for typegodkjenning,

«deNOx-system» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) (det finnes 
f.eks. for tiden passive og aktive NOx-katalysatorer, NOx-absorbere og systemer for selektiv katalytisk reduksjon (SCR)),

«forsinkelsestid» tiden som går fra det inntreffer en endring i den bestanddelen som skal måles på referansepunktet, og en reaksjonstid 
for systemet på 10 % av endelig avlest verdi (t10). For gassens bestanddeler er dette i utgangspunktet den målte bestanddelens 
transporttid fra prøvetakingssonden til detektoren. For forsinkelsestiden defineres prøvetakingssonden som referansepunkt,

«dieselmotor» en motor som fungerer etter kompresjonstenningsprinsippet,

«ELR-prøving» en prøvingssyklus som består av en sekvens av belastningstrinn ved konstante motorturtall som skal gjennomføres i 
samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«ESC-prøving» en prøvingssyklus som består av 13 stasjonære faser som skal gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«ETC-prøving» en prøvingssyklus som består av 1800 ikke-stasjonære faser som går over i hverandre sekund for sekund og skal 
gjennomføres i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg,

«konstruksjonselement» i forbindelse med et kjøretøy eller en motor,

et kontrollsystem, herunder edb-programvare, elektroniske kontrollsystemer og edb-logikk,– 

en innretning for kalibrering av kontrollsystemer,– 

resultatet av vekselvirkning mellom systemer,– 

 eller

maskinvaredeler,– 

«utslippstilknyttet feil» en mangel eller et avvik fra normale produksjonstoleranser når det gjelder konstruksjon, materialer eller 
utførelse av en innretning, et system eller elementer som påvirker parametrer, spesifikasjoner eller deler i systemet for utslippskontroll. 
En manglende del kan anses å være en «utslippstilknyttet feil», 

«utslippskontrollstrategi (ECS)» ett eller flere konstruksjonselementer som er integrert i et motorsystems eller et kjøretøys generelle 
utforming med henblikk på å begrense eksosutslippene, og som omfatter én BECS og én AECS,

«utslippskontrollsystem» systemet for etterbehandling av eksos, motorsystemets elektroniske styreenhet(er) og eventuelle 
utslippstilknyttede deler i eksosen fra motorsystemet som gir signaler til eller mottar signaler fra slike styreenheter, og når det er 
aktuelt, kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets elektroniske kontrollenhet(er) (EECU) og 
andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøy med hensyn til utslippskontroll,

«familie av systemer for etterbehandling av eksos» en produsents gruppering i forbindelse med prøving i en plan for driftstidsakkumulering 
for å fastslå forringelsesfaktorer i samsvar med vedlegg II til kommisjonsdirektiv 2005/78/EF om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra 
motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker 
naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer, og om endring av vedlegg I, II, III, IV og VI til nevnte direktiv(**) og for 
samsvarskontroll av kjøretøyer/motorer i bruk i samsvar med vedlegg III til direktiv 2005/78/EF, av motorer som oppfyller definisjonen 
på motorfamilie, men som er gruppert ytterligere i motorer som bruker tilsvarende systemer for etterbehandling av eksos,
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«motorsystem» motoren, utslippskontrollsystemet og kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets 
elektroniske kontrollenheter (EECU) og andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøyer,

«motorfamilie» produsentens gruppering av motorsystemer som ved sin konstruksjon, som definert i vedlegg II tillegg 2 til dette 
direktiv, har samme eksosutslippsegenskaper; alle medlemmer i motorfamilien skal oppfylle de gjeldende utslippsgrenseverdiene,

«motorens driftsturtallsområde» det turtallsområdet som motoren oftest bruker mellom lavt og høyt turtall, som angitt i vedlegg III til 
dette direktiv,

«motorturtall A, B og C» de prøvingsturtall i motorens driftsturtallsområde som skal brukes til ESC-prøving og ELR-prøving, som 
angitt i vedlegg III tillegg 1 til dette direktiv,

«motorinnstilling» en bestemt motor-/kjøretøykonfigurasjon som omfatter en utslippskontrollstrategi (ECS), en enkelt ytelseskurve for 
motoren (den typegodkjente fullastkurven) og i aktuelle tilfeller, et sett av dreiemomentbegrensere,

«motortype» motorer som ikke skiller seg fra hverandre når det gjelder vesentlige egenskaper som motorkjennetegnene definert i 
vedlegg II til dette direktiv,

«system for etterbehandling av eksos» en katalysator (oksidasjon eller treveis), et partikkelfilter, et deNOx-system, et kombinert deNOx-
partikkelfilter eller eventuelle andre utslippskontrollinnretninger som monteres nedstrøms for motoren. Denne definisjonen omfatter 
ikke systemer for resirkulering av eksos, som anses som en integrert del av motorsystemet,

«gassmotor» en motor med elektrisk tenning som bruker naturgass (NG) eller flytende petroleumsgass (LPG) som drivstoff,

«forurensende gasser» karbonmonoksid, hydrokarboner (i det antatte forholdet CH1,85 for diesel, CH2,525 for LPG og CH2,93 for naturgass 
(NMHC) og et antatt molekylforhold på CH3O0,5 for etanoldrevne dieselmotorer), metan (i det antatte forholdet CH4 for naturgass) og 
nitrogenoksider, sistnevnte uttrykt i nitrogendioksid (NO2)-ekvivalenter,

«høyt turtall (nhi)» det høyeste motorturtallet der motoren yter 70 % av oppgitt største effekt,

«lavt turtall (nlo)» det laveste motorturtallet der motoren yter 50 % av oppgitt største effekt,

«større funksjonsfeil»(***), en permanent eller midlertidig funksjonssvikt i et system for etterbehandling av eksos som ventes å føre 
til en umiddelbar eller forsinket økning i utslippene av gasser eller partikler fra motorsystemet, og som ikke kan beregnes korrekt av 
OBD-systemet,

«funksjonssvikt»:

eventuelle forringelser eller feil, herunder elektriske feil, i utslippskontrollsystemet, som kan føre til utslipp som overstiger – 
grenseverdiene for OBD-systemet, eller som gjør at systemet for etterbehandling av eksos ikke oppnår en slik funksjonell ytelse 
der utslippene av lovregulerte forurensende stoffer overstiger grenseverdiene for OBD-systemet,

alle tilfeller der OBD-systemet ikke kan oppfylle overvåkingskravene i dette direktiv.– 

En produsent kan imidlertid anse en forringelse eller en feil som vil føre til utslipp som ikke overstiger grenseverdiene for OBD-
systemet, som en funksjonssvikt,

«feilindikator (MI)» en visuell indikator som tydelig informerer føreren av kjøretøyet om funksjonssvikt i henhold til definisjonen i 
dette direktiv,

«motor med flere innstillingsmuligheter» en motor som har mer enn én innstillingsmulighet,

«naturgassområde» ett av områdene H eller L som definert i Europeisk standard EN 437, datert november 1993,

«nettoeffekt» effekten på veivakselenden eller tilsvarende del i kW «EF», bestemt i prøvingsbenk og målt i samsvar med 
EF-målemetoden fastsatt i rådsdirektiv 80/1269/EØF(****),



16.7.2009 Nr. 39/243EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

«egendiagnosesystem (OBD-system)» innretninger for utslippskontroll som er i stand til å oppdage en funksjonssvikt og finne det 
sannsynlige stedet for funksjonssvikt ved hjelp av feilkoder lagret i dataminnet,

«OBD-motorfamilie» for typegodkjenning av OBD-systemet i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, en produsents 
gruppering av motorsystemer med OBD-systemer som har felles konstruksjonsparametrer ifølge del 8 i dette vedlegg,

«opasimeter» et instrument som kan måle røykpartiklenes opasitet ved hjelp av lysekstinksjonsprinsippet,

«representativ motor» en motor som er utvalgt fra en motorfamilie på en slik måte at utslippsegenskapene er representative for 
motorfamilien,

«etterbehandlingsinnretning for partikler» et system for etterbehandling av eksos som er konstruert for å redusere utslipp av 
forurensende partikler (PT) ved hjelp av mekanisk eller aerodynamisk separasjon, diffusjons- eller inertseparasjon,

«forurensende partikler» materiale som samles opp på et fastsatt filtermateriale etter at eksosen er fortynnet med ren, filtrert luft slik 
at temperaturen ikke overstiger 325 K (52 °C),

«belastningsgrad» andelen av høyeste dreiemoment ved et gitt motorturtall,

«periodisk regenerering» den regenereringsprosessen i en utslippskontrollinnretning som forekommer periodisk etter mindre enn 100 
timer normal motordrift. I forbindelse med regenereringssykluser kan utslippsgrensene overskrides,

«fast standardinnstilling for utslippsnivå» en AECS som aktiveres når OBD-systemet oppdager en funksjonssvikt i ECS, som fører til 
at feilindikatoren (MI) aktiveres, og som er uavhengig av inngangssignalet fra delen eller systemet som har funksjonssvikt,

«kraftuttak» et uttak drevet av motoren, beregnet på å drive tilleggsutstyr montert i kjøretøyet,

«reagens» et middel som oppbevares i en beholder om bord i kjøretøyet og som (etter behov) tilføres systemet for etterbehandling av 
eksos når det sendes et signal fra utslippskontrollsystemet,

«rekalibrering» en finjustering av en naturgassdrevet motor med det formål å gi motoren samme ytelse (effekt, drivstofforbruk) i et 
annet naturgassområde,

«referanseturtall (nref)» den 100 prosents turtallsverdi som skal brukes til å denormalisere de relative turtallsverdiene i ETC-prøvingen, 
som angitt i vedlegg III tillegg 2 til dette direktiv«reaksjonstid» forskjellen i tid mellom en rask endring i den delen som skal måles på 
referansepunktet og en passende endring i målesystemets reaksjon, hvorved endringen i den målte delen er minst 60 % FS og inntreffer 
på mindre enn 0,1 sekund. Systemets reaksjonstid (t90) består av systemets forsinkelsestid og dets stigningstid (se også ISO 16183),

«stigningstid» tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest verdi (t90 — t10). Dette er instrumentets reaksjonstid etter at den 
delen som skal måles, har nådd instrumentet. For stigningstiden defineres prøvetakingssonden som referansepunkt,

«selvtilpasningsevne» en motors evne til å holde forholdet luft/drivstoff konstant,

«røyk» partikler som føres med i eksosstrømmen fra en dieselmotor, og som absorberer, reflekterer eller bryter lys,

«prøvingssyklus» en sekvens av prøvingspunkter som hvert er definert med et bestemt turtall og dreiemoment som motoren skal 
overholde ved stasjonær driftstilstand (ESC-prøving) eller ikke-stasjonær driftstilstand (ETC- og ELR-prøving),

«dreiemomentbegrenser» en innretning som begrenser motorens største dreiemoment midlertidig,

«omdanningstid» tiden som går fra det inntreffer en endring i den delen som skal måles ved prøvetakingssonden, og en reaksjonstid for 
systemet på 50 % av endelig avlest verdi (t50). Omdanningstiden brukes til å justere signalene fra de forskjellige måleinstrumentene,
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«levetid» for kjøretøyer og motorer som er typegodkjent i samsvar med enten rad B1, rad B2 eller rad C i tabellen i nr. 6.2.1 i dette 
vedlegg, den relevante avstanden/tiden som er definert i artikkel 3 (holdbarheten til utslippskontrollsystemer) i dette direktiv når de 
relevante utslippsgrensene for gass, partikler og røyk skal overholdes som ledd i typegodkjenningen,

«Wobbetall (nedre Wl eller øvre Wu)» forholdet mellom den likeverdige brennverdien for en gass per volumenhet og kvadratroten av 
gassens relative densitet ved samme referansevilkår:

«λ-forskyvningsfaktor (Sλ)» et uttrykk som beskriver motorstyringssystemets nødvendige fleksibilitet med hensyn til en endring 
av luftoverskuddstallet λ dersom motoren bruker en gass med en annen sammensetning enn ren metan (se vedlegg VII vedrørende 
beregningen av Sλ).

2.2. Symboler, forkortelser og internasjonale standarder

2.2.1. Symboler for prøvingsparametrer

Symbol Enhet Betegnelse

Ap m2 Tverrsnittsareal av den isokinetiske prøvesonden

Ae m2 Tverrsnittsareal av eksosrøret

c ppm/vol. % Konsentrasjon

Cd — Utslippsfaktor for SSV-CVS

C1 — Hydrokarbon uttrykt som karbon 1-ekvivalent

d m Diameter

D0 m3/s PDP-kalibreringskurvens skjæring med ordinataksen

D — Fortynningsfaktor

D — Konstant i Bessel-funksjonen

E — Konstant i Bessel-funksjonen

EE — Virkningsgrad for etan

EM — Virkningsgrad for metan

EZ g/kWh Interpolert verdi av NOx-utslipp i kontrollpunktet

f 1/s Hyppighet

fa — Laboratoriets atmosfæriske faktor

fc s-1 Bessel-filterets avreguleringsfrekvens

Fs — Støkiometrisk faktor

H MJ/m3 Brennverdi

Ha g/kg Absolutt fuktighet i innsugingsluft

Hd g/kg Absolutt fuktighet i fortynningsluft

i — Indeks som angir en enkelt prøvingsfase eller en momentan måling

K — Bessel-konstant

k m-1 Lysabsorpsjonskoeffisient

kf Drivstoffspesifikk faktor for korreksjon fra tørr til våt

kh,D — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for dieselmotorer

kh,G — Fuktighetskorreksjonsfaktor for NOx for gassmotorer

KV CFV-kalibreringsfunksjon

kW,a — Korreksjonsfaktor for innsugingsluft (fra tørr til våt basis)

kW,d — Korreksjonsfaktor for fortynningsluft (fra tørr til våt basis)

kW,e — Korreksjonsfaktor for fortynnet eksos (fra tørr til våt basis)
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Symbol Enhet Betegnelse

kW,r — Korreksjonsfaktor for råeksos (fra tørr til våt basis)

L % Dreiemoment i prosent av største dreiemoment for prøvingsmotoren

La m Effektiv optisk veilengde

Mra g/mol Innsugingsluftens molekylmasse

Mre g/mol Eksosens molekylmasse

md kg Masse av fortynningsluftprøve som føres gjennom partikkelprøvetakingsfiltrene

med kg Samlet fortynnet masse av eksos gjennom hele syklusen

medf kg Masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen

mew kg Samlet masse av eksos gjennom hele syklusen

mf mg Masse av oppsamlet partikkelprøve

mf,d mg Masse av partikkelprøve fra oppsamlet fortynningsluft

mgass g/h eller g Indeks som angir massestrøm for gassutslipp

mse kg Prøvemasse gjennom hele syklusen 

msep kg Masse av den fortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

mset kg Masse av den dobbelfortynnede eksosprøven som føres gjennom 
partikkelprøvetakingsfiltrene

mssd kg Masse av sekundær fortynningsluft

N % Opasitet

NP — PDPs samlede antall omdreininger i syklusen

NP,i — PDPs samlede antall omdreininger i et tidsintervall

n min-1 Motorturtall

np s-1 PDPs turtall

nhi min-1 Høyt motorturtall

nlo min-1 Lavt motorturtall

nref min-1 Referansemotorturtall for ETC-prøving

pa kPa Metningsdamptrykk i innsugingsluften i motoren

pb kPa Totalt atmosfærisk trykk

pd kPa Metningsdamptrykk i fortynningsluften

pp kPa Absolutt trykk

pr kPa Vanndamptrykk etter kjølebad

ps kPa Atmosfærisk trykk (tørre forhold)

p1 kPa Trykkfall ved pumpeinntak

P(a) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være montert under prøving

P(b) kW Effekt absorbert av hjelpeutstyret som skal være demontert under prøving

P(n) kW Nettoeffekt, ukorrigert

P(m) kW Effekt målt i prøvingsbenk

qmaw kg/h eller kg/s Massestrøm av innsugingsluft (våte forhold)

qmad kg/h eller kg/s Massestrøm av innsugingsluft (tørre forhold)

qmdw kg/h eller kg/s Massestrøm av fortynningsluft (våte forhold)

qmdew kg/h eller kg/s Massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

qmdew,i kg/s Øyeblikkelig CVS-massestrøm (våte forhold)

qmedf kg/h eller kg/s Ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold)

qmew kg/h eller kg/s Massestrøm av eksos (våte forhold)
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Symbol Enhet Betegnelse

qmf kg/h eller kg/s Massestrøm av drivstoff

qmp kg/h eller kg/s Massestrøm av partikkelprøve

qvs dm3/min Prøvestrømhastighet til analyseenhet

qvt cm3/min Sporgasstrøm

Ω — Bessel-konstant

Qs m3/s PDP/CFV-CVS-volumstrøm

QSSV m3/s SSV-CVS-volumstrøm

ra — Forhold mellom tverrsnittsareal i isokinetisk sonde og eksosrør

rd — Fortynningsforhold

rD — Diameterforhold for SSV-CVS

rp — Trykkforhold for SSV-CVS

rs — Prøveforhold

Rf — FID-responsfaktor

ρ kg/m3 Densitet

S kW Dynamometerinnstilling

Si m-1 Øyeblikkelig røyktetthet

Sλ — λ-forskyvningsfaktor

T K Absolutt temperatur

Ta K Absolutt temperatur i innsugingsluft

t s Måletid

te s Elektrisk reaksjonstid

tf s Filterreaksjonstid for Bessel-funksjon

tp s Fysisk reaksjonstid

Δt s Tidsrom mellom etterfølgende røyktetthetsdata (= 1/prøvetakingsfrekvens)

Δti s Tidsintervall for øyeblikkelig CVS-strøm

τ % Røyktransmittans

u — Forholdet mellom gassbestanddelens og eksosens densitet

V0 m3/rev PDP-gassvolum som pumpes per omdreining

Vs l Analyseenhetens systemvolum

W — Wobbetall

Wact kWh Faktisk arbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

Wref kWh Referansearbeid utført i løpet av ETC-prøvingssyklus

WF — Vektfaktor

WFE — Effektiv vektfaktor

X0 m3/rev Kalibreringsfunksjon for PDPs volumhastighet

Yi m-1 1 s Bessel-gjennomsnitt av røyktetthet

(**) EUT L 313 av 29.11.2005, s. 1.
(***) Artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv inneholder bestemmelser om overvåking av større funksjonsfeil i stedet for overvåking av forringelsen eller tapet 

av katalysatorens/filterets effektivitet i et system for etterbehandling av eksos. Eksempler på større funksjonsfeil er gitt i nr. 3.2.3.2 og 3.2.3.3 i 
vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

(****) EFT L 375 av 31.12.1980, s. 46. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/99/EF (EFT L 334 av 28.12.1999, s. 32).»

c) Tidligere nr. 2.32.2 og 2.32.3 blir henholdsvis nr. 2.2.2 og 2.2.3.
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d) Nytt nr. 2.2.4 og 2.2.5 skal lyde:

«2.2.4. Symboler for drivstoffsammensetning

wALF drivstoffets hydrogeninnhold, masseprosent

wBET drivstoffets karboninnhold, masseprosent

wGAM drivstoffets svovelinnhold, masseprosent

wDEL drivstoffets nitrogeninnhold, masseprosent

wEPS drivstoffets oksygeninnhold, masseprosent

α molarforhold for hydrogen (H/C)

β molarforhold for karbon (C/C)

γ molarforhold for svovel (S/C)

δ molarforhold for nitrogen (N/C)

ε molarforhold for oksygen (O/C)

som gjelder et drivstoff CβHαOεNδSγ

β = 1 for karbonbasert drivstoff, β = 0 for hydrogendrivstoff.

2.2.5. Standarder som det vises til i dette direktiv

ISO 15031-1 ISO 15031-1: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 1: General information.

ISO 15031-2 ISO/PRF TR 15031-2: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external 
equipment for emissions related diagnostics – Part 2: Terms, definitions, abbreviations and 
acronyms.

ISO 15031-3 ISO 15031-3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, 
specification and use.

SAE J1939-13 SAE J1939-13: Off-Board Diagnostic Connector.

ISO 15031-4 ISO DIS 15031-4.3: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 4: External test equipment.

SAE J1939-73 SAE J1939-73: Application Layer – Diagnostics.

ISO 15031-5 ISO DIS 15031-5.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 5: Emissions-related diagnostic services.

ISO 15031-6 ISO DIS 15031-6.4: 2004 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment 
for emissions related diagnostics – Part 6: Diagnostic trouble code definitions.

SAE J2012 SAE J2012: Diagnostic Trouble Code Definitions Equivalent to ISO/DIS 15031-6, April 30, 2002.

ISO 15031-7 ISO 15031-7: 2001 Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for 
emissions related diagnostics – Part 7: Data link security.

SAE J2186 SAE J2186: E/E Data Link Security, dated October 1996.

ISO 15765-4 ISO 15765-4: 2001 Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: 
Requirements for emissions-related systems.

SAE J1939 SAE J1939: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network.

ISO 16185 ISO 16185: 2000 Road vehicles – Engine family for homologation.

ISO 2575 ISO 2575: 2000 Road vehicles – Symbols for controls, indicators and tell-tales.

ISO 16183 ISO 16183: 2002 Heavy duty engines – Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas 
and of particulate emissions using partial flow dilution systems under transient test conditions.»

e) Nr. 3.1.1 skal lyde:

«3.1.1. Søknad om typegodkjenning av en motortype eller motorfamilie med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler for 
dieselmotorer og med hensyn til utslipp av forurensende gasser for gassmotorer, samt levetid og egendiagnosesystem (OBD), skal 
innsendes av motorprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.

 Dersom søknaden gjelder en motor som er utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD), skal kravene i nr. 3.4 være oppfylt.»
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f) Nr. 3.2.1 skal lyde:

«3.2.1. Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler fra dets dieselmotor eller 
dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende gasser fra dets gassmotor eller gassmotorfamilie, samt levetid og 
egendiagnosesystem (OBD), skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.

 Dersom søknaden gjelder en motor som er utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD), skal kravene i nr. 3.4 være oppfylt.»

g) Nytt nr. 3.2.3 skal lyde:

«3.2.3. Produsenten skal levere en beskrivelse av feilindikatoren (MI) som OBD-systemet bruker for å underrette føreren av kjøretøyet om 
feil.

 Produsenten skal levere en beskrivelse av indikatoren og varselmetoden som brukes for å underrette en fører av kjøretøyet om mangel 
på en påkrevd reagens.»

h) Nr. 3.3.1 skal lyde:

«3.3.1. Søknad om typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler fra dets godkjente dieselmotor eller 
dieselmotorfamilie og med hensyn til utslipp av forurensende gasser fra dets godkjente gassmotor eller gassmotorfamilie, samt levetid og 
egendiagnosesystem (OBD), skal innsendes av kjøretøyprodusenten eller en representant med behørig fullmakt.»

i) Nytt nr. 3.3.3 skal lyde:

«3.3.3. Produsenten skal levere en beskrivelse av feilindikatoren (M1) som OBD-systemet bruker for å underrette føreren av kjøretøyet om 
feil.

 Produsenten skal levere en beskrivelse av indikatoren og varselmetoden som brukes for å underrette føreren av kjøretøyet om mangel på 
en påkrevd reagens.»

j) Nytt nr. 3.4 skal lyde:

«3.4. Egendiagnosesystem

3.4.1 Søknaden om godkjenning av en motor utstyrt med et egendiagnosesystem (OBD) skal ledsages av opplysningene som kreves i nr. 9 i 
tillegg 1 til vedlegg II (beskrivelse av den representative motoren) og/eller nr. 6 i tillegg 3 til vedlegg II (beskrivelse av en motortype 
i motorfamilien) sammen med:

3.4.1.1. detaljerte skriftlige opplysninger med utfyllende spesifikasjoner av OBD-systemets funksjoner, herunder en oversikt over samtlige 
relevante deler i motorens utslippskontrollsystem, dvs. følere, aktuatorer og deler som overvåkes av OBD-systemet,

3.4.1.2. i aktuelle tilfeller en erklæring fra produsenten om parametrene som brukes som grunnlag for overvåking av større funksjonsfeil, og 
i tillegg:

3.4.1.2.1. skal produsenten levere til den tekniske instansen en beskrivelse av potensielle feil i utslippskontrollsystemet som vil påvirke 
utslippene. Disse opplysningene skal drøftes og føre til en avtale mellom den tekniske instansen og kjøretøyprodusenten,

3.4.1.3. i aktuelle tilfeller en beskrivelse av kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorens elektroniske 
styreenhet (EECU) og andre drivaggregater eller styreenheter for kjøretøy når de utvekslede opplysningene kan påvirke 
utslippskontrollsystemets funksjon,

3.4.1.4. eventuelle kopier av andre typegodkjenninger med relevante data for å kunne utvide typegodkjenninger,

3.4.1.5. eventuelle opplysninger om motorfamilien som nevnt i nr. 8 i dette vedlegg.

3.4.1.6. Produsenten skal beskrive de forholdsreglene som er truffet for å hindre inngrep i og endring i EECU eller eventuelle 
grensesnittparametrer nevnt i nr. 3.4.1.3.»

k) I nr. 5.1.3 utgår fotnoten.
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l) Nr. 6.1 skal lyde:

«6.1. Generelt

6.1.1. Utslippskontrollutstyr

6.1.1.1. Deler som eventuelt kan påvirke utslippet av forurensende gasser og partikler fra dieselmotorer og gassmotorer, skal være konstruert, 
bygd, montert og installert på en slik måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv.

6.1.2. Bruk av en alternativ kontrollstrategi er forbudt.

6.1.2.1. Bruk av en motor med flere innstillingsmuligheter er forbudt inntil det er fastsatt hensiktsmessige og klare bestemmelser om slike 
motorer i dette direktiv(*).

6.1.3. Utslippskontrollstrategi

6.1.3.1. Alle konstruksjonselementer og elementer i utslippskontrollstrategien som kan påvirke utslippet av forurensende gasser og 
partikler fra dieselmotorer og utslippet av forurensende gasser fra gassmotorer, skal være konstruert, bygd, montert og installert 
på en slik måte at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette direktiv. Utslippskontrollstrategi består av en grunnleggende 
utslippskontrollstrategi (BECS) og vanligvis én eller flere hjelpestrategier for utslippskontroll (AECS).

6.1.4. Krav til grunnleggende utslippskontrollstrategi

6.1.4.1. Den grunnleggende utslippskontrollstrategien (BECS) skal være konstruert slik at motoren i normal bruk tilfredsstiller kravene i dette 
direktiv. Normal bruk er ikke begrenset til driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4.

6.1.5. Krav til hjelpestrategi for utslippskontroll

6.1.5.1. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan monteres på en motor eller i et kjøretøy dersom denne strategien:

utelukkende aktiveres under andre driftsforhold enn dem som er angitt i nr. 6.1.5.4, for formålene angitt i nr. 6.1.5.5,– 

 eller

aktiveres bare unntaksvis under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4, for formålene angitt i nr. 6.1.5.6, og ikke lenger – 
enn det som kreves for disse formålene.

6.1.5.2. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som aktiveres under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4, og som fører 
til at det brukes en annen eller endret utslippskontrollstrategi (ECS) enn den som vanligvis blir benyttet under de relevante 
utslippsprøvingssyklusene, vil være tillatt dersom det i samsvar med kravene i nr. 6.1.7 fullt ut påvises at tiltaket ikke reduserer 
utslippskontrollsystemets effektivitet permanent. I alle andre tilfeller skal en slik strategi anses som en alternativ kontrollstrategi.

6.1.5.3. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) som aktiveres under andre driftsforhold enn dem som er angitt i nr. 6.1.5.4, vil 
være tillatt dersom det i samsvar med kravene i nr. 6.1.7 fullt ut påvises at tiltaket er det nødvendige minstekravet i henhold til 
nr. 6.1.5.6 med hensyn til miljøvern og andre tekniske aspekter. I alle andre tilfeller skal en slik strategi anses som en alternativ 
kontrollstrategi.

6.1.5.4. Som fastsatt i nr. 6.1.5.1 skal følgende driftsforhold gjelde for stasjonære og ikke-stasjonære motortilstander:

i en høyde på høyst 1 000 moh. (eller tilsvarende atmosfærisk trykk på 90 kPa),– 

  og

omgivelsestemperatur på 275-303 K (2-30 °C)(*)(**),– 

  og

temperatur på motorens kjølemiddel på 343-373 K (70-100 °C).– 
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6.1.5.5. En hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan monteres på en motor eller i et kjøretøy, forutsatt at den aktuelle AECS omfattes 
av den aktuelle typegodkjenningsprøvingen og aktiveres i samsvar med nr. 6.1.5.6.

6.1.5.6. AECS aktiveres:

bare av signaler fra selve kjøretøyet for å beskytte motorsystemet (herunder luftkontrollinnretning) og/eller kjøretøyet mot – 
skader,

 eller

for driftssikkerhet, fast standardinnstilling for utslippsnivå og nøddriftsstrategier,– 

 eller

for å hindre altfor store utslipp, i forbindelse med kaldstart eller oppvarming av motoren,– 

 eller

dersom den brukes til å redusere på kontrollen av et regulert forurensende stoff under særlige omgivelses- eller driftsforhold – 
for å sikre at alle andre regulerte forurensende stoffer holder seg innenfor utslippsgrenseverdiene som gjelder for den aktuelle 
motoren. Den overordnede virkningen av en slik AECS går ut på å kompensere for naturlig forekommende fenomener på en slik 
måte at det sikrer en akseptabel kontroll over alle bestanddeler i utslippene.

6.1.6. Krav til dreiemomentbegrensere

6.1.6.1. En dreiemomentbegrenser tillates dersom den oppfyller kravene i nr. 6.1.6.2. eller 6.5.5. I alle andre tilfeller skal en 
dreiemomentbegrenser anses som en alternativ kontrollstrategi.

6.1.6.2 En dreiemomentbegrenser kan monteres på en motor eller i et kjøretøy, forutsatt at:

dreiemomentbegrenseren aktiveres bare av signaler fra selve kjøretøyet for å beskytte drivaggregatet eller kjøretøykonstruksjonen – 
mot skader og/eller med henblikk på sikkerhet, eller for aktivering av kraftuttaket når kjøretøyet står stille, eller for å sikre at 
deNOx-systemet fungerer korrekt,

 og

dreiemomentbegrenseren aktiveres bare midlertidig,– 

 og

dreiemomentbegrenseren ikke endrer utslippskontrollstrategien (ECS),– 

 og

for beskyttelse av kraftuttaket eller drivaggregatet er dreiemomentet begrenset til en fast verdi, som er uavhengig av – 
motorturtallet, samtidig som dreiemomentet ved full belastning aldri overskrides,

 og

at den aktiveres på samme måte for å begrense ytelsen til et kjøretøy for å oppmuntre føreren til å treffe de tiltakene som kreves – 
for at begrensningen av NOx i motoren fungerer korrekt.

6.1.7. Særlige krav til elektroniske utslippskontrollsystemer

6.1.7.1. Krav til dokumentasjon

 Produsenten skal levere en dokumentasjonspakke som omfatter alle konstruksjonselementer og utslippskontrollstrategier (ECS), 
samt dreiemomentbegrensere i motorsystemet og metodene for å kontrollere utgangsvariablene, uansett om dette gjøres direkte eller 
indirekte. Dokumentasjonen skal bestå av to deler:

a) Den formelle dokumentasjonspakken, som skal leveres til den tekniske instansen samtidig med at søknaden om typegodkjenning 
blir innsendt, skal inneholde en fullstendig beskrivelse av ECS og eventuelt av dreiemomentbegrenseren. Denne dokumentasjonen 
kan være kortfattet, forutsatt at det framgår av den at alle utgangsverdier er tillatt i henhold til et skjema over alle alternative 
inngangsverdier for den enkelte enheten. Disse opplysningene skal vedlegges dokumentasjonen som kreves i nr. 3 i dette 
vedlegg.



16.7.2009 Nr. 39/251EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) Ytterligere opplysninger som viser parametrene som blir endret av en eventuell hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) og 
grensevilkårene for når AECS aktiveres. De ytterligere opplysningene skal inneholde en beskrivelse av drivstoffstyringssystemets 
logikk, innstillingsstrategier og omkoplingspunkter for alle driftstilstander. Den skal også inneholde en beskrivelse av 
dreiemomentbegrenseren beskrevet i nr. 6.5.5 i dette vedlegg.

 Disse opplysningene skal også inneholde en begrunnelse for bruken av en eventuell AECS og omfatte ytterligere opplysninger og 
prøvingsdata som viser hvilken virkning en eventuell AECS som er montert på motoren eller i kjøretøyet, har på eksosutslippet. 
Begrunnelsen for bruken av en AECS kan være basert på prøvingsdata og/eller en grundig teknisk analyse.

 Disse ytterligere opplysningene skal være strengt fortrolige og skal på anmodning gjøres tilgjengelige for typegodkjenningsmyndigheten. 
Typegodkjenningsmyndigheten skal holde dette materialet fortrolig.

6.1.8. Særlige krav for typegodkjenning av motorer i henhold til rad A i tabellene i nr. 6.2.1 (motorer som vanligvis ikke gjennomgår ETC-
prøving)

6.1.8.1. For å kunne kontrollere om en strategi eller et tiltak skal anses som en alternativ kontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i 
nr. 2, kan typegodkjenningsmyndigheten og/eller den tekniske instansen be om ytterligere en NOx-kontrollmåling innenfor rammen 
av ETC-prøvingen, som kan utføres i forbindelse med typegodkjenningsprøvingen eller kontrollen av produksjonssamsvar.

6.1.8.2. Når det skal kontrolleres om en strategi eller et tiltak skal anses som en alternativ kontrollstrategi i samsvar med definisjonene gitt i 
nr. 2, skal en tilleggsmargin på 10 % godtas når det gjelder den aktuelle grenseverdien for NOx.

6.1.9. Overgangsbestemmelser om utvidelse av typegodkjenning finnes i nr. 6.1.5 i vedlegg I til direktiv 2001/27/EF.

 Det eksisterende typegodkjenningsnummeret vil være gyldig fram til 8. november 2006. I tilfelle utvidelse er det bare løpenummeret 
som angir godkjenningsnummeret for utvidelsen, som endres som følger:

 Et eksempel på annen utvidelse av den fjerde typegodkjenningen som svarer til ikrafttredelsesdato A, utstedt av Tyskland:

e1*88/77*2001/27A*0004*02

6.1.10. Bestemmelser om sikkerhet for elektroniske systemer

6.1.10.1. Kjøretøyer med datastyrt utslippskontroll skal ha funksjoner som hindrer andre endringer enn endringer godkjent av produsenten. 
Produsenten skal godkjenne endringer dersom disse er nødvendige for diagnostisering, vedlikehold, inspeksjon, ettermontering eller 
reparasjon av kjøretøyet. All omprogrammerbar datakode eller alle driftsparametrer skal være sikret mot ulovlige inngrep og skal 
være minst like godt beskyttet som fastsatt i bestemmelsene i ISO 15031-7 (SAE J2186), forutsatt at utvekslingen av sikkerhetsdata 
foretas ved hjelp av protokollene og diagnostiseringskontakten som er foreskrevet i nr. 6 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF. Alle 
avtakbare minnebrikker skal være innkapslet, plassert i en lukket beholder eller beskyttet av elektroniske algoritmer og skal ikke 
kunne skiftes ut uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer.

6.1.10.2. Datakodede driftsparametrer for motoren skal ikke kunne endres uten bruk av spesialverktøy og -prosedyrer (loddede eller 
innkapslede datakomponenter eller forseglede (eller loddede) datainnfatninger).

6.1.10.3. Produsenten skal treffe nødvendige tiltak for å beskytte innstillingen for høyeste drivstofftilførsel mot ulovlige inngrep mens 
kjøretøyet er i bruk.

6.1.10.4. Produsentene kan søke godkjenningsmyndigheten om unntak fra ett av disse kravene for kjøretøyer som det kan antas ikke trenger 
beskyttelse. Kriteriene som godkjenningsmyndigheten vil vurdere ved en slik søknad, vil omfatte, men ikke være begrenset til, 
tilgjengelighet av ytelsesbrikker, kjøretøyets høyeste ytelse og forventede salgstall for kjøretøyet.

6.1.10.5. Produsenter som bruker systemer med programmerbar datakode (f.eks. elektrisk slettbart programmerbart leseminne, EEPROM), 
skal hindre at uvedkommende foretar omprogrammering. Produsentene skal ta i bruk strategier for ekstra beskyttelse mot ulovlige 
inngrep og skrivebeskyttelse som krever elektronisk tilgang til en ekstern datamaskin drevet av produsenten. Alternative metoder 
som gir tilsvarende grad av beskyttelse mot ulovlige inngrep, kan godkjennes av myndigheten.»

____________________
(*) Kommisjonen vil avgjøre om det er nødvendig å fastsette særlige tiltak for motorer med flere innstillingsmuligheter i dette direktiv 

samtidig som den tar stilling til et forslag vedrørende kravene i artikkel 10 i dette direktiv.
(**) Inntil 1. oktober 2008 gjelder følgende: «omgivelsestemperatur på 279-303 K (6-30 °C).»
(***) Dette temperaturområdet vil bli vurdert på nytt som del av gjennomgåelsen av dette direktiv med særlig vektlegging av om den lavere 

temperaturgrensen er hensiktsmessig.»
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m) Innledningen i nr. 6.2 skal lyde:

«6.2. Krav med hensyn til utslipp av forurensende gasser og partikler og røyk

For typegodkjenning til rad A i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene bestemmes ved ESC- og ELR-prøving for konvensjonelle 
dieselmotorer, herunder motorer utstyrt med elektronisk drivstoffinnsprøyting, eksosresirkulering og/eller oksidasjonskatalysator. 
Dieselmotorer med avanserte systemer for etterbehandling av eksos, herunder deNOx-katalysatorer og/eller partikkelfeller, skal i 
tillegg gjennomgå ETC-prøving.

For typegodkjenningsprøving i henhold til enten rad B1 eller B2 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 skal utslippene bestemmes ved 
ESC-, ELR- og ETC-prøving.

For gassmotorer skal gassutslippene bestemmes ved ETC-prøving.

Prøvingsmetodene for ESC- og ELR-prøving er beskrevet i vedlegg III tillegg 1, mens prøvingsmetoden for ETC-prøving er 
beskrevet i vedlegg III tillegg 2 og 3.

Utslipp av forurensende gasser og eventuelt partikler og røyk fra motoren som er innlevert for prøving, skal måles etter metodene 
beskrevet i vedlegg III tillegg 4. Vedlegg V beskriver de anbefalte analysesystemene for forurensende gasser, de anbefalte 
partikkelprøvetakingssystemene og det anbefalte røykmålingssystemet.

Andre systemer eller analysatorer kan godkjennes av den tekniske instansen dersom det viser seg at de gir likeverdige resultater for 
den aktuelle prøvingssyklusen. Bestemmelsen av systemenes likeverdighet skal skje på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse 
av 7 par (eller flere) stikkprøver av systemet som vurderes, og ett av referansesystemene i dette direktiv. For partikkelutslipp 
er det bare systemet for fullstrømsfortynning eller systemet for delstrømsfortynning som oppfyller kravene i ISO 16183, som 
anerkjennes som likeverdige referansesystemer. Med «resultater» menes de spesifikke utslippsverdiene målt under syklusen. 
Korrelasjonsundersøkelsen skal utføres ved samme laboratorium, på samme prøvingsstand og på samme motor, og bør fortrinnsvis 
foretas parallelt. Om gjennomsnittet av stikkprøveparene er likeverdige, skal bestemmes ved F-prøvings- og t-prøvingsstatistikk som 
beskrevet i tillegg 4 til dette vedlegg, som er registrert under disse laboratorie-, prøvingskammer- og motorforholdene. Store utslag 
skal bestemmes i samsvar med ISO 5725 og utelukkes fra databasen. For at et nytt system skal kunne innlemmes i dette direktiv, skal 
bestemmelsen av likeverdighet baseres på beregning av repeterbarhet og reproduserbarhet som beskrevet i ISO 5725.»

n) Nye nr. 6.3, 6.4 og 6.5 skal lyde:

«6.3. Holdbarhets- og forringelsesfaktorer

6.3.1. I forbindelse med dette direktiv skal produsenten bestemme forringelsesfaktorene som skal brukes for å vise at utslippene av gass 
og partikler fra en motorfamilie eller fra en familie av systemer for etterbehandling av eksos, fortsatt samsvarer med de aktuelle 
utslippsgrensene som er nevnt i tabellene i nr. 6.2.1 til dette vedlegg, i den relevante holdbarhetsperioden fastsatt i artikkel 3 i dette 
direktiv.

6.3.2. Framgangsmåtene for å vise at en motorfamilie eller en familie av systemer for etterbehandling av eksos overholder de relevante 
utslippsgrensene i den aktuelle holdbarhetsperioden, er angitt i vedlegg II til direktiv 2005/78/EF.

6.4. Egendiagnosesystem (OBD)

6.4.1. Som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 2 i dette direktiv, skal dieselmotorer eller kjøretøyer med en dieselmotor være utstyrt med et 
egendiagnosesystem (OBD) for utslippskontroll i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

 Som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal gassmotorer eller kjøretøyer med en gassmotor være utstyrt med et 
egendiagnosesystem (OBD) for utslippskontroll i samsvar med kravene i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF.

6.4.2. Produksjon av motorer i mindre antall

 Som alternativ til kravene i dette nummer, kan motorprodusenter med en årlig produksjon på verdensplan av en motortype som 
tilhører en OBD-motorfamilie,

på under 500 enheter i året, få EF-typegodkjenning på grunnlag av kravene i dette direktiv når motoren overvåkes bare for – 
gjennomgang i strømkretsene, og etterbehandlingssystemet overvåkes for større funksjonsfeil,
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på under 50 enheter i året, få EF-typegodkjenning på grunnlag av kravene i dette direktiv når det fullstendige utslippskontrollsystemet – 
(dvs. motoren og etterbehandlingssystemet) overvåkes bare for gjennomgang i strømkretsene.

Typegodkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om omstendighetene i forbindelse med hver typegodkjenning som er 
gitt i henhold til denne bestemmelsen.

6.5. Krav for å sikre at NOx-kontrolltiltakene fungerer korrekt(*)

6.5.1. Generelt

6.5.1.1. Dette nummer gjelder alle motorsystemer, uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å overholde utslippsgrenseverdiene angitt 
i tabellene i nr. 6.2.1 i dette vedlegg.

6.5.1.2. Ikrafttredelsesdatoer

 Kravene i nr. 6.5.3, 6.5.4 og 6.5.5 får anvendelse fra 1. oktober 2006 for nye typegodkjenninger, og fra 1. oktober 2007 for alle 
registreringer av nye kjøretøyer.

6.5.1.3. Alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal konstrueres, bygges og monteres slik at de kan oppfylle disse kravene i 
motorens levetid.

6.5.1.4. Produsenten skal i vedlegg II til dette direktiv gi fullstendige opplysninger om de funksjonelle driftsspesifikasjonene til et 
motorsystem som omfattes av dette nummer.

6.5.1.5. I søknaden om typegodkjenning, dersom motorsystemet krever en reagens, skal produsenten angi spesifikasjonene for alle reagenser 
som forbrukes av et system for etterbehandling av eksos, f.eks. type og konsentrasjoner, driftstemperaturforhold, henvisninger til 
internasjonale standarder osv.

6.5.1.6. Med henvisning til nr. 6.1 skal hvert motorsystem som omfattes av dette nummer, beholde sin utslippskontrollfunksjon under alle 
forhold som normalt forekommer på Den europeiske unions territorium, særlig ved lave omgivelsestemperaturer.

6.5.1.7. I forbindelse med typegodkjenning skal produsenten påvise for den tekniske instansen at for motorsystemer som krever en reagens, 
skal eventuelle utslipp av ammoniakk i den gjeldende utslippsprøvingssyklusen ikke overstige en gjennomsnittsverdi på 25 ppm.

6.5.1.8. For motorsystemer som krever en reagens, skal hver enkelt reagensbeholder som er montert på et kjøretøy, omfatte et middel for 
å ta en prøve av væsken i beholderen. Prøvetakingspunktet skal være lett tilgjengelig uten bruk av spesialverktøy eller særlige 
innretninger.

6.5.2. Vedlikeholdskrav

6.5.2.1. Produsenten skal levere eller sørge for at det blir levert til alle eiere av nye tunge kjøretøyer eller nye tungbilmotorer skriftlige 
instrukser som skal fastslå at dersom kjøretøyets utslippskontrollsystem ikke fungerer korrekt, skal føreren underrettes om et problem 
gjennom feilindikatoren (MI), og motoren skal som følge av dette fungere med redusert ytelse.

6.5.2.2. Instruksene skal opplyse om krav til riktig bruk og vedlikehold av kjøretøyer, herunder når det er relevant, forbruk av reagenser.

6.5.2.3 Instruksene skal utarbeides i et klart og ikke-teknisk språk og på språket i den staten der et nytt tungt kjøretøy eller en ny tungbilmotor 
selges eller registreres.

6.5.2.4. Instruksene skal angi nærmere om kjøretøyets fører skal etterfylle reagenser som forbrukes, mellom de normale serviceintervallene 
og skal angi forventet forbruk av reagens for den aktuelle typen av nytt tungt kjøretøy.

6.5.2.5. I instruksene skal det angis at bruken og etterfyllingen av en påkrevd reagens med de korrekte spesifikasjonene er obligatorisk for 
at kjøretøyet skal oppfylle kravene i samsvarssertifikatet som er utstedt for dette kjøretøyet eller denne motortypen.

6.5.2.6. Instruksene skal fastslå at det kan være straffbart å bruke et kjøretøy som ikke forbruker en eventuell reagens dersom dette er påkrevd 
for å redusere utslippene av forurensende stoffer, og følgelig at eventuelle gunstige vilkår for kjøp eller drift av kjøretøyet som er 
oppnådd i registreringsstaten eller en annen stat der kjøretøyet brukes, derfor kan bli ugyldig.
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6.5.3. Motorsystemets NOx-kontroll

6.5.3.1. Alle feilfunksjoner i motorsystemet med hensyn til NOx-utslippskontroll (for eksempel på grunn av mangel på en påkrevd reagens, 
feilaktig eksosresirkuleringsstrøm eller deaktivering av eksosresirkulering) skal bestemmes ved hjelp av overvåking av NOx-nivået 
med følere plassert i eksosstrømmen.

6.5.3.2. Motorsystemer skal utstyres med en innretning for å bestemme NOx-nivået i eksosstrømmen. Ved eventuelle avvik i NOx-nivået på 
mer enn 1,5 g/kwh over gjeldende grenseverdi angitt i tabell I i nr. 6.2.1 i vedlegg I til dette direktiv, skal føreren bli varslet gjennom 
aktivering av feilindikatoren (MI) (se nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF).

6.5.3.3. I tillegg skal en uslettelig feilkode som angir årsaken til at NOx overskrider nivåene angitt i nummeret over, lagres i samsvar med nr. 
3.9.2 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.3.4. Dersom NOx-nivået overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv(*), skal en dreiemomentbegrenser 
redusere ytelsen til motoren i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte at føreren av kjøretøyet tydelig oppfatter det. Så lenge 
dreiemomentbegrenseren er aktivert, skal føreren fortsatt gjøres oppmerksom på dette i samsvar med kravene i nr. 6.5.3.2.

6.5.3.5. Når det gjelder motorsystemer som benytter seg av eksosregulering (EGR) og ingen andre etterbehandlingssystemer for utslipp 
av NOx, kan produsenten benytte en alternativ metode til kravene i nr. 6.5.3.1 for å bestemme NOx-nivå. På tidspunktet for 
typegodkjenning skal produsenten vise at den alternative metoden er like rask og nøyaktig for å bestemme NOx-nivået som metoden 
angitt i nr. 6.5.3.1, og at konsekvensene blir de samme som nevnt i nr. 6.5.3.2, 6.5.3.3 og 6.5.3.4.

6.5.4. Reagenskontroll

6.5.4.1. For kjøretøyer som krever bruk av en reagens for å oppfylle kravene i dette nummer, skal føreren underrettes om reagensnivået i 
kjøretøyets reagensbeholder gjennom et særlig mekanisk eller elektronisk signal på kjøretøyets instrumentbord. Dette skal omfatte 
en advarsel når reagensnivået faller til:

under 10 % av beholderen, eller en større prosentdel etter produsentens valg,– 

 eller

under det nivået som tilsvarer den kjøreavstanden som er mulig med den reservedrivstoffmengden som produsenten har angitt.– 

Reagensindikatoren skal være plassert i nærheten av drivstoffindikatoren.

6.5.4.2. Når reagensbeholderen er tom, skal føreren underrettes om dette i samsvar med kravene i nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/
EF.

6.5.4.3. Så snart reagensbeholderen er tom, får kravene i nr. 6.5.5 anvendelse i tillegg til kravene i nr. 6.5.4.2.

6.5.4.4. En produsent kan velge å oppfylle kravene i nr. 6.5.4.5-6.5.4.13 som et alternativ til å oppfylle kravene i nr. 6.5.3.

6.5.4.5. Motorsystemer skal omfatte en innretning som kan fastslå om en væske med tilsvarende egenskaper som reagensen og som 
produsenten har angitt og registrert i vedlegg II til dette direktiv, finnes i kjøretøyet.

6.5.4.6. Dersom væsken i reagensbeholderen ikke samsvarer med minstekravene angitt av produsenten og registrert i vedlegg II til dette 
direktiv, får tilleggskravene i nr. 6.5.4.13 anvendelse.

6.5.4.7. Motorsystemer skal omfatte en innretning for å bestemme reagensforbruket og for å sikre ekstern tilgang til opplysninger om 
forbruk.

6.5.4.8. Gjennomsnittlig reagensforbruk og gjennomsnittlig nødvendig reagensforbruk for motorsystemet enten i løpet av den siste 
fullstendige motordriftsperioden på 48 timer eller den perioden som kreves for å forbruke minst 15 liter reagens, etter hva som 
kommer først, skal være tilgjengelig gjennom serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten (se nr. 6.8.3 i vedlegg IV 
til direktiv 2005/78/EF).
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6.5.4.9. For å overvåke reagensforbruket skal minst følgende parametrer i motoren overvåkes:

reagensnivået i kjøretøyets beholder,– 

reagenstilførsel eller -innsprøyting målt så nært som teknisk mulig til innsprøytingsstedet til et system for etterbehandling av – 
eksos.

6.5.4.10. Ved alle avvik på mer enn 50 % i det gjennomsnittlige reagensforbruket og det gjennomsnittlige nødvendige reagensforbruket for 
motorsystemet i perioden definert i nr. 6.5.4.8, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse.

6.5.4.11. Dersom doseringen av reagens avbrytes, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse. Dette er ikke påkrevd dersom motorens 
elektroniske styreenhet krever at doseringen avbrytes, fordi motorens driftsvilkår er slik at motorens utslipp ikke krever noen 
dosering av reagens, forutsatt at produsenten klart har underrettet godkjenningsmyndighetene om hva disse driftsvilkårene er.

6.5.4.12. Dersom NOx-nivået overstiger 7,0 g/kWh i ETC-prøvingssyklusen, får tiltakene nevnt i nr. 6.5.4.13, anvendelse.

6.5.4.13.  Når det vises til dette nummer, skal føreren varsles ved aktivering av feilindikatoren (MI) (se nr. 3.6.5 i vedlegg IV til direktiv 
2005/78/EF), og en dreiemomentbegrenser skal redusere motorytelsen i samsvar med kravene i nr. 6.5.5 på en slik måte at føreren 
av kjøretøyet tydelig oppfatter det.

 En uslettelig feilkode som angir årsaken til at dreiemomentbegrenseren aktiveres, skal lagres i samsvar med nr. 3.9.2 i vedlegg IV 
til direktiv 2005/78/EF i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

6.5.5. Tiltak for å hindre ulovlige inngrep i systemer for etterbehandling av eksos

6.5.5.1. I alle motorsystemer som omfattes av dette nummer, skal det finnes en dreiemomentbegrenser som varsler føreren om at 
motorsystemet ikke fungerer riktig eller at kjøretøyet anvendes feil, og dermed oppmuntrer til at eventuelle feil rettes opp raskt.

6.5.5.2. Dreiemomentbegrenseren skal aktiveres når kjøretøyet står stille for første gang etter at noen av forholdene i enten nr. 6.5.3.4, 6.5.4.3, 
6.5.4.6, 6.5.4.10, 6.5.4.11 eller 6.5.4.12 har inntruffet.

6.5.5.3. Når dreiemomentbegrenseren trer i funksjon, skal motorens dreiemoment ikke i noe tilfelle overstige en konstant verdi på:

60 % av dreiemoment ved full belastning, uavhengig av motorturtall, for kjøretøyer i gruppe N3 > 16 tonn, M3/III og M3/B > – 
7,5 tonn,

75 % av dreiemoment ved full belastning, uavhengig av motorturtall, for kjøretøyer i gruppe N1, N2, N3 ≤ 16 tonn, M2, M3/I, – 
M3/II, M3/A og M3/B ≤ 7,5 tonn,

6.5.5.4. Bestemmelser om dreiemomentbegrensning er oppført i nr. 6.5.5.5-6.5.5.6.

6.5.5.5. Detaljerte skriftlige opplysninger med utfyllende spesifikasjoner av dreiemomentbegrenserens funksjoner, skal angis i samsvar med 
kravene til dokumentasjon i nr. 6.1.7.1 i dette vedlegg.

6.5.5.6. Dreiemomentbegrenseren skal deaktiveres når motoren kjører på tomgang, dersom forholdene som gjorde at den ble aktivert, 
ikke lenger er til stede. Dreiemomentbegrenseren skal ikke deaktiveres automatisk dersom årsaken til at den ble aktivert, ikke er 
utbedret.

6.5.5.7. Demonstrasjon av dreiemomentbegrenseren

6.5.5.7.1. Som ledd i søknaden om typegodkjenning fastsatt i nr. 3 i dette vedlegg, skal produsenten demonstrere funksjonen til 
dreiemomentbegrenseren enten gjennom prøving av motor på dynamometer eller ved prøving i et kjøretøy.

6.5.5.7.2. Dersom det skal utføres en prøving av motor på dynamometer, skal produsenten kjøre fortløpende ETC-prøvingssykluser for å 
demonstrere at dreiemomentbegrenseren fungerer, og dessuten aktiveres, i samsvar med kravene i nr. 6.5, og særlig i samsvar med 
kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

6.5.5.7.3. Dersom det skal utføres en kjøretøyprøving, skal kjøretøyet kjøres på vei eller testbane for å demonstrere at dreiemomentbegrenseren 
fungerer, og dessuten aktiveres, i samsvar med kravene i nr. 6.5, og særlig i samsvar med kravene i nr. 6.5.5.2 og 6.5.5.3.

___________________________
(*) Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå dette nummer innen 31. desember 2006.
(**) Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå disse verdiene innen 31. desember 2005.»
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o) Nr. 8.1 skal lyde:

«8.1. Parametrer for bestemmelse av motorfamilien

Motorfamilien, slik den er bestemt av motorprodusenten, skal oppfylle bestemmelsene i ISO 16185.»

p) Nytt nr. 8.3 skal lyde:

«8.3 Parametrer for bestemmelse av en OBD-motorfamilie

OBD-motorfamilien kan bestemmes ved de grunnleggende konstruksjonsparametrene som skal være felles for alle motorsystemer som 
hører til en familie.

For at motorsystemer skal betraktes som tilhørende den samme OBD-motorfamilien, skal følgende liste med grunnleggende parametrer 
være felles:

metodene for OBD-overvåking,– 

metodene for påvisning av funksjonssvikt,– 

med mindre produsenten ved hjelp av relevant teknisk demonstrasjon eller andre hensiktsmessige framgangsmåter har vist at disse 
metodene er likeverdige.

Merk: motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, kan fortsatt tilhøre samme OBD-motorfamilie forutsatt at kriteriene nevnt ovenfor, 
er oppfylt.»

q) Nr. 9.1 skal lyde:

«9.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF. 
Produksjonssamsvar kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen i typegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg VI til dette direktiv. 
Ved anvendelse av tillegg 1, 2 eller 3 skal de målte utslippene av forurensende gass og partikler fra motorer som skal kontrolleres for 
produksjonssamsvar, justeres ved å benytte de relevante forringelsesfaktorene for den aktuelle motoren, som angitt i nr. 1.5 i tillegget til 
vedlegg VI.

Nr. 2.4.2 og 2.4.3 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF får anvendelse dersom vedkommende myndigheter ikke er tilfreds med 
produsentens revisjonsprosedyre.»

r) Nytt nr. 9.1.2 skal lyde:

«9.1.2. Egendiagnosesystem (OBD)

9.1.2.1. Dersom OBD-systemets produksjonssamsvar skal kontrolleres, skal kontrollen foretas på følgende måte:

9.1.2.2. Når typegodkjenningsmyndigheten finner at produksjonskvaliteten ikke virker tilfredsstillende, blir en tilfeldig motor tatt ut fra serien 
og underkastet prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF. Prøvingene kan utføres på en motor som er innkjørt 
i høyst 100 timer.

9.1.2.3. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom denne motoren oppfyller kravene i prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til 
direktiv 2005/78/EF.

9.1.2.4 Dersom motoren som er tatt ut fra serien, ikke oppfyller kravene i nr. 9.1.2.2, skal det tas ut en ekstra stikkprøve på fire motorer fra serien 
og underkastes prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF. Prøvingene kan utføres på motorer som er innkjørt i 
høyst 100 timer.

9.1.2.5. Produksjonssamsvar anses å være oppnådd dersom minst tre motorer av den ekstra stikkprøven på fire motorer, oppfyller kravene i 
prøvingene beskrevet i vedlegg IV tillegg 1 til direktiv 2005/78/EF.»
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s) Nytt nr. 10 skal lyde:

«10. SAMSVAR FOR KJØRETØYER/MOTORER I BRUK

10.1. I forbindelse med dette direktiv skal det regelmessig foretas samsvarskontroll for kjøretøyer/motorer i bruk i hele levetiden til en motor 
som er montert i et kjøretøy.

10.2. Med henvisning til typegodkjenninger som er gitt for utslipp, er det hensiktsmessig med ytterligere tiltak for å bekrefte at 
utslippskontrollinnretningene er funksjonsdyktige i levetiden til en motor som er montert i et kjøretøy, ved normale driftsforhold.

10.3. Framgangsmåtene som skal følges for samsvar for kjøretøyer/motorer i bruk, er angitt i vedlegg III til direktiv 2005/78/EF.»

t) I tillegg 1 skal nr. 3 lyde:

«3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

der:

L = den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi

xi = den naturlige logaritmen for målingen (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) for den i’ende motoren i prøven

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er beregnet)

n = det aktuelle prøveantallet.»

u) I tillegg 2 skal nr. 3 og den innledende setningen i nr. 4 lyde:

«3. Verdiene for de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I, etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren, anses å følge en 
logaritmisk normalfordeling og bør omformes ved å bestemme den naturlige logaritmen. m0 og m betegner henholdsvis minste og største 
prøveantall (m0 = 3 og m = 32), og n betegner det aktuelle prøveantallet.

4. Dersom de naturlige logaritmene for de målte verdiene (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) i serien er x1, x2, … xi, og L 
er den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi, er:»

v) I tillegg 3 skal nr. 3 lyde:

«3. Følgende framgangsmåte benyttes for hvert av de forurensende stoffene angitt i nr. 6.2.1 i vedlegg I (se figur 2):

der:

L = den naturlige logaritmen for det forurensende stoffets grenseverdi

xi = den naturlige logaritmen for målingen (etter anvendelse av den relevante forringelsesfaktoren) for den i’ende motoren i prøven

s = et anslag over standardavviket for produksjonen (etter at målingenes naturlige logaritme er beregnet)

n = det aktuelle prøveantallet.»

w) Nytt tillegg 4 skal lyde:

«Tillegg 4

VURDERING AV SYStEMENES LIKEVERDIGHEt

Vurderingen av om systemene er likeverdige i samsvar med nr. 6.2 i dette vedlegg, skal skje på grunnlag av en korrelasjonsundersøkelse av 
7 par (eller flere) stikkprøver av forsøkssystemet, og ett av de godkjente referansesystemene i dette direktiv, ved hjelp av én eller flere egnede 
prøvingssykluser. De kriteriene for likeverdighet som skal benyttes, skal være F-prøving og den tosidede Student t-prøving.

Denne statistiske metoden undersøker hypotesen om at populasjonens standardavvik og gjennomsnittsverdien for et utslipp målt 
med forsøkssystemet, ikke skiller seg fra standardavviket og populasjonens gjennomsnittsverdi for det gjeldende utslippet målt med 
referansesystemet. Hypotesen skal prøves på grunnlag av et signifikansnivå på 5 % for F- og t-verdiene. De kritiske F- og t-verdiene for 7-10 
stikkprøvepar er angitt i tabellen nedenfor. Dersom F- og t-verdiene beregnet i henhold til formelen nedenfor er større enn de kritiske F- og 
t-verdiene, er forsøkssystemet ikke likeverdig.
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Følgende framgangsmåte skal følges: R og C med senket skrift viser til henholdsvis referanse- og forsøkssystem:

a)  Utfør minst 7 prøver med forsøks- og referansesystemene, helst parallelt. Det vises til antall prøver som nR og nC.

b)  Beregn gjennomsnittsverdiene xR og xC og standardavvikene sR og sC.

c)  Beregn F-verdien som følger:

(den største av de to standardavvikene SR eller SC skal stå i telleren)

d)  Beregn t-verdien som følger:

e)  Sammenlign de beregnede F- og t-verdiene med de kritiske F- og t-verdiene som tilsvarer det antall prøver som er angitt i tabellen 
nedenfor. Dersom det velges større prøvestørrelser, se de statistiske tabellene for et signifikansnivå på 5 % (konfidensgrad på 95 %).

f)  Fastsett frihetsgradene (df) som følger:

for F-prøven: df = nR – 1 / nC – 1

for t-prøven: df = nC + nR – 2

F- og t-verdier for utvalgte prøvestørrelser

Prøvestørrelse F-prøve t-prøve

df Fcrit df tcrit

7 6/6 4,284 12 2,179

8 7/7 3,787 14 2,145

9 8/8 3,438 16 2,120

10 9/9 3,179 18 2,101

g)  Fastsett likeverdigheten som følger:

—  dersom F < Fcrit og t < tcrit, er forsøkssystemet likeverdig med referansesystemet i dette direktiv,

—  dersom F ≥ Fcrit og t ≤ tcrit, er forsøkssystemet forskjellig fra referansesystemet i dette direktiv.»

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 0.7 skal lyde:

 «0.7.  Navn og adresse til produsentens representant:»

b) Tidligere nr. 0.7, 0.8 og 0.9 blir henholdsvis nr. 0.8, 0.9 og 0.10.

c) Nytt nr. 0.11 skal lyde:

 «0.11 For kjøretøyer utstyrt med egendiagnosesystem (OBD), en skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI):»
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d) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.20 skal lyde:

«1.20. Motorens elektroniske styreenhet (EECU) (alle motortyper):

1.20.1.  Merke: …

1.20.2.  Type: …

1.20.3.  Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: …»

ii) Nytt nr. 2.2.1.12 og 2.2.1.13 skal lyde:

«2.2.1.12.  Normalt driftstemperaturområde (K): …

2.2.1.13.  Reagenser som forbrukes (når det er relevant):

2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: …

2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: …

2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (når det er relevant): …

2.2.1.13.4.  Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service(*)

__________

(*) Stryk det som ikke passer.»

iii) Nr. 2.2.4.1 skal lyde:

«2.2.4.1.  Spesifikasjoner (merke, type, strømningshastighet osv.): …»

iv) Nytt nr. 2.2.5.5 og 2.2.5.6 skal lyde:

«2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa): …

2.2.5.6.  Ved periodisk regenerering:

Antall ETC-prøvingssykluser mellom 2 regenereringer (n1):– 

Antall ETC-prøvingssykluser under regenerering (n2)»– 

v) Nytt nr. 3.1.2.2.3 skal lyde:

«3.1.2.2.3.  Common rail, merke og type: …»

vi) Nye nr. 9 og 10 skal lyde:

«9.  Egendiagnosesystem (OBD)

9.1.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(*): …

9.2.  Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet: …

9.3.  Skriftlig beskrivelse (generelle OBD-funksjonsprinsipper) for:

9.3.1. Diesel-/gassmotorer(*): …

9.3.1.1. Overvåking av katalysator(*): …
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9.3.1.2. Overvåking av deNOx-systemet(*): …

9.3.1.3. Overvåking av dieselpartikkelfilter(*): …

9.3.1.4. Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(*): …

9.3.1.5. Andre deler som overvåkes av OBD-systemet(*): …

9.4.  Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode): …

9.5.  Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt): …

10. Dreiemomentbegrenser

10.1.  Beskrivelse av aktiveringen av dreiemomentbegrenseren

10.2.  Beskrivelse av begrensningen av fullastkurven

______________

(*) Stryk det som ikke passer.»

e) I tillegg 2 skal fjerde rad i første kolonne i tabellen i nr. 2.1.1 lyde:

«Drivstofftilførsel per takt (mm3)»

f) I tillegg 3 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.20 skal lyde:

«1.20. Motorens elektroniske styreenhet (EECU) (alle motortyper):

1.20.1. Merke:

1.20.2. Type:

1.20.3. Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare: …»

ii) Nytt nr. 2.2.1.12 og 2.2.1.13 skal lyde:

«2.2.1.12. Normalt driftstemperaturområde (K): …

2.2.1.13.  Reagenser som forbrukes (når det er relevant):

2.2.1.13.1.  Type og konsentrasjon av reagens som kreves for katalytisk virkning: …

2.2.1.13.2.  Normalt driftstemperaturområde for reagens: …

2.2.1.13.3.  Internasjonal standard (når det er relevant): …

2.2.1.13.4.  Hyppighet for etterfylling av reagens: løpende/ved service(*):
________________
(*) Stryk det som ikke passer.»

iii) Nr. 2.2.4.1 skal lyde:

«2.2.4.1.  Spesifikasjoner (merke, type, strømningshastighet osv.): …»
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iv) Nytt nr. 2.2.5.5 og 2.2.5.6 skal lyde:

«2.2.5.5.  Normalt driftstemperaturområde (K) og trykk (kPa): …

2.2.5.6.  Ved periodisk regenerering:

Antall ETC-prøvingssykluser mellom 2 regenereringer (n1)– 

Antall ETC-prøvingssykluser under regenerering (n2)»– 

v) Nytt nr. 3.1.2.2.3 skal lyde:

«3.1.2.2.3.  Common rail, merke og type: …»

vi) Nye nr. 6 og 7 skal lyde:

«6. Egendiagnosesystem (OBD)

6.1.  Skriftlig beskrivelse og/eller tegning av feilindikatoren (MI)(*):

6.2.  Liste over og formål med alle deler som overvåkes av OBD-systemet: …

6.3.  Skriftlig beskrivelse (generelle OBD-funksjonsprinsipper) for:

6.3.1.  Diesel-/gassmotorer(*): …

6.3.1.1.  Overvåking av katalysator(*): …

6.3.1.2.  Overvåking av deNOx-systemet(*): …

6.3.1.3.  Overvåking av dieselpartikkelfilter(*): …

6.3.1.4.  Overvåking av elektronisk drivstoffsystem(*): …

6.3.1.5.  Andre deler som overvåkes av OBD-systemet(*): …

6.4.  Kriterier for aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøresykluser eller statistisk metode): …

6.5.  Liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver enkelt): …

7. Dreiemomentbegrenser

7.1.  Beskrivelse av aktiveringen av dreiemomentbegrenseren

7.2.  Beskrivelse av begrensningen av fullastkurven
___________
(*) Stryk det som ikke passer.»

g) Nytt tillegg 5 skal lyde:

«Tillegg 5

OPPLYSNINGER OM OBD-SYStEMER

1. I samsvar med bestemmelsene i nr. 5 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF, skal følgende tilleggsopplysninger framlegges av 
kjøretøyprodusenten for å gjøre det mulig å produsere reserve- eller servicedeler som er forenlige med OBD-systemer, samt 
diagnoseverktøy og prøvingsutstyr, med mindre slike opplysninger omfattes av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk 
fagkunnskap hos produsenten eller leverandøren(e) av originalt utstyr.
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 Opplysningene i dette nummer skal i relevante tilfeller gjentas i tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette 
direktiv).

1.1.  En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet.

1.2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble benyttet for den opprinnelige typegodkjenningen av 
kjøretøyet, for den delen som overvåkes av OBD-systemet.

1.3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil og aktivering av 
feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste over relevante sekundære overvåkede parametrer 
for hver del som overvåkes av OBD-systemet. En liste over alle anvendte diagnostiseringskoder og -formater (med forklaring av hver 
enkelt) tilknyttet de enkelte utslippstilknyttede delene i drivaggregatet og de enkelte ikke-utslippstilknyttede delene, der overvåking 
av delen benyttes til å fastslå aktivering av feilindikatoren.

1.3.1. De opplysningene som kreves i dette nummer kan for eksempel defineres ved å fylle ut en tabell som tabellen nedenfor, som skal 
vedlegges dette vedlegg:

Del Feilkode
Overvåkings -

strategi

Kriterier for 
påvisning av 

feil

Kriterier for 
aktivering av 
feilindikator

Sekundære 
parametrer

Forkon-
disjonering

Demonstra-
sjons prøving

SCR-
katalysator Pxxxx

Signaler fra 
NOx-sensor 

1 og 2

Forskjell i 
signaler fra 

sensor 1 
og 2

Tredje 
syklus

Motor turtall, 
motor-

belastning, 
katalysator-
temperatur, 

reagens-
aktivitet

Tre OBD-
prøvings-

sykluser (3 
korte ESC-
sykluser)

OBD-
prøvings-

syklus (kort 
ESC-syklus)

1.3.2. De opplysningene som kreves i dette tillegg kan begrenses til den fullstendige listen over feilkoder registrert av OBD-systemet, 
dersom nr. 5.1.2.1 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF ikke får anvendelse, for eksempel ved reserve- eller servicedeler. Disse 
opplysningene kan for eksempel defineres ved å fylle ut de to første kolonnene i tabellen i nr. 1.3.1 ovenfor.

 Den samlede opplysningspakken bør gjøres tilgjengelig for typegodkjenningsmyndigheten som del av tilleggsmaterialet angitt i 
nr. 6.1.7.1 i vedlegg I til dette direktiv, «krav til dokumentasjon».

1.3.3. Opplysningene som kreves i dette nummer, skal gjentas i tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette 
direktiv).

 Når nr. 5.1.2.1 i vedlegg IV til direktiv 2005/78/EF ikke får anvendelse med hensyn til reserve- eller servicedeler, kan opplysningene 
i vedlegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet (vedlegg VI til dette direktiv) begrenses til opplysningene nevnt i nr. 1.3.2.»

3)  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1.3.1 skal lyde:

«1.3.1. ESC-prøving

 Under en foreskrevet sekvens av driftsvilkår med varm motor skal mengdene med eksosutslipp nevnt ovenfor, undersøkes 
fortløpende ved at det tas prøve av rå eller fortynnet eksos. Prøvingssyklusen består av en rekke turtalls- og effektsekvenser 
som dekker dieselmotorens typiske driftsområde. I løpet av hver fase skal konsentrasjonen av hver forurensende gass, eksosens 
strømningshastighet og effekten bestemmes, og de målte verdiene veies. For måling av partikler skal eksosen fortynnes med 
kondisjonert omgivelsesluft enten ved bruk av delstrømsfortynning eller fullstrømsfortynning. Partiklene skal samles opp på et enkelt 
passende filter i forhold til vektfaktorer for hver fase. For hvert forurensende stoff skal utslippsmengden i gram per kilowattime 
beregnes som beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg. Dessuten skal det måles NOx i tre prøvingspunkter innenfor det kontrollområdet 
som velges av den tekniske instansen, og de målte verdiene skal sammenlignes med verdiene som beregnes på grunnlag av de 
fasene i prøvingssyklusen som omfatter de valgte prøvingspunktene. NOx-kontrollmålingene sikrer at motorens utslippsreduksjon er 
effektiv innenfor motorens typiske driftsområde.»
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b) Nr. 1.3.3 skal lyde:

«1.3.3. ETC-prøving

Under en foreskrevet syklus med varm motor og glidende overgang mellom driftsvilkårene, som nøye bygger på veitypespesifikke 
kjøremønstre for tungbilmotorer i lastebiler og busser, skal ovennevnte forurensende stoffer undersøkes etter at den samlede 
eksosen er fortynnet med kondisjonert omgivelsesluft (CVS-system med dobbelfortynning for partikler) eller ved å bestemme 
gasskomponentene i råeksosen og partiklene ved hjelp av et delstrømsfortynningssystem. Ved hjelp av reaksjonssignalene for 
motorens dreiemoment og turtall, registrert av dynamometeret, integreres effekten med hensyn til tiden gjennom syklusen, og 
resultatet er det arbeidet som motoren har utført i prøvingssyklusen. For et CVS-system bestemmes konsentrasjonen av NOx 
og HC gjennom hele syklusen ved integrasjon av signalet fra analysatoren, mens konsentrasjonen av CO, CO2 og NMHC kan 
bestemmes ved integrasjon av signalet fra analysatoren eller ved oppsamling i sekk. Dersom de måles i råeksosen, bestemmes alle 
gasskomponenter gjennom hele syklusen ved integrasjon av signalet fra analysatoren. For partikler samles en proporsjonal prøve 
opp på et passende filter. Strømningshastigheten til den rå eller fortynnede eksosen skal bestemmes gjennom hele syklusen slik at det 
blir mulig å bestemme masseutslippsverdiene for hvert forurensende stoff. Masseutslippsverdien av hvert forurensende stoff benyttes 
sammen med motorens arbeid til å beregne utslippsmengden i gram per kilowattime, som beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegg.

c) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1.  Prøvingsvilkår for motoren

2.1.1. Den absolutte temperaturen (Ta) til motorens innsugingsluft ved motorens luftinntak, uttrykt i Kelvin, og det tørre atmosfæriske 
trykket (ps) uttrykt i kPa, skal måles og parameteren fa bestemmes på følgende måte: I flersylindrede motorer som har atskilte 
grupper med innsugingsmanifolder, som i en «V»-motor, måles gjennomsnittstemperaturen for de atskilte gruppene.

a) for motorer med kompresjonstenning:

innsugingsmotorer og mekanisk overladede motorer:

turboladede motorer med eller uten kjøling av innsugingsluften:

b)  motorer med gnisttenning:

2.1.2.  Prøvingens gyldighet

For at en prøving skal være gyldig, skal parameteren fa være slik at:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06»

d) Nr. 2.8 skal lyde:

«2.8  Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal utslippene som måles i prøvingssyklusen, være 
representative for utslippene i felten. Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos som forbruker en 
reagens, skal den reagensen som brukes til alle prøvinger, være i samsvar med nr. 2.2.1.13 i tillegg 1 til vedlegg II.

2.8.1. For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en kontinuerlig regenereringsprosess, skal utslippene måles i et 
stabilisert etterbehandlingssystem.

Regenereringsprosessen skal finne sted minst én gang under ETC-prøvingen, og produsenten skal angi under hvilke forhold 
regenerering normalt finner sted (sotbelastning, temperatur, eksosmottrykk osv.).
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For å bekrefte regenereringsprosessen skal det utføres minst 5 ETC-prøvinger. Under prøvingene registreres eksostemperatur og 
–trykk (temperatur før og etter etterbehandlingssystemet, eksosmottrykket osv.).

Etterbehandlingssystemet skal anses å være tilfredsstillende dersom forholdene som produsenten har angitt, forekommer under 
prøvingen i et tilstrekkelig tidsrom.

De endelige prøvingsresultatene skal være det aritmetiske gjennomsnittet av de forskjellige ETC-prøvingene.

Dersom etterbehandlingen av eksos har en sikkerhetsinnstilling som skifter til periodisk regenerering, bør det kontrolleres i henhold 
til nr. 2.8.2. I dette særlige tilfellet kan utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I overskrides, og de vil ikke bli veid.

2.8.2. For et system for etterbehandling av eksos som er basert på en periodisk regenereringsprosess, skal utslippene måles i minst 
to ETC-prøvinger, den ene under regenerering og den andre utenfor regenerering i et stabilisert etterbehandlingssystem, og 
resultatene veies.

Regenereringsprosessen skal finne sted minst én gang under ETC-prøvingen. Motoren kan være utstyrt med en bryter som kan hindre 
eller tillate regenereringsprosessen, forutsatt at denne operasjonen ikke har noen innvirkning på den opprinnelige kalibreringen av 
motoren.

Produsenten skal angi de normale parametervilkårene som regenereringsprosessen finner sted under (sotbelastning, temperatur, 
eksosmottrykk osv.) og dens varighet (n2). Produsenten skal også angi alle data for å bestemme tidsrommet mellom to regenereringer 
(n1). Den nøyaktige framgangsmåten for å bestemme dette tidsrommet skal avtales med den tekniske instansen på grunnlag av en 
solid teknisk vurdering.

Produsenten skal levere et etterbehandlingssystem som er blitt belastet slik at det oppnås regenerering under en ETC-prøving. 
Regenerering skal ikke finne sted i motorens kondisjoneringsfase.

Gjennomsnittlige utslipp mellom regenereringsfaser skal bestemmes ut fra det aritmetiske gjennomsnittet av flere ETC-prøvinger 
utført med omtrent like intervaller. Det anbefales å kjøre minst én ETC-prøving så kort tid som mulig før en regenereringsprøve, og 
én ETC-prøving umiddelbart etter en regenereringsprøve. Alternativt kan produsenten levere data som viser at utslippene holder seg 
konstant (±15 %) mellom regenereringsfasene. I dette tilfellet kan utslippene fra en enkelt ETC-prøving brukes.

Under regenereringsprøven skal alle data som er nødvendige for å påvise regenerering, registreres (CO- eller NOx-utslipp, temperatur 
før og etter etterbehandlingssystemet, eksosmottrykk osv.).

Under regenereringsprosessen kan utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I overskrides.

De målte utslippene skal veies i samsvar med nr. 5.5 og 6.3 i tillegg 2 til dette vedlegg, og sluttresultatet skal ikke overskride grensene 
i tabell 2 i vedlegg I.»

e) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2.1 skal lyde:

«2.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene

Minst én time før prøvingen skal hvert filter legges i en delvis tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, og plasseres i et 
vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter veies, og taravekten skal registreres. Filteret skal 
så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet filterholder til det skal brukes i prøvingen. Filteret skal brukes innen åtte timer 
etter at det er tatt ut av vektrommet. Taravekten skal registreres.»

ii) Nr. 2.7.4 skal lyde:

«2.7.4. Prøvetaking av partikler

Det skal brukes ett filter til hele prøvingsmetoden. De vektfaktorene som er angitt for de forskjellige fasene i prøvingssyklusen, 
benyttes ved at det samles inn en prøve som er proporsjonal med eksosens massestrøm i hver enkelt fase av syklusen. Dette 
kan oppnås ved å justere prøvestrømmen, prøvetakingstiden og/eller fortynningsforholdet tilsvarende, slik at kravet til effektive 
vektfaktorer i nr. 5.6 er oppfylt.
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Prøvetakingstiden per fase skal være minst 4 sekunder per 0,01 vektfaktor. Prøvetakingen skal foretas så sent som mulig i hver 
fase. Prøvetakingen av partikler skal avsluttes tidligst 5 sekunder før slutten av hver fase.»

iii) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. BEREGNING AV EKSOSSTRØMMEN

4.1.  Bestemmelse av massestrømmen av råeksos

For å beregne utslippene i råeksosen er det nødvendig å kjenne eksosstrømmen. Massestrømmen av eksos skal bestemmes i 
samsvar med nr. 4.1.1 eller 4.1.2. Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være ± 2,5 % av den avleste verdien 
eller ± 1,5 % av motorens maksimumsverdi, etter hva som er høyest. Likeverdige metoder (f.eks. de som er beskrevet i nr. 4.2 
i tillegg 2 til dette vedlegg) kan brukes.

4.1.1. Direkte måling

Direkte måling av eksosstrømmen kan gjøres ved hjelp av innretninger som:

differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende,– 

ultralydstrømningsmåler– 

Vortex-strømningsmåler.– 

Det skal tas forholdsregler for å unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene. Slike forholdsregler omfatter nøyaktig 
montering av innretningen i motorens eksosanlegg i samsvar med instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk praksis. 
Særlig skal det unngås at motorens ytelse og utslipp ikke blir påvirket av at innretningen er montert.

4.1.2. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Dette omfatter måling av luftstrøm og drivstoffstrøm. Det skal brukes strømningsmåler for luft og drivstoff som oppfyller 
nøyaktighetskravene i nr. 4.1. Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

qmew = qmaw + qmf

4.2.  Bestemmelse av massestrømmen av fortynnet eksos

For å beregne utslippene i den fortynnede eksosen ved bruk av et fullfortynningssystem, er det nødvendig å kjenne 
massestrømmen av den fortynnede eksosen. Massestrømmen av den fortynnede eksosen (qmdew) skal måles for hver fase med 
en PDP-CVS, CFV-CVS eller SSV-CVS i samsvar med de generelle formlene angitt i nr. 4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg. 
Nøyaktigheten skal være ± 2 % av den avleste verdien eller bedre og skal bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.4 i 
tillegg 5 til dette vedlegg.»

iv) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«5. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

5.1.  Evaluering av data

Ved evaluering av gassutslippene brukes gjennomsnittet av resultatene fra de siste 30 sekundene i hver fase, og 
gjennomsnittskonsentrasjonene (kons) av HC, CO, NOx og CO2 i hver fase skal bestemmes ut fra gjennomsnittsresultatene av 
diagrammet og de tilhørende kalibreringsdataene. En annen registreringsmåte kan benyttes dersom den sikrer at det oppnås 
likeverdige data.

Til NOx-kontroll innenfor kontrollområdet får ovennevnte krav anvendelse bare på NOx.

Dersom man velger å bestemme strømningshastigheten i eksos qmew eller i fortynnet eksos qmdew, skal det gjøres i samsvar med 
nr. 2.3 i tillegg 4 til dette vedlegg.
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5.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Den målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis etter følgende formler dersom den ikke allerede er målt på våt basis. 
Omregningen skal gjøres for hver enkelt fase.

cwet = kw × cdry

For råeksos:

eller

der:

pr = vanndamptrykk etter kjølebad, i kPa,

pb = totalt atmosfærisk trykk, i kPa,

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft,

kf = 0,055584 × wALF – 0,0001083 × wBET – 0,0001562 × wGAM + 0,0079936 × wDEL + 0,0069978 × wEPS

For fortynnet eksos:

eller

For fortynningsluften:

KWd = 1 – KW1
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For innsugingsluften:

KWa = 1 – KW2

der:

Ha = fuktighet i innsugingsluften, g vann per kg tørr luft,

Hd = fuktighet i fortynningsluften, g vann per kg tørr luft,

og kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt temperaturføler 
ved hjelp av allment anerkjente formler.

5.3.  NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet i 
omgivelsesluften med faktorene gitt i følgende formel: Faktorene gjelder innenfor området 0-25 g/kg tørr luft.

a) for motorer med kompresjonstenning:

der:

Ta = innsugingsluftens temperatur, i K

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

der:

Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt 
temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.

b) for motorer med gnisttenning

kh.G = 0,6272 + 44,030 × 10–3 × Ha - 0,862 × 10–3 × Ha
2

der:

Ha kan fås fra målingen av relativ fuktighet, fra duggpunktmåling, damptrykkmåling eller måling med tørr/våt 
temperaturføler ved hjelp av allment anerkjente formler.

5.4.  Beregning av utslippets massestrømfase

Utslippets massestrøm (g/h) for hver fase skal beregnes som følger: For beregning av NOx skal fuktighetskorreksjonsfaktoren 
kh,D, eller kh,G, etter hva som gjelder, som fastsatt i samsvar med nr. 5.3, brukes.
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Den målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 dersom den ikke allerede er målt på våt basis. 
Verdiene for ugass er angitt i tabell 6 for utvalgte komponenter på grunnlag av ideelle gassegenskaper og drivstoff som er 
relevante for dette direktiv.

a) For råeksos:

mgass = ugass × cgass × qmew

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av eksos

cgass = konsentrasjon av de respektive bestanddelene i råeksosen, i ppm

qmew = massestrømmen av eksos, i kg/h

b) For fortynnet gass:

mgass = ugass × cgass,c × qmdew

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft

cgass,c = bakgrunnskorrigert konsentrasjon av de respektive bestanddelene i den fortynnede eksosen, i ppm

qmdew = massestrømmen av fortynnet eksos, i kg/h

der:

Fortynningsfaktoren D skal beregnes i samsvar med nr. 5.4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

5.5.  Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes for alle enkeltbestanddeler på følgende måte:

der:

mgass er massen av den enkelte gassen

Pn er nettoeffekten bestemt i samsvar med nr. 8.2 i vedlegg II.

Vektfaktorene som benyttes i beregningen ovenfor, er i samsvar med nr. 2.7.1.
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Tabell 6

Verdier for ugass i råeksos og i fortynnet eksos for forskjellige eksosbestanddeler

Drivstoff NOx CO THC/NMHC CO2 CH4

Diesel Råeksos 0,001587 0,000966 0,000479 0,001518 0,000553

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000480 0,001519 0,000553

Etanol Råeksos 0,001609 0,000980 0,000805 0,001539 0,000561

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000795 0,001519 0,000553

CNG Råeksos 0,001622 0,000987 0,000523 0,001552 0,000565

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000584 0,001519 0,000553

Propan Råeksos 0,001603 0,000976 0,000511 0,001533 0,000559

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000507 0,001519 0,000553

Butan Råeksos 0,001600 0,000974 0,000505 0,001530 0,000558

Fortynnet 
eksos

0,001588 0,000967 0,000501 0,001519 0,000553

Merknader:
u– -verdier for råeksos på grunnlag av ideelle gassegenskaper ved λ = 2, tørr luft, 273 K, 101,3 kPa
u– -verdier for fortynnet eksos på grunnlag av ideelle gassegenskaper og densiteten av luft
u– -verdier for CNG med en nøyaktighet på 0,2 % for massesammensetning av: C = 66 – 76 %; H = 22 – 25 %; N = 0 – 12 %
u– -verdien av CNG for HC tilsvarende CH2,93 (for HC i alt brukes u-verdi for CH4).

5.6.  Beregning av områdekontrollverdiene

For de tre kontrollpunktene som er valgt i samsvar med nr. 2.7.6, skal NOx-utslippet måles og beregnes i samsvar med nr. 
5.6.1 og også bestemmes ved interpolasjon mellom de fasene i prøvingssyklusen som er nærmest det aktuelle kontrollpunktet i 
henhold til nr. 5.6.2. De målte verdiene sammenlignes deretter med de interpolerte verdiene i samsvar med nr. 5.6.3.

5.6.1. Beregning av spesifikke utslipp

NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt (Z) skal beregnes på følgende måte:

mNOx,Z = 0,001587 × cNOx,Z × kh,D × qmew

5.6.2. Bestemmelse av utslippsverdiene i prøvingssyklusen

NOx-utslippet for hvert kontrollpunkt skal interpoleres fra de fire fasene i prøvingssyklusen som ligger nærmest det valgte 
kontrollpunktet Z, som vist i figur 4. For disse fasene (R, S, T, U) gjelder følgende definisjoner:

Turtall(R) = Turtall(T) = nRT

Turtall(S) = Turtall(U) = nSU

Belastningsgrad(R) = Belastningsgrad(S)

Belastningsgrad(T) = Belastningsgrad(U)

NOx-utslippet for det valgte kontrollpunktet Z skal beregnes på følgende måte:
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og:

der:

ER, ES, ET, EU =  spesifikt NOx-utslipp i de tilstøtende fasene beregnet i samsvar med nr. 5.6.1.

MR, MS, MT, MU = motorens dreiemoment i de tilstøtende fasene.

Figur 4

Interpolasjon av NOx-kontrollpunkt
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5.6.3. Sammenligning av NOx-utslippsverdier

 Det målte spesifikke NOx-utslippet i kontrollpunktet Z (NOx,Z) sammenlignes med den interpolerte verdien (Ez) på følgende 
måte:

6. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER

6.1. Evaluering av data

Ved evaluering av partikler skal den samlede prøvemassen (msep) som har passert gjennom filtrene, registreres for hver fase.

Filteret skal tas tilbake til vektrommet og kondisjoneres i minst én time, men ikke mer enn 80 timer, og så veies. Bruttovekten 
av filteret skal registreres og taravekten (se nr. 2.1) trekkes fra, noe som gir partikkelprøvemassen mf.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (md) av fortynningsluft gjennom filteret og partikkelmassen (mf,d) 
registreres. Dersom det ble foretatt mer enn én måling, skal kvotienten mf,d/md beregnes for hver enkelt måling og gjennomsnittet 
av verdiene bestemmes.

6.2. System med delstrømsfortynning

 De rapporterte sluttresultatene for partikkelutslipp skal bestemmes gjennom følgende trinn. Da det kan benyttes forskjellige 
typer av regulering av fortynningslufthastigheten, gjelder forskjellige beregningsmetoder for qmedf. Alle beregninger skal være 
basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden.

6.2.1. Isokinetiske systemer

qmedf = qmew × rd

der ra svarer til forholdet mellom tverrsnittsarealet av den isokinetiske sonden og eksosrøret:

6.2.2. Systemer med måling av CO2- eller NOx-konsentrasjon

qmedf = qmew × rd

der:

cwE = våt konsentrasjon av sporgassen i råeksos

cwD = våt konsentrasjon av sporgassen i den fortynnede eksosen

cwA = våt konsentrasjon av sporgassen i fortynningsluften

Konsentrasjoner målt på tørr basis skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i dette tillegg.
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6.2.3. Systemer med CO2-måling og karbonbalansemetode(*)

der:

C(CO2)D = CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen

C(CO2)A = CO2-konsentrasjon i fortynningsluften

(konsentrasjoner i volumprosent på våt basis)

Denne ligningen er basert på karbonbalanseforutsetningen (karbonatomer som føres inn i motoren, slippes ut som CO2) og 
utledes på følgende måte:

qmedf = qmew × rd

og

6.2.4. Systemer med strømningsmåling

qmedf = qmew × rd

’

6.3.  System med fullstrømsfortynning

Alle beregninger skal være basert på gjennomsnittsverdier for de enkelte fasene i prøvetakingsperioden. Strømningshastigheten 
til den fortynnede eksosen qmdew skal bestemmes i samsvar med nr. 4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg. Den samlede prøvemassen 
msep skal beregnes i samsvar med nr. 6.2.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

6.4. Beregning av partikkelmassestrømmen

Partikkelmassestrømmen skal beregnes på følgende måte: Dersom det benyttes et fullstrømsfortynningssystem, skal qmedf som 
bestemt i samsvar med nr. 6.2, erstattes med qmdew som bestemt i samsvar med nr. 6.3.

i = 1, … n
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Partikkelmassestrømmen kan bakgrunnskorrigeres på følgende måte:

der D skal beregnes i samsvar med nr. 5.4.1 i tillegg 2 til dette vedlegg.

_______________

(*) Verdien gjelder bare for referansedrivstoffet angitt i vedlegg IV.»

v) Tidligere nr. 6 blir nytt nr. 7.

f) I tillegg 2 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 skal lyde:

«3. UTSLIPPSPRØVING

På produsentens anmodning kan det gjennomføres en blindprøve for å kondisjonere motoren og eksosanlegget før 
målesyklusen.

NG- og LPG-drevne motorer skal innkjøres ved hjelp av ETC-prøving. Motoren skal gjennomgå minst to ETC-sykluser, slik 
at CO-utslippet som måles i den ene ETC-syklusen, ikke er mer enn 10 % høyere enn CO-utslippet som er målt i den forrige 
ETC-syklusen.

3.1. Klargjøring av prøvetakingsfiltrene (dersom relevant)

Minst én time før prøvingen skal hvert filter legges i en delvis tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, og plasseres i et 
vektrom for stabilisering. Ved utløpet av stabiliseringsperioden skal hvert filter veies, og taravekten skal registreres. Filteret skal 
så oppbevares i en lukket petriskål eller forseglet filterholder til det skal brukes i prøvingen. Filteret skal brukes innen åtte timer 
etter at det er tatt ut av vektrommet. Taravekten skal registreres.

3.2. Installering av måleutstyret

Instrumenter og prøvetakingssonder skal installeres i samsvar med instruksjonene. Eksosrøret skal være tilsluttet systemet med 
fullstrømsfortynning, dersom det brukes et slikt system.

3.3. Start av fortynningssystemet og motoren

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert ved største effekt i 
samsvar med produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

3.4. Start av partikkelprøvetakingssystemet (bare dieselmotorer)

Partikkelprøvetakingssystemet skal startes og kjøres med omløp. Bakgrunnskonsentrasjonen av partikler i fortynningsluften kan 
bestemmes ved å la fortynningsluft passere gjennom partikkelfiltrene. Dersom det benyttes filtrert fortynningsluft, kan en måling 
foretas før eller etter prøvingen. Dersom fortynningsluften ikke er filtrert, kan det foretas målinger ved begynnelsen og slutten 
av prøvingssyklusen, og gjennomsnittsverdien beregnes.

Fortynningssystemet og motoren skal startes og varmes opp til alle temperaturer og trykk er stabilisert i samsvar med 
produsentens anbefalinger og god teknisk praksis.

Ved etterbehandling med periodisk regenerering, skal regenereringen ikke finne sted under oppvarmingen av motoren.

3.5. Innstilling av fortynningssystemet

Strømningshastigheten til fortynningssystemet (fullstrøm eller delstrøm) skal innstilles slik at kondensering av vann i systemet 
unngås, og slik at temperaturen på filteroverflaten ikke overstiger 325 K (52 °C) (se vedlegg V nr. 2.3.1, DT).



Nr. 39/274 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.6.  Kontroll av analysatorene

Utslippsanalysatorene skal nullstilles og kalibreres. Dersom det brukes prøvesekker, skal de være tomme.

3.7.  Framgangsmåte ved start av motoren

Den stabiliserte motoren skal startes etter den framgangsmåten produsenten har anbefalt i brukerhåndboken, ved hjelp av enten en 
startmotor fra produksjonen eller dynamometeret. Om ønskelig kan prøvingen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen 
uten at motoren slås av, etter at motoren har nådd tomgangsturtall.

3.8.  Prøvingssyklus

3.8.1. Prøvingssekvens

Prøvingssekvensen begynner når motoren har nådd tomgangsturtall. Prøvingen skal følge den referansesyklusen som er 
beskrevet i nr. 2 i dette tillegg. Styresignalene for motorturtall og dreiemoment skal settes til 5 Hz (10 Hz anbefales) eller 
høyere. Resultatverdiene for motorturtall og dreiemoment skal registreres minst én gang i sekundet i løpet av prøvingssyklusen, 
og signalene kan filtreres elektronisk.

3.8.2. Måling av gassutslipp

3.8.2.1. S y s t e m  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig med at motoren startes 
eller prøvingssekvensen settes i gang:

begynn å samle opp eller analysere fortynningsluft,– 

begynn å samle opp eller analysere fortynnet eksos,– 

begynn å måle mengden av fortynnet eksos (CVS) og de nødvendige temperatur- og trykkmålingene,– 

begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.– 

HC og NOx skal måles kontinuerlig i fortynningstunnelen med en frekvens på 2 Hz. Gjennomsnittskonsentrasjonene skal 
bestemmes ved integrasjon av signalene fra analysatoren gjennom hele prøvingssyklusen. Systemets reaksjonstid skal være 
høyst 20 s, og skal om nødvendig koordineres med svingninger i CVS-strømmen og prøvetakingstid/prøvingssyklus. CO, 
CO2, NMHC og CH4 skal bestemmes ved integrasjon eller ved analyse av konsentrasjonene i prøvesekken, som er samlet opp 
gjennom hele syklusen. Konsentrasjonene av forurensende gasser i fortynningsluften skal bestemmes ved integrasjon eller ved 
oppsamling i bakgrunnssekken. Alle andre verdier skal registreres med minst én måling i sekundet (1 Hz).

3.8.2.2. M å l i n g  a v  r å e k s o s

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal måleutstyret startes samtidig med at motoren startes 
eller prøvingssekvensen settes i gang:

begynn å analysere konsentrasjonene av råeksos,– 

begynn å måle eksosen eller innsugingsluften og drivstoffets strømningshastighet,– 

begynn å registrere dynamometerets resultatverdier for turtall og dreiemoment.– 

For vurdering av gassutslipp skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av eksos registreres og lagres på en 
datamaskin med en frekvens på minst 2 Hz. Systemets reaksjonstid skal være høyst 10 s. Alle andre data kan registreres med en 
frekvens på minst 1 Hz. Når det gjelder analoge analysatorer, skal reaksjonen registreres, og kalibreringsdataene kan benyttes 
tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

For beregning av masseutslippene av gasskomponentene, skal sporene av de registrerte konsentrasjonene og sporet av 
massestrømmen av eksos tidsjusteres ved hjelp av omdanningstiden som definert i nr. 2 i vedlegg I. Derfor skal reaksjonstiden 
for hver analysator for gassutslipp og for systemet for massestrøm av eksos bestemmes i samsvar med bestemmelsene i nr. 4.2.1 
og nr. 1.5 i tillegg 5 til dette vedlegg, og registreres.
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3.8.3. Prøvetaking av partikler (dersom relevant)

3.8.3.1. S y s t e m  m e d  f u l l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for prøvetaking av partikler koples over fra 
forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes eller prøvingssekvensen settes i gang.

Dersom det ikke brukes strømningskompensasjon, skal prøvetakingspumpen(e) innstilles slik at strømningshastigheten gjennom 
partikkelprøvetakingssonden eller overføringsrøret holdes på en verdi som ikke avviker med mer enn ± 5 % fra den innstilte 
strømningshastigheten. Dersom det brukes strømningskompensasjon (dvs. proporsjonalregulering av prøvestrømmen), skal det 
være dokumentert at forholdet mellom gjennomstrømningen i hovedtunnelen og partikkelprøvestrømmen ikke endres med mer 
enn ± 5 % av den innstilte verdien (bortsett fra i de første 10 sekundene av prøvetakingen).

Merk: Dersom det benyttes dobbelfortynning, er prøvestrømmen nettoforskjellen mellom strømningshastigheten gjennom 
prøvetakingsfiltrene og strømmen av sekundær fortynningsluft.

Gjennomsnittstemperatur og -trykk ved gassmåleren/gassmålerne eller strømningsmålerinntaket skal registreres. Dersom 
den innstilte strømningshastigheten ikke kan holdes gjennom hele syklusen (med en nøyaktighet på ± 5 %) på grunn 
av stor partikkelbelastning på filteret, skal prøvingsresultatene forkastes. Prøvingen skal da foretas på nytt med lavere 
strømningshastighet og/eller større filterdiameter.

3.8.3.2. S y s t e m  m e d  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g

Dersom syklusen settes i gang direkte fra forkondisjoneringsfasen, skal systemet for prøvetaking av partikler koples over fra 
forbikopling til oppsamling av partikler når motoren startes eller prøvingssekvensen settes i gang.

Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det rask reaksjon fra systemet. Systemets omdanningstid skal 
bestemmes etter framgangsmåten nevnt i nr. 3.3 i tillegg 5 til vedlegg III. Dersom den samlede omdanningstiden ved måling av 
eksosstrøm (se nr. 4.2.1) og delstrømssystemet er kortere enn 0,3 s, kan det brukes tilkoplet regulering. Dersom omdanningstiden 
er lengre enn 0,3 s, skal det brukes foregripende regulering som bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring. I dette 
tilfellet skal stigningstiden være ≤ 1 s og den samlede forsinkelsestiden ≤ 10 s.

Systemets samlede reaksjon skal være slik at den sikrer en representativ partikkelprøve, qmp,i, som er proporsjonal med 
massestrømmen av eksos. For å bestemme proporsjonaliteten skal det foretas en regresjonsanalyse av qmp,i mot qmew,i med en 
datafangstfrekvens på minst 1 Hz, og følgende kriterier skal være oppfylt:

korrelasjonskoeffisienten R– 2 for den lineære regresjonen mellom qmp,i og qmew,i skal ikke være mindre enn 0,95,

standardavviket for estimatet av q– mp,i på qmew,i skal ikke overstige 5 % av maksimumsverdien for qmp,

skjæringspunktet mellom q– mp og regresjonslinjen skal ikke overstige ± 2 % av maksimumsverdien for qmp.

Alternativt kan det gjennomføres en forprøving, og signalet for massestrøm av eksos i forprøvingen brukes til å regulere 
prøvestrømmen inn i partikkelsystemet (foregripende regulering). En slik framgangsmåte kreves dersom omdanningstiden for 
partikkelsystemet, t50,P eller omdanningstiden for signalet for massestrøm av eksos, t50,F, eller begge, er > 0,3 s. Det oppnås 
korrekt regulering av delstrømsfortynnings systemet, dersom tidskurven for qmew,pre i forprøvingen, som regulerer qmp, forskyves 
med et foregripende tidsrom t50,P + t50,F.

For å opprette en korrelasjon mellom qmp,i og qmew,i brukes dataene som innhentes ved den faktiske prøvingen, der qmew,i er 
tidsjustert med t50,F i forhold til qmp,i (t50,P inngår ikke i tidsjusteringen). Det vil si at tidsforskyvningen mellom qmew og qmp er 
forskjellen i deres omdanningstider som fastsatt i nr. 3.3 i tillegg 5 til vedlegg III.

3.8.4. Motorstopp

Dersom motoren stopper, uansett hvor i prøvingssyklusen det skjer, skal motoren forkondisjoneres og startes på nytt, og 
prøvingen gjentas. Dersom det oppstår funksjonssvikt i noe av det påkrevde prøvingsutstyret under prøvingssyklusen, skal 
prøvingsresultatene forkastes.

3.8.5. Arbeid etter prøvingen

Når prøvingen er fullført, stanses målingen av mengden av fortynnet eksos eller massestrømmen av råeksos, gasstilførselen til 
oppsamlingssekkene og partikkelprøvetakingspumpen. For et system med integrerende analysator, skal prøvetakingen fortsette 
til systemets reaksjonstider er utløpt.

Konsentrasjonene i oppsamlingssekkene skal dersom de brukes, analyseres så raskt som mulig og ikke under noen omstendighet 
senere enn 20 minutter etter at prøvingssyklusen er avsluttet.

Etter utslippsprøvingen skal analysatorene kontrolleres på nytt ved hjelp av en nullgass og den samme kalibreringsgassen. 
Prøvingen anses som akseptabel dersom forskjellen mellom resultatet før og etter prøvingen er mindre enn 2 % av 
kalibreringsgassens verdi.
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3.9.  Kontroll av gjennomføringen av prøvingen

3.9.1. Dataforskyvning

For å minimere den skjevheten som skyldes tidsforsinkelsen mellom reaksjons- og referansesyklusverdiene, kan hele sekvensen 
av reaksjonssignaler for motorturtall og dreiemoment framskyndes eller forsinkes i forhold til sekvensen av referanseturtalls- og 
dreiemomentsignalene. Dersom reaksjonssignalene forskyves, skal både turtall og dreiemoment forskyves like mye i samme 
retning.

3.9.2. Beregning av arbeid utført i sykluser

Det faktiske arbeidet utført i syklusen Wact (kWh), skal beregnes ved hjelp av hvert datapar som består av registrert motorturtall 
og dreiemoment. Dette skal gjøres etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom man velger å gjøre 
dette. Det faktiske arbeid Wact brukes til å sammenligne med arbeidet Wref i referansesyklusen og til å beregne de spesifikke 
bremseutslippene (se nr. 4.4 og 5.2). Samme metode skal benyttes til integrasjon av både referansemotoreffekt og faktisk 
motoreffekt. Dersom verdier mellom tilstøtende referanseverdier eller tilstøtende målte verdier skal bestemmes, skal lineær 
interpolasjon benyttes.

Ved integrasjon av referansearbeid og faktisk arbeid utført i syklusen, skal alle negative dreiemomentverdier settes lik null og 
medregnes. Dersom integrasjonen foretas med en frekvens på under 5 Hertz, og dersom dreiemomentet innenfor et gitt tidsrom 
skifter fortegn fra positivt til negativt eller omvendt, skal den negative delen beregnes og settes lik null. Den positive delen skal 
medregnes i den integrerte verdien.

Wact skal være mellom –15 % og +5 % av Wref

3.9.3. Statistisk beregning til godkjenning av prøvingssyklusen

Det skal foretas lineær regresjon av resultatverdiene på referanseverdiene for turtall, dreiemoment og effekt. Dette skal gjøres 
etter at det er foretatt en eventuell forskyvning av reaksjonsdata, dersom man velger å gjøre dette. Minste kvadraters metode 
skal benyttes, med beste tilnærming representert ved en ligning med formen:

y = mx + b

der:

y = reaksjonsverdi (faktisk verdi) for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

m = regresjonslinjens helling

x = referanseverdi for turtall (min-1), dreiemoment (Nm) eller effekt (kW)

b = regresjonslinjens skjæringspunkt med y-aksen

Standardavviket for estimatet (SE) av y på x og bestemmelseskoeffisienten (r2) skal beregnes for hver regresjonslinje.

Det anbefales at denne analysen foretas ved 1 Hertz. Alle negative verdier av referansedreiemoment og de tilhørende 
resultatverdiene skal utelates fra den statistiske beregningen for å godkjenne dreiemoment og effekt i syklusen. For at prøvingen 
skal anses som gyldig, skal den oppfylle vilkårene i tabell 7.

Tabell 7

Regresjonslinjenes toleranser

Turtall Dreiemoment Effekt

Standardavvik for estimatet 
(SE) av Y på X

Maks. 100 min-1 Maks. 13 % (15 %)(*) av høyeste 
motor-dreiemoment iflg. motorens 
effektdiagram

Maks. 8 % (15 %)(*) av 
høyeste motoreffekt iflg. 
motorens effektdiagram

Regresjons linjens helling, m 0,95 til 1,03 0,83–1,03 0,89–1,03

(0,83–1,03)(*)

Bestemmelses-koeffisient, r2 min 0,9700

(min 0,9500)(*)

min 0,8800

(min 0,7500)(*)

min 0,9100

(min 0,7500)(*)

Regresjons linjens 
skjæringspunkt med y-aksen, b

± 50 min–1 ± 20 Nm eller ± 2 % (± 20 Nm eller 
± 3 %)(*) av høyeste dreiemoment, 
etter hva som er størst

± 4 kW eller ± 2 % (± 4 kW 
eller ± 3 %)(*) av største 
effekt, etter hva som er 
størst

(*) Fram til 1. oktober 2005 kan tallene i parentes benyttes ved typegodkjenningsprøving av gassmotorer. (Kommisjonen skal rapportere om 
utviklingen av teknologien for gassmotorer for å bekrefte eller endre de regresjonslinjetoleransene for gassmotorer som er gitt i denne 
tabellen.)
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Sletting av punkter fra regresjonsanalysene er tillatt der dette er nevnt i tabell 8.

Tabell 8

Punkter som det er tillatt å slette fra regresjonsanalysen

Tilstand Punkter som skal slettes

Resultatverdier for full belastning og dreiemoment < 95 % av referanseverdien for 
dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Resultatverdier for full belastning og turtall < 95 % av referanseverdien for turtall Turtall og/eller effekt

Ingen belastning, ikke et tomgangspunkt og resultatverdi for dreiemoment > referanseverdi 
for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning, resultatverdi for turtall ≤ tomgangsturtall + 50 min-1, og resultatverdi 
for dreiemoment = produsent-fastsatt/målt tomgangsdreiemoment ± 2 % av høyeste 
dreiemoment

Turtall og/eller effekt

Ingen belastning, resultatverdi for turtall > tomgangsturtall +50 min-1, og resultatverdi for 
dreiemoment > 105 % av referanseverdi for dreiemoment

Dreiemoment og/eller effekt

Ingen belastning og resultatverdi for turtall > 105 % av referanseverdien for turtall Turtall og/eller effekt

ii) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. BEREGNING AV EKSOSSTRØMMEN

4.1.  Bestemmelse av den fortynnede eksosstrømmen

Den samlede strømmen av fortynnet eksos i hele syklusen (kg/prøving) skal beregnes på grunnlag av måleverdiene gjennom hele 
syklusen og de tilsvarende kalibreringsdataene for strømningsmåleren (V0 for fortrengningspumpen (PDP), Kv for CVF, Cd for 
SSV) som fastsatt i nr. 2 tillegg 5 til vedlegg III). Følgende formler skal brukes dersom temperaturen i den fortynnede eksosen 
holdes konstant gjennom hele syklusen ved hjelp av en varmeveksler (± 6 K for et PDP-CVS, ± 11 K for et CFV-CVS, eller ± 
11 K for et SSV-CVS, se nr. 2.3 i vedlegg V).

For PDP-CVS-systemet:

med = 1,293 × V0 × NP × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

V0 = volum gass pumpet per omdreining under prøvingsvilkårene, i m3/omdr.

NP = samlet antall pumpeomdreininger per prøving

pb = atmosfærisk trykk på prøvingsstanden, i kPa

p1 = trykkfall under atmosfærisk trykk ved pumpeinntaket, i kPa

T = gjennomsnittstemperatur i den fortynnede eksosen ved pumpeinntaket gjennom hele syklusen, i K

For CFV-CVS-systemet:

med = 1,293 × t × Kv × pp / T0,5

der:

t = syklustid, i s

Kv = kalibreringskoeffisient for kritisk strømningsventuri ved standardvilkår

pp = absolutt trykk ved venturiinntaket, i kPa

T = absolutt temperatur ved venturiinntaket, i K

For SSV-CVS-systemet

med = 1,293 × QSSV
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der:

der:

A0 = samling av konstanter og enhetsomregninger

= 0,006111 i SI-enheter på 

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

Cd = utslippsfaktor for SSV

pp = absolutt trykk ved venturiinntaket, i kPa

T = temperatur ved venturiinntaket, i K

rp =
forholdet mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV =

 

rD =
forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =

 

Dersom det benyttes et system med strømningskompensasjon (dvs. uten varmeveksler), skal de øyeblikkelige masseutslippene 
beregnes og integreres gjennom hele syklusen. I slike tilfeller skal den øyeblikkelige massen av fortynnet eksos beregnes på 
følgende måte:

For PDP-CVS-systemet:

med,i = 1,293 × V0 × NP,i × (pb - p1) × 273 / (101,3 × T)

der:

NP,i =samlet antall pumpeomdreininger per tidsintervall

For CFV-CVS-systemet:

med,i = 1,293 × Δti × KV × pp / T0,5

der:

Δti = tidsintervall, i s

For SSV-CVS-systemet:

med = 1,293 × QSSV × Δti

der:

Δti = tidsintervall, i s

Sanntidsberegningen skal innledes med enten en rimelig verdi for Cd, for eksempel 0,98, eller en rimelig verdi for Qssv. Dersom 
beregningen innledes med Qssv, skal den opprinnelige verdien for Qssv brukes til å evaluere Re.

Under alle utslippsprøvinger skal Reynolds-tallet ved SSV-innsnevringen være i samme område som de Reynolds-tallene som 
er brukt til å utlede den kalibreringskurven som er utarbeidet i samsvar med nr. 2.4 i tillegg 5 til dette vedlegg.
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4.2.  Bestemmelse av massestrømmen av råeksos

For å beregne utslippene i råeksosen, og for å kontrollere et system med delstrømsfortynning, er det nødvendig å kjenne 
massestrømmen av eksos. For å bestemme massestrømmen av eksos, kan en av metodene beskrevet i nr. 4.2.2-4.2.5 brukes.

4.2.1. Reaksjonstid

Ved beregning av utslipp skal reaksjonstiden ved begge metodene beskrevet nedenfor, være lik eller lavere enn kravet til 
analysatorens reaksjonstid, som definert i nr. 1.5 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Ved regulering av et system med delstrømsfortynning kreves det raskere reaksjonstid. For delstrømsfortynningssystemer med 
tilkoplet regulering kreves det en reaksjonstid på ≤ 0,3 s. For delstrømsfortynningssystemer med foregripende regulering, som 
bygger på en tidligere registrert prøvingsgjennomføring, kreves det en reaksjonstid i målesystemet for eksosstrøm på ≤ 5 s med 
en stigningstid på ≤ 1 s. Systemets reaksjonstid skal være angitt av instrumentets produsent. Kravene til samlet reaksjonstid for 
eksosstrøm og systemer med delstrømsfortynning er angitt i nr. 3.8.3.2.

4.2.2. Direkte måling

Direkte måling av den øyeblikkelige eksosstrømmen kan gjøres ved hjelp av innretninger som:

differensialtrykkinnretninger, f.eks. måleblende,– 

ultralydstrømningsmåler,– 

Vortex-strømningsmåler.– 

Det skal tas forholdsregler for å unngå målefeil som kan medføre feil i utslippsverdiene. Slike forholdsregler omfatter nøyaktig 
montering av innretningen i motorens eksosanlegg i samsvar med instrumentprodusentens anbefalinger og god teknisk praksis. 
Det skal særlig unngås at motorens ytelse og utslipp ikke blir påvirket av at innretningen er montert.

Nøyaktigheten for bestemmelsen av eksosstrømmen skal være minst ± 2,5 % av den avleste verdien eller ± 1,5 % av motorens 
maksimumsverdi, etter hva som er høyest.

4.2.3. Metode for måling av luftstrøm og drivstoffstrøm

Dette omfatter måling av luftstrøm og drivstoffstrøm. Det skal brukes strømningsmålere for luft og drivstoff som oppfyller 
nøyaktighetskravene i nr. 4.2.2 for samlet eksosstrøm. Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

qmew = qmaw + qmf

4.2.4. Metode for måling av sporgass

Ved denne metoden måles konsentrasjonen av en sporgass i eksosen. En kjent mengde av en nøytralgass (f.eks. rent helium) 
skal injiseres i eksosstrømmen som en sporgass. Gassen blandes og fortynnes med eksosen, men skal ikke reagere i eksosrøret. 
Konsentrasjonen av gassen skal deretter måles i eksosprøven.

For å sikre fullstendig oppblanding av sporgassen, skal prøvetakingssonden for eksos plasseres minst 1 m, men uansett minst 
30 ganger eksosrørets diameter, etter hva som er størst, nedenfor det punktet der sporgassen injiseres. Prøvetakingssonden kan 
plasseres nærmere injiseringspunktet dersom det kan bekreftes at oppblandingen er fullstendig ved å sammenligne sporgassens 
konsentrasjon med referansekonsentrasjonen når sporgassen injiseres ovenfor motoren.

Sporgasstrømmen skal innstilles slik at sporgassens konsentrasjon ved motorens tomgangsturtall etter blanding er lavere enn full 
skalaverdi på sporgassanalysatoren.
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Beregningen av eksosstrømmen gjøres etter følgende formel:

der:

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos (kg/s)

qvt = sporgasstrøm (cm3/min)

cmix.i = øyeblikkelig konsentrasjon av sporgass etter oppblanding, i ppm

ρe = eksosens densitet, kg/m3 (jf. tabell 3)

ca = bakgrunnskonsentrasjon av sporgass i innsugingsluften, i ppm

Når bakgrunnskonsentrasjonen er mindre enn 1 % av konsentrasjonen av sporgass etter blanding (cmix.i) ved største eksosstrøm, 
kan det ses bort fra bakgrunnskonsentrasjonen.

Samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene for eksosstrømmen og kalibreres i samsvar med nr. 1.7 i tillegg 5 
til dette vedlegg.

4.2.5. Metode for måling av luftstrøm og forhold luft/drivstoff

Dette innebærer beregning av eksosmasse ut fra luftstrøm og forhold luft/drivstoff. Beregningen av øyeblikkelig massestrøm av 
eksos gjøres etter følgende formel:

der:

der:

A/Fst = støkiometrisk blandingsforhold luft/drivstoff, i kg/kg

λ = luftoverskuddsforholdet

cCO2 = tørr CO2-konsentrasjon, i %

cCO = tørr CO-konsentrasjon, i ppm

cHC = HC-konsentrasjon, i ppm

Merk:	 β kan være 1 for drivstoff som inneholder karbon, og 0 for hydrogendrivstoff.
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Luftstrømningsmåleren skal oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene i nr. 2.2. i tillegg 4 til dette vedlegg, CO2-analysatoren skal 
oppfylle spesifikasjonene i nr. 3.3.2 i tillegg 4 til dette vedlegg, og samlet skal systemet oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene 
for eksosstrømmen.

Alternativt kan utstyr for måling av forhold luft/drivstoff, for eksempel en føler av zirconia-type, brukes til måling av 
luftoverskuddsforholdet i samsvar med spesifikasjonene i nr. 3.3.6 i tillegg 4 til dette vedlegg.»

iii) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«5. BEREGNING AV UTSLIPP AV FORURENSENDE GASSER

5.1.  Evaluering av data

Ved evaluering av gassutslippene i den fortynnede eksosen, skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av 
fortynnet eksos registreres i samsvar med nr. 3.8.2.1 og lagres på en datamaskin. Når det gjelder analoge analysatorer, skal 
reaksjonen registreres, og kalibreringsdataene kan benyttes tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

Ved evaluering av gassutslippene i råeksosen, skal utslippskonsentrasjon (HC, CO og NOx) og massestrøm av eksos registreres 
i samsvar med nr. 3.8.2.2 og lagres på en datamaskin. Når det gjelder analoge analysatorer, skal reaksjonen registreres, og 
kalibreringsdataene kan benyttes tilkoplet eller frakoplet under evalueringen av data.

5.2.  Korreksjon for tørre/våte forhold

Dersom konsentrasjonen er målt på tørr basis, skal den omregnes til våt basis etter følgende formel: Ved kontinuerlig måling 
benyttes omregningen på hver øyeblikkelige måling før ytterligere beregning.

cwet = kW × cdry

Omregningsligningene i nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg får anvendelse.

5.3. NOx-korreksjon for fuktighet og temperatur

Fordi NOx-utslipp avhenger av omgivelsesluftens tilstand, skal NOx-konsentrasjonen korrigeres for temperatur og fuktighet 
i omgivelsesluften med faktorene gitt i nr. 5.3 i tillegg 1 til dette vedlegg. Faktorene gjelder innenfor området 0-25 g/kg tørr 
luft.

5.4.  Beregning av utslippets massestrøm

Utslippsmassen gjennom hele syklusen (g/prøving) skal beregnes som følger, avhengig av den målemetoden som brukes. Den 
målte konsentrasjonen skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg dersom den ikke allerede er 
målt på våt basis. De verdiene for ugass som skal brukes, er angitt i tabell 6 i tillegg 1 til dette vedlegg for utvalgte bestanddeler 
på grunnlag av ideelle gassegenskaper og drivstoff som er relevante for dette direktiv.

a) for råeksos:

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av eksos fra tabell 6

cgass,i = øyeblikkelig konsentrasjon av aktuell bestanddel i råeksosen, i ppm

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos, i kg/s

f = dataprøvetakingsfrekvens, i Hz

n = antall målinger
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b) for fortynnet eksos uten strømningskompensasjon:

mgass = ugass × cgass × med

der:

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft fra tabell 6

cgass = gjennomsnittlig bakgrunnskorrigert konsentrasjon av aktuell bestanddel, i ppm 

med = samlet fortynnet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, i kg

c) for fortynnet eksos med strømningskompensasjon:

der:

ce,i = øyeblikkelig konsentrasjon av aktuell bestanddel målt i den fortynnede eksosen, i ppm

cd = konsentrasjon av aktuell bestanddel målt i fortynningsluften, i ppm

qmdew,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynnet eksos, i kg/s

med = samlet masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg

ugass = forhold mellom densiteten av eksosbestanddelen og densiteten av luft fra tabell 6

D = fortynningsfaktor (se nr. 5.4.1)

Dersom det er relevant, skal konsentrasjonen av NMHC og CH4 beregnes med én av metodene vist i nr. 3.3.4 i tillegg 4 til 
dette vedlegg, på følgende måte:

a) GC-metoden (utelukkende system med fullstrømsfortynning):

cNMHC = cHC – cCH4

b) NMC-metoden:

der:

cHC(w/Cutter) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm gjennom NMC

cHC(w/oCutter) = HC-konsentrasjon med prøvegasstrøm sendt utenom NMC
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5.4.1. Bestemmelse av bakgrunnskorrigerte konsentrasjoner (utelukkende systemer med fullstrømsfortynning)

Nettokonsentrasjonen av de forurensende stoffene framkommer ved at den gjennomsnittlige bakgrunnskonsentrasjonen 
av forurensende gasser i fortynningsluften trekkes fra de målte konsentrasjonene. Gjennomsnittsverdiene for 
bakgrunnskonsentrasjonene kan bestemmes ved prøvesekkmetoden eller ved kontinuerlig måling med integrasjon. Følgende 
formel skal brukes:

der:

ce = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet målt i den fortynnede eksosen, i ppm

cd = konsentrasjonen av det aktuelle forurensende stoffet målt i fortynningsluften, i ppm

D = fortynningsfaktor

Fortynningsfaktoren skal beregnes på følgende måte:

a) for dieselmotorer og LPG-drevne gassmotorer:

b) for NG-drevne gassmotorer

der:

cCO2 = konsentrasjonen av CO2 i den fortynnede eksosen, i volumprosent

cHC = konsentrasjonen av HC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

cNMHC = konsentrasjonen av NMHC i den fortynnede eksosen, i ppm C1

cCO = konsentrasjonen av CO i den fortynnede eksosen, i ppm

FS = støkiometrisk faktor

Konsentrasjoner som er målt på tørr basis, skal omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

Den støkiometriske faktoren skal beregnes på følgende måte:

der:

α, ε er de molare forholdene som gjelder drivstoffet CHαOε

Alternativt kan følgende støkiometriske faktorer brukes dersom drivstoffsammensetningen ikke er kjent:

FS (diesel) = 13,4

FS (LPG) = 11,6

FS (NG) = 9,5
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5.5.  Beregning av spesifikke utslipp

Utslippene (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

a) alle bestanddeler, unntatt NOx:

b) NOx:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i samsvar med nr. 3.9.2.

5.5.1. Dersom det er snakk om et periodisk system for etterbehandling av eksos, skal utslippene veies som følger:

der

n1 = antall ETC-prøvinger mellom to regenereringer

n2 = antall ETC-prøvinger i løpet av en regenerering (minst én ETC-prøving)

Mgass,n2 = utslipp i løpet av en regenerering

Mgass,n1 = utslipp etter en regenerering

6. BEREGNING AV UTSLIPP AV PARTIKLER (DERSOM RELEVANT)

6.1.  Evaluering av data

Partikkelfilteret skal plasseres tilbake i vektrommet senest én time etter at prøvingen er fullført. Det skal kondisjoneres i en delvis 
tildekket petriskål som er beskyttet mot støv, i minst én time, men ikke over 80 timer, og deretter veies. Bruttovekten av filtrene 
skal registreres og taravekten trekkes fra, noe som gir partikkelprøvemassen mf. Ved evaluering av partikkelkonsentrasjonen skal 
den samlede prøvemassen (msep) som har passert gjennom filtrene i prøvingssyklusen, registreres.

Dersom bakgrunnskorreksjon skal benyttes, skal massen (md) av fortynningsluft gjennom filtrene og partikkelmassen (mf,d) 
registreres.

6.2.  Beregning av massestrømmen

6.2.1. System med fullstrømsfortynning

Partikkelmassestrømmen (g/prøving) skal beregnes på følgende måte:

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

med = masse av fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg
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Dersom det benyttes et system med dobbel fortynning, skal massen av sekundær fortynningsluft trekkes fra den samlede massen 
av den dobbelfortynnede eksosen som er oppsamlet gjennom partikkelfiltrene.

msep = mset – mssd

der:

mset = masse av dobbelfortynnet eksos gjennom partikkelfilter, i kg

mssd = masse av sekundær fortynningsluft, i kg

Dersom fortynningsluftens bakgrunnsnivå av partikler er bestemt i samsvar med nr. 3.4, kan partikkelmassen bakgrunnskorrigeres. 
I slike tilfeller skal partikkelmassestrømmen (g/prøving) beregnes på følgende måte:

der:

mPT, msep, med = se ovenfor

md = masse av primær fortynningsluft oppsamlet ved hjelp av partikkelprøvetakingssystemet for 
fortynningsluft, i kg

mf,d = masse av oppsamlede bakgrunnspartikler i primær fortynningsluft, i mg

D = fortynningsfaktor som bestemt i nr. 5.4.1

6.2.2.  System med delstrømsfortynning

Massen av partikler (g/prøving) beregnes ved hjelp av en av følgende metoder:

a)

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

medf = masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen, i kg

Samlet masse av ekvivalent fortynnet eksos gjennom hele syklusen bestemmes på følgende måte:

der:

qmedf,i = øyeblikkelig ekvivalent massestrøm av fortynnet eksos, i kg/s

qmew,i = øyeblikkelig massestrøm av eksos, i kg/s

rd,i = øyeblikkelig fortynningsforhold
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qmdew,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynnet eksos gjennom fortynningstunnelen, i kg/s

qmdw,i = øyeblikkelig massestrøm av fortynningsluft, i kg/s

f = dataprøvetakingsfrekvens, i Hz

n = antall målinger

b)

der:

mf = partikkelmasse oppsamlet gjennom hele syklusen, i mg

rs = gjennomsnittlig prøvetakingsforhold gjennom hele prøvingssyklusen

der:

der:

mse = prøvemasse gjennom hele syklusen, i kg

mew = samlet massestrøm av eksos gjennom hele syklusen, i kg

msep = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom partikkeloppsamlingsfiltrene, i kg

msed = masse av fortynnet eksos som passerer gjennom fortynningstunnelen, i kg

Merk: For et system med totalprøvetaking er msep og Msed identiske.

6.3.  Beregning av spesifikke utslipp

Partikkelutslippet (g/kWh) skal beregnes på følgende måte:

der:

Wact = faktisk arbeid utført i syklusen som bestemt i samsvar med nr. 3.9.2, i kWh.

6.3.1.  Dersom det gjelder et etterbehandlingssystem med periodisk regenerering, skal utslippene veies på følgende måte:

der:

n1 = antall ETC-prøvinger mellom to regenereringer

n2 = antall ETC-prøvinger i løpet av en regenerering (minst én ETC-prøving)

= utslipp i løpet av en regenerering

= utslipp etter en regenerering.»
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g) I tillegg 4 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

«1. INNLEDNING

Gassens bestanddeler, partikler og røyk som avgis fra motoren som innleveres til prøving, skal måles med metodene som er beskrevet 
i vedlegg V. De forskjellige delene av vedlegg V beskriver de anbefalte analysesystemene for gassutslipp (nr. 1), de anbefalte 
systemene for partikkelfortynning og -prøvetaking (nr. 2) og de anbefalte opasimetrene til røyktetthetsmåling (nr. 3).

Ved ESC-prøvingen skal gassens bestanddeler bestemmes i råeksosen. Dersom det benyttes et system med fullstrømsfortynning til 
partikkelbestemmelsen, kan man velge å bestemme den i den fortynnede eksosen. Partiklene skal bestemmes enten med et system 
med delstrømsfortynning eller med et system med fullstrømsfortynning.

For ETC-prøving kan følgende systemer brukes:

et CVS-fullstrømsfortynningssystem for bestemmelse av gass- eller partikkelutslipp (systemer med dobbel fortynning er – 
tillatt),

 eller

en kombinasjon av måling av råeksos for gassutslipp og et delstrømsfortynningssystem for partikkelutslipp,– 

 eller

enhver kombinasjon av de to prinsippene (f.eks. ufortynnet måling av gass og fullstrømsmåling av partikler).»– 

ii) Nr. 2.2 skal lyde:

«2.2.  Andre instrumenter

Instrumenter til å måle drivstofforbruk, luftforbruk, temperatur i kjølemiddel og smøremiddel, eksostrykk og undertrykk i 
innsugingsmanifolden, eksostemperatur, innsugingslufttemperatur, atmosfærisk trykk, fuktighet og drivstofftemperatur skal 
benyttes etter behov. Disse instrumentene skal oppfylle kravene i tabell 9:

Tabell 9

Måleinstrumentenes nøyaktighet

Måleinstrument Nøyaktighet

Drivstofforbruk ± 2 % av motorens høyeste verdi

Luftforbruk ± 2 % av avlest verdi eller ± 1 % av motorens høyeste verdi, der høyeste verdi gjelder

Eksosstrøm ± 2,5 % av avlest verdi eller ± 1,5 % av motorens høyeste verdi, der høyeste verdi gjelder

Temperaturer ≤ 600 K (327 °C) ± 2 K i absolutt verdi

Temperaturer ≥ 600 K (327 °C) ± 1 % av avlest verdi

Atmosfærisk trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Eksostrykk ± 0,2 kPa i absolutt verdi

Innsugingsundertrykk ± 0,05 kPa i absolutt verdi

Andre trykk ± 0,1 kPa i absolutt verdi

Relativ fuktighet ± 3 % i absolutt verdi

Absolutt fuktighet ± 5 % av avlest verdi

Fortynningsluftstrøm ± 2 % av avlest verdi

Fortynnet eksosstrøm ± 2 % av avlest verdi»
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iii) Nr. 2.3 og 2.4 oppheves.

iv) Nr. 3 og 4 skal lyde:

«3. BESTEMMELSE AV GASSENS BESTANDDELER

3.1.  Alminnelig spesifikasjoner for analysatorene

Analysatorene skal kunne foreta målinger i et område som tilsvarer den nøyaktigheten som kreves for å måle konsentrasjonene av 
bestanddelene i eksosen (nr. 3.1.1). Det anbefales at analysatorene brukes slik at den målte konsentrasjonen ligger mellom 15 % og 
100 % av full skalaverdi.

Dersom det brukes avlesningssystemer (datamaskiner eller datalogger) som gir tilstrekkelig nøyaktighet og oppløsning mindre enn 
15 % av full skalaverdi, er verdier under 15 % av full skalaverdi også akseptable. I slike tilfeller skal det foretas ekstra kalibreringer 
på minst 4 likt fordelte punkter med en verdi forskjellig fra null for å sikre nøyaktigheten i kalibreringskurvene i samsvar med nr. 
1.6.4 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Utstyrets elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) skal være på et slikt nivå at ytterligere feil reduseres til et minimum.

3.1.1. Nøyaktighet

Analysatoren skal ikke avvike fra det nominelle kalibreringspunktet med mer enn ± 2 % av avlest verdi over hele måleområdet 
unntatt null, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, avhengig av hvilken verdi som er størst. Nøyaktigheten bestemmes i samsvar med 
kalibreringskravene fastsatt i nr. 1.6 i tillegg 5 til dette vedlegg.

Merk: I dette direktiv menes med nøyaktighet avviket mellom avlest verdi på analysatoren og de nominelle kalibreringsverdiene som 
oppnås ved hjelp av en kalibreringsgass (= sann verdi).

3.1.2. Presisjon

Presisjonen, definert som 2,5 ganger standardavviket på 10 gjentatte responser på en gitt kalibreringsgass, skal ikke være større enn 
± 1 % av fullskalakonsentrasjonen for hvert område som benyttes over 155 ppm (eller ppm C) eller ± 2 % av hvert område som 
benyttes under 155 ppm (eller ppm C).

3.1.3.  Støy

Analysatorens topp-topp-respons på nullgasser eller kalibreringsgasser over en 10-sekundersperiode skal ikke overstige 2 % av full 
skalaverdi for alle områder som benyttes.

3.1.4.  Nullpunktsforskyvning

Nullrespons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en nullgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall. 
Nullpunktsforskyvningen i løpet av en en-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste området som 
benyttes.

3.1.5.  Forskyvning av relativ respons

Relativ respons er definert som middelresponsen, medregnet støy, på en kalibreringsgass i løpet av et 30-sekunders tidsintervall. 
Forskyvningen av den relative responsen i løpet av en én-timesperiode skal være mindre enn 2 % av full skalaverdi for det laveste 
området som benyttes.

3.1.6.  Stigningstid

Stigningstiden for den analysatoren som er montert i målesystemet, skal ikke overstige 3,5 s.

Merk: Vurdering av analysatorens reaksjonstid er ikke i seg selv nok til klart å fastslå hele systemets egnethet for prøving med 
vekslende turtall. Systemets volumer, særlig dødvolum, vil ikke bare påvirke transporttiden fra sonden til analysatoren, men vil også 
påvirke stigningstiden. Dessuten vil transporttider inni en analysator bli definert som reaksjonstid for analysatoren, på samme måte 
som for omformere eller vannutskillere i NOx-analysatorene. Bestemmelsen av hele systemets reaksjonstid er beskrevet i nr. 1.5 i 
tillegg 5 til dette vedlegg.



16.7.2009 Nr. 39/289EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.2.  Gasstørking

Den valgfrie innretningen for gasstørking som benyttes, må ha en minimal innvirkning på konsentrasjonen av de målte gassene. 
Kjemisk tørking er ikke en akseptabel metode for å fjerne vann fra prøven.

3.3.  Analysatorer

 I nr. 3.3.1-3.3.4 beskrives de måleprinsippene som skal benyttes. En detaljert beskrivelse av målesystemene finnes i vedlegg V. 
Gassene som skal måles, skal analyseres med følgende instrumenter. For ikke-lineære analysatorer kan lineariseringskretser 
benyttes.

3.3.1.  Analyse av karbonmonoksid (CO)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.2.  Analyse av karbondioksid (CO2)

 Karbonmonoksidanalysatoren skal være av typen ikke-dispersiv infrarød (NDIR) absorpsjonsanalysator.

3.3.3.  Analyse av hydrokarboner (HC)

Hydrokarbonanalysatoren skal for dieselmotorer være av typen oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (HFID) med detektor, ventiler, 
rør osv. som er oppvarmet slik at gasstemperaturen holdes på 463 K ± 10 K (190 ± 10 °C). Hydrokarbonanalysatoren kan for NG- og 
LPG-drevne motorer være av typen ikke-oppvarmet flammeionisasjonsdetektor (FID) avhengig av hvilken metode som brukes (se 
nr. 1.3 i vedlegg V).

3.3.4.  Analyse av hydrokarboner unntatt metan (NMHC) (bare NG-drevne gassmotorer)

Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes på én av følgende måter:

3.3.4.1.  G a s s k r o m a t o g r a f i  ( G C )

Hydrokarboner unntatt metan skal bestemmes ved at metanen som er analysert ved hjelp av en gasskromatograf (GC) kondisjonert 
ved 423 K (150 °C), trekkes fra hydrokarbonene som er målt i samsvar med nr. 3.3.3.

3.3.4.2.  M e t a n s e p a r a t o r  ( N M C )

Delen av andre hydrokarboner enn metan bestemmes med en oppvarmet NMC på samme ledning som en FID som i nr. 3.3.3, ved 
at metan trekkes fra hydrokarbonene.

3.3.5.  Analyse av nitrogenoksider (NOx)

Nitrogenoksidanalysatoren skal være av typen kjemiluminescensdetektor (CLD) eller oppvarmet kjemiluminescensdetektor (HCLD) 
med en NO2/NO-omformer, dersom målingen er på tørr basis. Dersom målingen er på våt basis, skal det brukes en HCLD med 
omformer som holdes på mer enn 328 K (55 °C), forutsatt at dempingskontrollen for vann (se nr. 1.9.2.2 i tillegg 5 til dette vedlegg) 
har vært tilfredsstillende.

3.3.6.  Måling av forhold luft/drivstoff

Utstyret for måling av forholdet luft/drivstoff som brukes til å bestemme eksosstrømmen som beskrevet i nr. 4.2.5 i tillegg 2 til dette 
vedlegg, skal være en luft/brennstoff-føler med stort måleområde, eller en lambda-føler av zirconia-type. Føleren skal monteres 
direkte på eksosrøret på et punkt der eksosens temperatur er høy nok til å hindre kondensering av vann.

Følerens nøyaktighet med tilhørende elektronikk skal ligge innenfor:

± 3 % av avlest verdi λ < 2

± 5 % av avlest verdi 2 ≤ λ < 5

± 10 % av avlest verdi 5 ≤ λ

For å oppfylle nøyaktighetsspesifikasjonene ovenfor, skal føleren kalibreres slik produsenten av instrumentet har angitt.
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3.4.  Prøvetaking for bestemmelse av gassutslipp

3.4.1.  Råeksos

Prøvetakingssondene for gassutslipp skal monteres minst 0,5 m eller tre ganger diameteren av eksosrøret, avhengig av hva som er 
lengst, oppstrøms fra utløpet av eksosanlegget, men tilstrekkelig nær motoren til å sikre en eksostemperatur på minst 343 K (70 ºC) 
ved sonden.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden 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, anbefales det å kombinere manifondene oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom 
dette ikke er praktisk mulig, er det tillatt å foreta en prøvetaking fra gruppen med høyest utslipp av CO2. Andre metoder som har 
vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm av 
eksos brukes.

Dersom motoren er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, skal eksosprøven tas nedstrøms for 
etterbehandlingssystemet.

3.4.2.  Fortynnet eksos

Eksosrøret mellom motoren og fullstrømsfortynningssystemet skal være i samsvar med kravene i nr. 2.3.1 i vedlegg V (EP).

Prøvetakingssonden(e) for gassutslipp skal være montert på et sted i fortynningstunnelen der fortynningsluften og eksosen er godt 
blandet, og i nærheten av prøvetakingssonden for partikler.

Prøvetaking kan generelt foregå på to måter:

de forurensende stoffene samles opp i en prøvetakingssekk gjennom hele syklusen og måles når prøvingen er ferdig,– 

de forurensende stoffene samles opp kontinuerlig og integrert i løpet av syklusen; denne metoden er obligatorisk for HC og – 
NOx.

4. BESTEMMELSE AV PARTIKLER

Bestemmelse av partiklene forutsetter et fortynningssystem. Fortynning kan oppnås ved et system med delstrømsfortynning eller et 
system med dobbel fullstrømsfortynning. Gjennomstrømningskapasiteten i fortynningssystemet skal være stor nok til fullt ut å fjerne 
vannkondensering i fortynnings- og prøvetakingssystemene. Temperaturen i den fortynnede eksosen skal være under 325 K (52 °C)
(*) rett oppstrøms fra filterholderne. Det er tillatt med fuktighetsregulering av fortynningsluften før den går inn i fortynningssystemet, 
og særlig avfukting er nyttig dersom fuktigheten i fortynningsluften er høy. Temperaturen i fortynningsluften skal være høyere enn 
288 K (15 ºC) i umiddelbar nærhet av inngangen til fortynningstunnelen.

Delstrømsfortynningssystemet skal være slik konstruert at det tar proporsjonelle prøver av råeksos fra eksosstrømmen, og derved 
reagerer på utslag i strømningshastigheten for eksosen, og innfører fortynningsluft i denne prøven for å oppnå en temperatur på under 
325 K (52 °C) ved prøvingsfilteret. I denne sammenheng er det viktig at fortynningsforholdet eller prøvetakingsforholdet rdil eller rs 
bestemmes på en slik måte at nøyaktighetsgrensene i nr. 3.2.1 i tillegg 5 til dette vedlegg, overholdes. Det kan benyttes forskjellige 
uttakningsmetoder, slik at den uttakningen som benyttes, i stor grad avgjør hvilket prøvetakingsutstyr og hvilke framgangsmåter 
som skal brukes (nr. 2.2 i vedlegg V).

Generelt skal partikkelprøvetakingssonden være installert i nærheten av prøvetakingssonden for gassutslipp, men likevel i 
tilstrekkelig avstand til ikke å skape forstyrrelser. Bestemmelsene i nr. 3.4.1 angående montering gjelder også for prøvetaking av 
partikler. Prøvetakingsledningen skal være i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg V.

I tilfelle av en flersylindret motor med en forgrenet eksosmanifold skal inntaket til sonden 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, anbefales det å kombinere manifoldene oppstrøms fra prøvetakingssonden. Dersom 
dette ikke er praktisk mulig, er det tillatt å foreta en prøvetaking fra gruppen med høyest utslipp av partikler. Andre metoder som 
har vist seg å samsvare med ovennevnte metoder, kan benyttes. Ved beregning av eksosutslippet skal motorens samlede massestrøm 
av eksos brukes.

For å bestemme partikkelmassen er det nødvendig med et prøvetakingssystem, partikkelprøvetakingsfiltre, en mikrogramvekt og et 
vektrom med kontrollert temperatur og fuktighet.
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Til partikkelprøvetaking skal metoden med enkelt filter benyttes, der ett filter (se nr. 4.1.3) benyttes til hele prøvingssyklusen. Ved 
ESC-prøvingen skal det rettes stor oppmerksomhet mot prøvetakingstider og -strømmer i prøvetakingsfasen av prøvingen.

4.1.  Partikkelprøvetakingsfiltre

Det skal tas prøver av den fortynnede eksosen ved hjelp av et filter som oppfyller kravene i nr. 4.1.1 og 4.1.2 under 
prøvingssekvensen.

4.1.1.  Filterspesifikasjon

Det kreves glassfiberfiltre med fluorkarbonbelegg. Alle filtertyper skal ha en utskillelsesgrad på minst 99 % for 0,3 μm DOP 
(dioktylftalat) ved en gassgjennomstrømningshastighet på mellom 35 og 100 cm/s.

4.1.2.  Filterstørrelse

Det anbefales å bruke filtre med en diameter på 47 mm eller 70 mm. Filtre med større diameter kan brukes (nr. 4.1.4), men filtre 
med mindre diameter er ikke tillatt.

4.1.3.  Filtergjennomstrømningshastighet

Det skal oppnås en gassgjennomstrømningshastighet gjennom filteret på 35 til 100 cm/s. Økningen i trykkfallet mellom begynnelsen 
og slutten av prøvingen skal ikke være mer enn 25 kPa.

4.1.4.  Belastning av filteret

Den påkrevde minstebelastningen av filteret for de vanligste filterstørrelsene er vist i tabell 10. For større filtre skal minstebelastningen 
av filteret være 0,065 mg/1000 mm2 filterareal.

Tabell 10

Minstebelastning av filter

Filterdiameter (mm) Minstebelastning (mg)

47 0,11

70 0,25

90 0,41

110 0,62

Dersom det på grunnlag av tidligere prøving er usannsynlig at den påkrevde minste filterbelastningen vil bli oppnådd i en 
prøvingssyklus etter optimering av strømningshastigheter og fortynningsforhold, kan en mindre filterbelastning godtas, med samtykke 
fra de berørte parter, dersom det kan påvises at dette oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 4.2, f.eks. med en vekt på 0,1 μg.

4.1.5.  Filterholder

Ved utslippsprøvingen plasseres filteret i en filterholderenhet som oppfyller kravene i nr. 2.2 i vedlegg V. Filterholderenheten skal 
være konstruert slik at det gir en jevn strømningsfordeling over filterets effektive areal. Hurtigvirkende ventiler skal være plassert 
enten oppstrøms eller nedstrøms for filterholderen. En treghetsbasert forsorterer med et 50 % skjærepunkt mellom 2,5 μm og 
10 μm kan monteres umiddelbart oppstrøms for filterholderen. Bruken av forsortereren anbefales sterkt dersom det benyttes en 
prøvetakingssonde med åpent rør vendt oppad i eksosstrømmen.

4.2.  Spesifikasjoner for vektrom og analysevekt

4.2.1.  Vilkår for vektrom

Temperaturen i vektrommet (eller lokalet) der partikkelfiltrene kondisjoneres og veies, skal holdes på 295 K ± 3 K (22 ºC ± 3 ºC) 
under hele kondisjoneringen og veiingen av filtre. Fuktigheten skal holdes på et duggpunkt på 282,5 K ± 3 K (9,5 °C ± 3 °C) og en 
relativ fuktighet på 45 ± 8 %. 
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4.2.2.  Veiing av referansefiltre

Luften i rommet (eller lokalet) skal ikke inneholde forurensende stoffer (som støv) som kan avsettes på partikkelfiltrene under 
stabiliseringen. Forstyrrelser i vektrommets spesifikasjoner som angitt i nr. 4.2.1, tillates dersom varigheten ikke overstiger 
30 minutter. Vektrommet skal oppfylle de fastsatte spesifikasjonene før noen person kommer inn i det. Minst to ubrukte referansefiltre 
skal veies innen fire timer etter veiingen av prøvetakingsfiltrene, men helst samtidig. De skal ha samme størrelse og være av samme 
materiale som prøvetakingsfiltrene.

Dersom referansefiltrenes gjennomsnittsvekt endres mellom veiingen av prøvetakingsfiltrene med mer enn 10 μg, skal alle 
prøvetakingsfiltre kasseres og utslippsprøvingen gjentas.

Dersom stabilitetskriteriene for vektrommet nevnt i nr. 4.2.1 ikke oppfylles, men veiingen av referansefilteret oppfyller ovennevnte 
kriterier, kan motorprodusenten velge enten å godta vekten av prøvetakingsfiltrene eller å erklære prøvingene ugyldige, rette 
kontrollsystemet i vektrommet og gjenta prøvingen.

4.2.3.  Analysevekt

Analysevekten som brukes til å bestemme filtervekten, skal ha en presisjon (standardavvik) på minst 2 μg og en oppløsning på minst 
1 μg (1 siffer = 1 μg) etter vektprodusentens angivelser.

4.2.4.  Eliminering av virkningen av statisk elektrisitet

For å eliminere virkningen av statisk elektrisitet, skal filtrene nøytraliseres før veiing, med f.eks. et nøytraliseringsapparat av 
polonium, et faradaybur eller en innretning med tilsvarende virkning.

4.2.5.  Spesifikasjoner for strømningsmåling

4.2.5.1.  A l m i n n e l i g e  k r a v

Absolutt nøyaktighet for strømningsmåleren eller instrumenter til strømningsmåling skal være som angitt i nr. 2.2.

4.2.5.2.  S æ r l i g e  b e s t e m m e l s e r  o m  s y s t e m e r  f o r  d e l s t r ø m s f o r t y n n i n g

For delstrømsfortynningssystemer er nøyaktigheten i prøvestrømmen qmp særlig viktig, dersom den ikke måles direkte, men 
bestemmes ved differensialstrømsmåling:

qmp = qmdew – qmdw

I dette tilfellet er en nøyaktighet på ± 2 % for qmdew og qmdw ikke tilstrekkelig til å garantere en akseptabel nøyaktighet for qmp. 
Dersom gasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal den største differansefeilen være slik at nøyaktigheten for 
qmp er innenfor ± 5 % når fortynningsforholdet er mindre enn 15. Den kan beregnes ved å ta den kvadratiske gjennomsnittsverdien 
av feilene i hvert instrument.

Akseptabel nøyaktighet for qmp kan oppnås ved én av følgende metoder:

Absolutt nøyaktighet for qmdew og qmdw er ± 0,2 %, som garanterer en nøyaktighet for qmp på ≤ 5 % ved et fortynningsforhold på 15. 
Ved høyere fortynningsforhold vil imidlertid feilene bli større.

Kalibrering av qmdw i forhold til qmdew utføres slik at det oppnås samme nøyaktighet for qmp som i a). Denne kalibreringen er beskrevet 
nærmere i nr. 3.2.1 i tillegg 5 til vedlegg III.

Nøyaktigheten for qmp bestemmes indirekte ut fra fortynningsforholdets nøyaktighet, som bestemt ved en sporgass, f.eks. CO2. Igjen 
skal bestemmelsen av qmp skje med en nøyaktighet som tilsvarer metode a).

Absolutt nøyaktighet for qmdew og qmdw ligger innenfor ± 2 % av full skalaverdi, den største differansefeilen mellom qmdew og qmdw 
ligger innenfor 0,2 %, og linearitetsfeilen ligger innenfor ± 0,2 % av høyeste verdi for qmdew som er observert under prøvingen.

_______________
(*) Kommisjonen skal gjennomgå temperaturen oppstrøms for filterholderen, 325 K (52 °C), og skal om nødvendig foreslå en 

alternativ temperatur som får anvendelse ved typegodkjenning av nye typer fra 1. oktober 2008.»
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h) I tillegg 5 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.2.3 skal lyde:

«1.2.3.  Bruk av presisjonsblandere

Gassene som brukes til kalibrering, kan også lages ved hjelp av en presisjonsblander (utblandingsenhet for gass), ved fortynning 
med renset N2 eller med renset syntetisk luft. Nøyaktigheten i blandeinnretningen skal være stor nok til at konsentrasjonen av 
de blandede kalibreringsgassene kan bestemmes med en nøyaktighet på ± 2 %. Nøyaktighetskravet innebærer at primærgassene 
som benyttes i blandingen, skal være kjent med en nøyaktighet på minst ± 1 %, som skal kunne spores til nasjonale eller 
internasjonale standarder. Etterprøvingen utføres ved mellom 15 % og 50 % av full skalaverdi for hver kalibrering som omfatter 
bruk av en blandeinnretning.

Blandeinnretningen kan eventuelt kontrolleres med et lineært instrument, f.eks. ved bruk av NO-gass og en CLD. Instrumentets 
kalibreringsverdi skal justeres med kalibreringsgass direkte tilkoplet instrumentet. Blandeinnretningen skal kontrolleres ved de 
innstillingene som benyttes, og den nominelle verdien skal sammenholdes med konsentrasjonen som måles med instrumentet. 
Denne differansen skal ved hvert punkt ligge på ± 1 % av den nominelle verdien.»

ii) Nr. 1.4 skal lyde:

«1.4.  tetthetsprøving

Det skal foretas en tetthetsprøving for systemet. Sonden skal koples fra eksosanlegget og enden tettes. Deretter startes 
analysatorpumpen. Etter en innledende stabiliseringsperiode bør alle strømningsmålere vise null. Dersom dette ikke er tilfelle, 
skal prøvetakingsledningene kontrolleres og feilen rettes.

Den største tillatte lekkasje på vakuumsiden skal være 0,5 % 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 Δp (kPa/min) i systemet ikke overstige:

Δp = p / Vs × 0,005 × qvs

der:

Vs = systemets volum, l

qvs = systemets strømningshastighet, l/min

En annen metode består i å legge til en trinnvis endring av konsentrasjonen i begynnelsen av prøvetakingsledningen ved å bytte 
fra nullgass til kalibreringsgass. Dersom det etter et tilstrekkelig tidsrom leses av en konsentrasjon som er ca. 1 % lavere enn 
den tilførte konsentrasjonen, tyder dette på kalibrerings- eller lekkasjeproblemer.»

iii) Nytt nr. 1.5 skal lyde:

«1.5.  Kontroll av analysesystemets reaksjonstid

Systemets innstillinger ved evaluering av reaksjonstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under prøvingen 
(dvs. trykk, strømningshastighet, filterinnstillinger på analysatorene og alt annet som påvirker reaksjonstiden). Bestemmelsen av 
reaksjonstid skal foretas ved at man skifter gass direkte ved inntaket på prøvetakingssonden. Skifte av gass skal skje på mindre 
enn 0,1 sekund. De gassene som brukes ved prøvingen, skal gi en konsentrasjonsendring på minst 60 % FS.

Konsentrasjonssporet for hver bestanddel i gassen skal registreres. Reaksjonstiden defineres som tidsforskjellen mellom skifte 
av gass og den aktuelle endringen i den registrerte konsentrasjonen. Systemets reaksjonstid (t90) utgjøres av forsinkelsestiden til 
måledetektoren og detektorens stigningstid. Forsinkelsestiden defineres som tiden fra endringen (t0) til reaksjonen er 10 % av 
endelig avlest verdi (t10). Stigningstiden defineres som tiden mellom 10 % og 90 % reaksjon av endelig avlest verdi (t90 – t10).

For tidsjustering av signalene fra analysatoren og eksosstrømmen ved ufortynnet måling, defineres omdanningstiden som tiden 
fra endringen (t0) til reaksjonen er 50 % av endelig avlest verdi (t50).
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Systemets reaksjonstid skal være ≤ 10 sekunder med en stigningstid på ≤ 3,5 sekunder for alle bestanddeler underlagt 
grenseverdier (CO, NOx, HC eller NMHC) og alle anvendte måleområder.»

iv) Tidligere nr. 1.5 skal lyde:

«1.6.  Kalibrering

1.6.1.  Instrumenter

Instrumentene skal kalibreres og kalibreringskurvene kontrolleres mot standardgasser. Samme gasstrømningshastighet skal 
benyttes som ved prøvetaking av eksos.

1.6.2.  Oppvarmingstid

Oppvarmingstiden bør være i samsvar med produsentens anbefalinger. Dersom tiden ikke er oppgitt, anbefales minst to timer 
for oppvarming av analysatorene.

1.6.3.  NDIR- og HFID-analysator

NDIR-analysatoren skal innstilles om nødvendig, og HFID-analysatorens forbrenningsflamme skal optimeres (nr. 1.8.1).

1.6.4.  Bestemmelse av kalibreringskurven

Hvert driftsområde som normalt brukes, skal kalibreres.– 

CO-, CO– 2-, NOx- og HC-analysatorene skal nullstilles ved hjelp av renset syntetisk luft (eller nitrogen).

De aktuelle kalibreringsgassene skal føres inn i analysatorene, verdiene skal registreres og kalibreringskurven bestemmes.– 

Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst seks kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand over – 
driftsområdet. Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi.

Kalibreringskurven skal beregnes med minste kvadraters metode. Kurven kan tilpasses med en lineær eller ikke-lineær – 
ligning.

Kalibreringspunktene skal ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters metode med mer enn ± 2 % – 
av avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, etter hva som er høyest.

Nullstillingen skal om nødvendig kontrolleres igjen, og framgangsmåten for kalibrering gjentas.– 

1.6.5.  Alternative metoder

Dersom det kan påvises at alternativ teknologi (f.eks. datamaskin, elektronisk styrt bryter for måleområde osv.) kan gi likeverdig 
nøyaktighet, kan slike alternative metoder benyttes.

1.6.6.  Kalibrering av sporgassanalysatoren for eksosstrømmåling

Kalibreringskurven skal bestemmes ved minst seks kalibreringspunkter (unntatt null) med lik innbyrdes avstand over 
driftsområdet. Den høyeste nominelle konsentrasjonen skal være minst 90 % av full skalaverdi. Kalibreringskurven beregnes 
med minste kvadraters metode.

Kalibreringspunktene skal ikke avvike fra justeringskurven som er laget med minste kvadraters metode med mer enn ± 2 % av 
avlest verdi, eller ± 0,3 % av full skalaverdi, etter hva som er høyest.

Analysatoren skal nullstilles og kalibreres før prøvingen ved bruk av en nullgass og en kalibreringsgass hvis nominelle verdi er 
over 80 % av analysatorens fulle skalaverdi.»

v) Tidligere nr. 1.6 blir nytt nr. 1.6.7.
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vi) Nytt nr. 2.4 skal lyde:

«2.4.  Kalibrering av subsonisk venturi (SSV)

Kalibreringen av SSV er basert på strømningsligningen for en subsonisk venturi. Gassens strømningshastighet er en funksjon av 
innløpstrykk og -temperatur, trykkfall mellom inntak og innsnevring på SSV.

2.4.1.  Dataanalyse

Luftens strømningshastighet (QSSV) ved hver innstilling av begrenseren (minst 16 innstillinger) skal beregnes i m3/min 
(standardvilkår) av strømningsmålerdataene etter metoden fastsatt av produsenten. Utslippsfaktoren skal beregnes ut fra 
kalibreringsdataene for hver innstilling på følgende måte:

der:

QSSV = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

T = temperatur ved venturiinntak, i K

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

rp =
forhold mellom absolutt statisk trykk ved innsnevring og inntak på SSV =

 

rD =
forholdet mellom SSV-innsnevringens diameter d og inntaksrørets innvendige diameter =

 

For å bestemme området med subsonisk strømning avsettes Cd som en funksjon av Reynolds-tall ved innsnevringen på SSV. Re 
ved innsnevringen på SSV beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

A1 = en samling av konstanter og enhetsomregninger

Qssv = luftstrømningshastighet ved standardvilkårene (101,3 kPa, 273 K), i m3/s

d = SSV-innsnevringens diameter, i m

μ = gassens absolutte eller dynamiske viskositet, beregnet ved hjelp av følgende formel:

b = empirisk konstant = 

S = empirisk konstant = 110,4 K
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Siden QSSV inngår i formelen for Re, skal beregningene startes med en innledende gjetning for QSSV eller kalibreringsventuriens 
Cd, og deretter gjentas beregningene til QSSV konvergerer. Konvergensmetoden skal ha en nøyaktighet på minst 0,1 % per 
punkt.

For minst 16 punkter i området med subsonisk strømning skal de verdiene av Cd som beregnes ut fra den resulterende ligningen 
for kalibreringskurven, ligge innenfor ± 0,5 % av den målte Cd for hvert kalibreringspunkt.»

vii) Tidligere nr. 2.4 blir nytt nr. 2.5.

viii) Nr. 3 skal lyde:

«3. KALIBRERING AV PARTIKKELMÅLINGSSYSTEMET

3.1.  Innledning

Kalibrering av partikkelmålingen er begrenset til de strømningsmålerne som brukes til å bestemme prøvetakingsstrøm og 
fortynningsforhold. Hver strømningsmåler skal kalibreres så ofte som nødvendig for å oppfylle nøyaktighetskravene i dette 
direktiv. Kalibreringsmetoden som skal benyttes, er beskrevet i nr. 3.2.

3.2.  Strømningsmålinger

3.2.1.  Periodisk kalibrering

For å oppfylle nøyaktighetskravene til strømningsmålinger som angitt i nr. 2.2 i tillegg 4 til dette vedlegg, skal – 
strømningsmåleren eller strømningsmåleinstrumentet kalibreres med en nøyaktig strømningsmåler, som kan føres tilbake 
til internasjonale og/eller nasjonale standarder.

Dersom prøvegasstrømmen bestemmes ved differansestrømningsmåling, skal strømningsmåleren eller – 
strømningsmåleinstrumentet kalibreres ved hjelp av én av følgende framgangsmåter, på en slik måte at strømmen qmp inn 
i tunnelen oppfyller nøyaktighetskravene i nr. 4.2.5.2 i tillegg 4 til dette vedlegg:

a) Strømningsmåleren for qmdw skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og forskjellen mellom de to 
strømningsmålerne skal kalibreres for minst fem settpunkter med strømningsverdier jevnt fordelt mellom den laveste 
qmdw-verdien som brukes ved prøvingen, og den qmdew-verdien som brukes ved prøvingen. Strømmen kan ledes 
utenom fortynningstunnelen.

b) En kalibrert massestrømsinnretning skal seriekoples med strømningsmåleren for qmdew, og nøyaktigheten skal 
kontrolleres for den verdien som brukes ved prøvingen. Deretter seriekoples den kalibrerte massestrømsinnretningen til 
strømningsmåleren for qmdw, og nøyaktigheten kontrolleres for minst fem innstillinger som tilsvarer fortynningsforholdet 
mellom 3 og 50, i forhold til qmdew-verdien som brukes ved prøvingen.

c) Overføringsrøret TT koples fra eksosen, og en kalibrert strømningsmåler med et passende måleområde for å måle qmp 
koples til overføringsrøret. Deretter stilles qmdew på den verdien som brukes ved prøvingen, og qmdw stilles sekvensielt 
inn på minst fem verdier som tilsvarer fortynningsforhold q mellom 3 og 50. Alternativt kan det etableres en særlig 
kalibreringsvei, som leder utenom tunnelen, men med samme samlede luftstrøm og fortynningsluftstrøm gjennom de 
tilsvarende målerne som ved den faktiske prøvingen.

d) En sporgass føres inn i eksosoverføringsrøret TT. Denne sporgassen kan være en bestanddel av eksosen, f.eks. CO2 
eller NOx. Etter fortynning i tunnelen måles sporgassen. Dette skal utføres for fem fortynningsforhold mellom 3 og 
50. Prøvestrømmens nøyaktighet bestemmes ut fra fortynningsforholdet rd:

Gassanalysatorenes nøyaktighet skal tas i betraktning for å sikre nøyaktigheten for – qmp.
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3.2.2.  Kontroll av karbonstrøm

Det anbefales å kontrollere karbonstrøm ved hjelp av faktisk eksos for å påvise måle- og reguleringsproblemer og kontrollere – 
at delstrømssystemet fungerer riktig. Kontroll av karbonstrøm skal foretas minst hver gang en ny motor blir montert, eller 
når det er foretatt viktige endringer i prøvingskammeret.

Motoren skal kjøres med høyeste dreiemomentbelastning og høyeste turtall eller i en annen konstant tilstand som produserer – 
minst 5 % CO2. Delstrømsprøvetakingssystemet skal kjøres med en fortynningsfaktor på omlag 15:1.

Dersom det gjennomføres en kontroll av karbonstrøm, får framgangsmåten angitt i tillegg 6 til dette vedlegg, anvendelse. – 
Strømningshastighetene for karbon beregnes i samsvar med nr. 2.1–2.3 i tillegg 6 til dette vedlegg. Alle strømningshastigheter 
for karbon skal ligge innenfor et område på 6 %.

3.2.3.  Kontroll før prøving

Innen to timer før prøving skal det foretas en kontroll på følgende måte:– 

Strømningsmålernes nøyaktighet skal kontrolleres ved hjelp av samme metode som ved kalibrering (se nr. 3.2.1) for minst – 
to punkter, inkludert strømningsverdier for qmdw som tilsvarer fortynningsforhold på mellom 5 og 15 for qmdew-verdien som 
brukes ved prøvingen.

Dersom de verdiene som er registrert ved hjelp av kalibreringsmetoden beskrevet i nr.3.2.1, kan vise at strømningsmålerens – 
kalibrering er stabil over et lengre tidsrom, kan kontrollen før prøving utelates.

3.3.  Bestemmelse av omdanningstiden (utelukkende for delstrømsfortynningssystemer ved EtC-prøving)

Systemets innstillinger ved evaluering av omdanningstiden skal være nøyaktig de samme som ved målingene under – 
prøvingen. Omdanningstiden skal bestemmes ved hjelp av følgende metode:

En uavhengig referansestrømningsmåler med et passende måleområde i forhold til sondestrømmen skal serieforbindes – 
med og koples til nær sonden. Denne strømningsmåleren skal ha en omdanningstid på under 100 ms for den 
strømningstrinnstørrelsen som brukes ved måling av reaksjonstiden, og ha en strømningsbegrensning som er tilstrekkelig 
lav til at den ikke påvirker den dynamiske ytelsen i delstrømsfortynningssystemet, og som er i samsvar med god teknisk 
praksis.

Den inngående eksosstrømmen (eller luftstrømmen, dersom eksosstrømmen beregnes) til delstrømsfortynningssystemet – 
skal endres trinnvis, fra lav strøm til minst 90 % av full skalaverdi. Utløseren for den trinnvise endringen skal være 
den samme som den som brukes til å starte den foregripende reguleringen ved den faktiske prøvingen. Påvirkningen på 
eksosstrømtrinnene og strømningsmålerens reaksjon skal registreres med en målefrekvens på minst 10 Hz.

Ut fra disse dataene bestemmes delstrømsfortynningssystemets omdanningstid, som er tiden fra trinnpåvirkningen begynner – 
til strømningsmålerens reaksjon har nådd 50 %. På tilsvarende måte bestemmes omdanningstidene for qmp-signalet fra 
delstrømsfortynningssystemet og qmew,i-signalet fra eksosstrømningsmåleren. Disse signalene brukes i regresjonskontrollene 
som foretas etter hver prøving (se nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette vedlegg).

Beregningen skal gjentas for minst fem stignings- og minskningspåvirkninger, og det skal beregnes et gjennomsnitt av – 
resultatene. Referansestrømningsmålerens interne omdanningstid (<100 ms) skal trekkes fra denne verdien. Dette er den 
«foregripende» verdien for delstrømsfortynningssystemet, som skal benyttes i samsvar med nr. 3.8.3.2 i tillegg 2 til dette 
vedlegg.

3.4.  Kontroll av delstrømsvilkårene

Variasjonsområdet for eksoshastighets- og trykksvingninger skal eventuelt kontrolleres og justeres i samsvar med kravene i nr. 
2.2.1 i vedlegg V (EP).

3.5.  Kalibreringsintervaller

Instrumentene til strømningsmåling skal kalibreres minst hver tredje måned, eller hver gang det foretas en reparasjon eller 
endring i systemet som kan påvirke kalibreringen.»
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i) Nytt tillegg 6 skal lyde:

«Tillegg 6

KONtROLL AV KARBONStRØM

1.  INNLEDNING

Bortsett fra en svært liten del kommer alt karbon i eksosen fra drivstoffet, og bortsett fra en svært liten del forekommer dette i 
eksosen som CO2. Dette utgjør grunnlaget for en systemkontroll basert på CO2-målinger.

Strømmen av karbon inn i systemene for måling av eksos bestemmes ut fra strømningshastigheten til drivstoffet. Strømmen 
av karbon ved forskjellige prøvetakingspunkter i utslipps- og partikkelprøvetakingssystemene bestemmes ut fra CO2-
konsentrasjonene og gasstrømningshastighetene på disse punktene.

På denne måten utgjør motoren en kjent kilde for karbonstrøm, og når den samme karbonstrømmen observeres i eksosrøret og 
ved utløpet av delstrømsprøvetakingssystemet (PM) for partikler, kontrolleres lekkasjer og strømningsmålingens nøyaktighet. 
Denne kontrollen innebærer den fordelen at delene prøves under motorens faktiske prøvingsvilkår med hensyn til temperatur 
og strømning.

Følgende diagram viser prøvetakingspunktene der karbonstrømmen skal kontrolleres. De spesifikke ligningene for 
karbonstrømmene ved hvert prøvetakingspunkt er angitt nedenfor.

Figur 7

2.  BEREGNINGER

2.1.  Karbonstrømmen til motoren (punkt 1)

Massestrømmen av karbon til motoren for et drivstoff CHαOε beregnes slik:

der:

qmf = massestrøm av drivstoff, i kg/s
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2.2.  Karbonstrømmen i råeksos (punkt 2)

Massestrømmen av karbon til eksosrøret i motoren bestemmes ut fra konsentrasjonen av rå CO2 og massestrømmen av eksos.

der:

CCO2,r  =  våt CO2-konsentrasjon i råeksosen, i %

CCO2,a  =  våt CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)

qmew  =  massestrøm av eksos (våte forhold), i kg/s

Mre  =  eksosens molekylmasse

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

2.3.  Karbonstrømmen i fortynningssystemet (punkt 3)

Karbonets strømningshastighet skal bestemmes ut fra den fortynnede CO2-konsentrasjonen, massestrømmen av eksos og 
prøvestrømmen:

der:

CCO2,d = våt CO2-konsentrasjon i den fortynnede eksosen ved utløpet av fortynningstunnelen, i %

CCO2,a = våt CO2-konsentrasjon i omgivelsesluften, i % (ca. 0,04 %)

qmdew = massestrøm av fortynnet eksos (våte forhold), i kg/s

qmew = massestrøm av eksos (våte forhold), i kg/s (bare delstrømssystemer)

qmp = prøvestrøm av eksos inn i delstrømsfortynningssystem, i kg/s (bare delstrømssystemer)

Mre = eksosens molekylmasse

Dersom CO2 måles på tørr basis, skal den omregnes til våt basis i samsvar med nr. 5.2 i tillegg 1 til dette vedlegg.

2.4.  Eksosens molekylmasse (Mre) skal beregnes slik:

der:

qmf = massestrøm av drivstoff, i kg/s

qmaw = massestrøm av innsugingsluft (våte forhold), i kg/s

Ha = fuktighet i innsugingsluften, i g vann per kg tørr luft

Mra = den tørre innsugingsluftens molekylmasse (= 28,9 g/mol)

α, δ, ε, γ = de molare forholdene for et drivstoff CHαOδNεSγ
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Alternativt kan følgende molekylmasser benyttes:

Mre (diesel) = 28,9 g/mol

Mre (LPG) = 28,6 g/mol

Mre (NG) = 28,3 g/mol»

4)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Tittelen på tillegg 1.1 skal lyde:

«1.1.  Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A i tabellene i nr. 6.2.1 i 
vedlegg I(1)»

b) Nytt nr. 1.2 skal lyde:

«1.2.  Dieselreferansedrivstoff for prøving av motorer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, B2 eller C i tabellene i nr. 6.2.1 
i vedlegg I

Parameter Enhet
Grenseverdier(1)

Prøvingsmetode
Laveste Høyeste

Cetantall(2) 52,0 54,0 EN-ISO 5165

Densitet ved 15 °C kg/m3 833 837 EN-ISO 3675

Destillasjon:

— 50 %-punkt  °C 245 — EN-ISO 3405

— 95 %-punkt  °C 345 350 EN-ISO 3405

— sluttkokepunkt  °C — 370 EN-ISO 3405

Flammepunkt  °C 55 — EN 22719

Blokkeringspunkt (CFPP)  °C — –5 EN 116

Viskositet ved 40 °C mm2/s 2,3 3,3 EN-ISO 3104

Polysykliske aromatiske hydrokarboner % m/m 2,0 6,0 IP 391

Svovelinnhold(3) mg/kg — 10 ASTM D 5453

Kobberkorrosjon — klasse 1 EN-ISO 2160

Koksrest etter Conradson (10 % DR) % m/m — 0,2 EN-ISO 10370

Askeinnhold % m/m — 0,01 EN-ISO 6245

Vanninnhold % m/m — 0,02 EN-ISO 12937

Nøytraliseringstall (sterk syre) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974

Oksidasjonsstabilitet(4) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205

Smøreevne (slitasjeflekkens diameter ved HFRR-
prøving ved 60 °C)

μm — 400 CEC F-06-A-96

Fettsyremetylester forbudt

(1) Verdiene nevnt i spesifikasjonene, er «sanne verdier». Ved fastsettelsen av deres grenseverdier er vilkårene i ISO 4259, «Petroleumsprodukter 

— Bestemmelse og en anvendelse av nøyaktighetsverdier i forbindelse med prøvingsmetoder» anvendt, og ved fastsettelsen av en minsteverdi 

er det tatt hensyn til en minstedifferanse på 2R over null; ved fastsettelsen av en høyeste og en laveste verdi er minstedifferansen 4R (R = 

reproduserbarhet).

Til tross for dette tiltaket, som er nødvendig av tekniske årsaker, bør drivstoffprodusenten likevel etterstrebe en nullverdi når den stipulerte høyeste 

tillatte verdien er 2R, og en gjennomsnittsverdi dersom høyeste og laveste verdi skal angis. Dersom det er nødvendig å avklare hvorvidt et drivstoff 

oppfyller kravene i spesifikasjonene, bør vilkårene i ISO 4259 anvendes.

(2) Det angitte området for cetan oppfyller ikke kravet om minst 4R. I tilfelle av uenighet mellom drivstoffleverandør og -bruker, kan vilkårene i 

ISO 4259 anvendes for å løse tvisten, forutsatt at det foretas et tilstrekkelig antall målinger til å oppnå den nødvendige nøyaktighet, noe som er å 

foretrekke framfor enkeltstående bestemmelse.

(3) Det faktiske svovelinnhold i drivstoffet som brukes til type I-prøvingen, skal rapporteres.

(4) Selv om oksidasjonsstabiliteten kontrolleres, vil holdbarhetstiden trolig være begrenset. Leverandøren bør rådspørres om lagringsforhold og 

holdbarhet.»

c) Tidligere nr. 1.2 blir nytt nr. 1.3.
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d) Nr. 3 skal lyde:

«3. TEKNISKE DATA FOR LPG-REFERANSEDRIVSTOFF

A. tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad A 
i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvings metode

Sammensetning: ISO 7941

C3-innhold vol % 50 ± 2 85 ± 2

C4-innhold vol % rest rest

< C3, >C4 vol % høyst 2 høyst 2

Alkener vol % høyst 12 høyst 14

Fordampingsrest mg/kg høyst 50 høyst 50 ISO 13757

Vann ved 0 °C uten uten visuell kontroll

Samlet svovelinnhold mg/kg høyst 50 høyst 50 EN 24260

Hydrogensulfid ingen ingen ISO 8819

Kobberkorrosjon klassifisering klasse 1 klasse 1 ISO 6251(1)

Lukt karakteristisk karakteristisk

Motoroktantall minst 92,5 minst 92,5 EN 589 vedlegg B

(1) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder korrosjonshemmere 
eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike forbindelser utelukkende for det formål å 
påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.

B. tekniske data for LPG-referansedrivstoffet som brukes til prøving av kjøretøyer etter utslippsgrenseverdiene angitt i rad B1, 
B2 og C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I

Parameter Enhet Drivstoff A Drivstoff B Prøvings metode

Sammensetning: ISO 7941

C3-innhold vol % 50 ± 2 85 ± 2

C4-innhold vol % rest rest

< C3, >C4 vol % høyst 2 høyst 2

Alkener vol % høyst 12 høyst 14

Fordampingsrest mg/kg høyst 50 høyst 50 ISO 13757

Vann ved 0 °C uten uten visuell kontroll

Samlet svovelinnhold mg/kg høyst 10 høyst 10 EN 24260

Hydrogensulfid ingen ingen ISO 8819

Kobberkorrosjon klassifisering klasse 1 klasse 1 ISO 6251(1)

Lukt karakteristisk karakteristisk

Motoroktantall minst 92,5 minst 92,5 EN 589 vedlegg B

(1) Denne metoden gir ikke nødvendigvis nøyaktig bestemmelse av mengden av korroderende stoffer dersom prøven inneholder korrosjonshemmere 
eller andre kjemikalier som begrenser prøvens korrosivitet på kobberstrimmelen. Tilsetning av slike forbindelser utelukkende for det formål å 
påvirke prøvingsresultatet, er derfor forbudt.»
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5)  I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

a) Tillegget endres til «Tillegg 1».

b) I tillegg 1 gjøres følgende endringer:

i) Nytt nr. 1.2.2 skal lyde:

«1.2.2.  Identifikasjonsnummer for kalibrering av programvare for motorens elektroniske styreenhet (EECU):»

ii) Nr. 1.4 skal lyde:

«1.4.  Utslippsnivåer for motoren/den representative motoren(1):

1.4.1.  ESC-prøving:

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fast(*)

Angi DF-verdier og utslipp i ESC-prøvingen i tabellen nedenfor:

ESC-prøving

DF CO THC NOx PT

Utslipp CO

(g/kWh)

THC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

PT

(g/kWh)

Målt:

Beregnet med DF:

1.4.2.  ELR-prøving:

Røyktetthet: … m–1

1.4.3.  ETC-prøving:

Forringelsesfaktor (DF): beregnet/fast(*)

ETC-prøving

DF CO NMHC CH4 NOx PT

Utslipp CO

(g/kWh)

NMHC

(g/kWh)(1)

CH4

(g/kWh)(1)

NOx

(g/kWh)

PT

(g/kWh)(1)

Målt med regenerering:

Målt uten regenerering:

Målt/veid:

Beregnet med DF:

(1) Stryk det som ikke passer.

(*) Stryk det som ikke passer.
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c) Nytt tillegg 2 skal lyde:

«Tillegg 2

OPPLYSNINGER OM OBD-SYStEMER

Som nevnt i tillegg 5 til vedlegg II til dette direktiv, skal produsenten av kjøretøyet gi opplysningene i dette tillegg for å gjøre det mulig å produsere 
reserve- eller servicedeler som er forenlige med OBD-systemer, samt diagnoseverktøy og prøvingsutstyr. Produsenten av kjøretøyet trenger ikke gi 
slike opplysninger dersom disse omfattes av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk fagkunnskap hos produsenten eller leverandøren(e) av originalt 
utstyr.

På anmodning skal dette tillegg gjøres tilgjengelig for alle berørte produsenter av deler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for 
forskjellsbehandling.

I samsvar med bestemmelsene i nr. 1.3.3 i tillegg 5 til vedlegg II, skal opplysningene som kreves i henhold til dette nummer, være identisk med de 
opplysninger som er gitt i nevnte tillegg.

1.  En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet.

2.  En beskrivelse av den type demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble benyttet for den opprinnelige typegodkjenningen av kjøretøyet, for 
den delen som overvåkes av OBD-systemet.

3.  Et omfattende dokument som beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil og aktivering av feilindikatoren 
(fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste over relevante sekundære overvåkede parametrer for hver del som 
overvåkes av OBD-systemet. En liste over alle anvendte egendiagnosekoder og formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte 
utslippstilknyttede delene i drivaggregatet og de enkelte ikke-utslippstilknyttede delene, der overvåking av delen benyttes til å slå fast aktivering 
av feilindikatoren.»

________________



Nr. 39/304 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅtER FOR PRØVING AV UtSLIPPSKONtROLLSYStEMEtS HOLDBARHEt

1. INNLEDNING

 Dette vedlegg inneholder en nærmere beskrivelse av framgangsmåtene for å velge en motorfamilie som skal prøves under en plan for 
driftstidsakkumulering med det formålet å fastsette forringelsesfaktorer. Slike forringelsesfaktorer får anvendelse på de målte utslippene 
fra motorer som gjennomgår en periodisk kontroll for å sikre at utslippene fra motorer som er i bruk, holder seg innenfor de gjeldende 
utslippsgrensene som angitt i tabellene i nr 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, i den holdbarhetstiden som gjelder for det kjøretøyet 
som motoren er montert i.

 Dette vedlegg inneholder også en nærmere beskrivelse av utslippstilknyttet og ikke-utslippstilknyttet vedlikehold som skal utføres på 
motorer som inngår i en plan for driftstidsakkumulering. Slikt vedlikehold vil bli utført på motorer i bruk og meddeles til eiere av nye 
tungbilmotorer.

2. UTVELGING AV MOTORER FOR Å BESTEMME FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

2.1.  Det skal velges ut motorer fra motorfamilien definert i nr. 8.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, til utslippsprøving for å bestemme 
forringelsesfaktorer i levetiden.

2.2.  Motorer fra forskjellige motorfamilier kan dessuten kombineres i familier på grunnlag av den type system for etterbehandling av eksos 
som brukes. For å kunne plassere motorer med forskjellig antall sylindrer og forskjellige sylinderoppstillinger, men som har samme 
tekniske spesifikasjoner for og samme montering av systemer for etterbehandling av eksos, i samme familie av etterbehandlingssystemer, 
skal produsenten gi opplysninger til godkjenningsmyndigheten som dokumenterer at utslippene fra slike motorer er identiske.

2.3.  Motorprodusenten skal velge ut én motor som representerer samme familie av etterbehandlingssystemer, til prøving i den planen for 
driftstidsakkumulering som er definert i nr. 3.2 i dette vedlegg, i henhold til de kriteriene for utvelging av motorer som er angitt i nr. 8.2 
i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, og den skal rapporteres til typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

2.3.1.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten bestemmer at det verst tenkelige utslippsnivået fra familien av etterbehandlingssystemer bedre kan 
karakteriseres av en annen motor, skal prøvingsmotoren utvelges i fellesskap av typegodkjenningsmyndigheten og motorprodusenten.

3. BESTEMMELSE AV FORRINGELSESFAKTORER I MOTORENS LEVETID

3.1.  Generelt

 Forringelsesfaktorer som får anvendelse på en familie av etterbehandlingssystemer, utarbeides fra de utvalgte motorene på grunnlag av et 
program for akkumulering av kjørestrekning og driftstid som omfatter periodisk prøving av gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og 
ETC-prøving.

3.2.  Plan for driftstidsakkumulering

 Planer for driftstidsakkumulering kan etter produsentens valg utføres ved å la et kjøretøy kjøre med den utvalgte representative motoren 
gjennom en plan for «akkumulering i bruk» eller ved å kjøre den utvalgte representative motoren gjennom en plan for «akkumulering 
med dynamometer».

3.2.1.  Plan for akkumulering av driftstid i bruk og med dynamometer

3.2.1.1.  Produsenten skal bestemme form og omfang av programmet for akkumulering av kjørestrekning og driftstid for motorer i samsvar med 
god teknisk praksis.

3.2.1.2.  Produsenten skal bestemme når motoren skal prøves for gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og ETC-prøvinger.

3.2.1.3.  En enkel motordriftsplan skal brukes for alle motorer i en familie av etterbehandlingssystemer.

3.2.1.4.  På anmodning fra produsenten og med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten, er det bare nødvendig å kjøre en prøvingssyklus 
(enten ESC- eller ETC-prøving) på hvert prøvingspunkt, mens den andre prøvingssyklusen bare kjøres ved begynnelsen og slutten av 
planen for driftstidsakkumulering.

3.2.1.5.  Driftsplanene kan være forskjellige for forskjellige familier av etterbehandlingssystemer.
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3.2.1.6.  Driftsplaner kan være kortere enn levetiden dersom antallet prøvingspunkter muliggjør en korrekt ekstrapolering av prøvingsresultatene 
i samsvar med nr. 3.5.2. Driftstidsakkumuleringen skal ikke under noen omstendigheter være kortere enn det som er angitt i tabellen i 
nr. 3.2.1.8.

3.2.1.7  Produsenten skal levere den gjeldende korrelasjonen mellom minste driftstidsakkumulering i bruk (kjørestrekning) og motorens driftstid 
med dynamometer, for eksempel korrelasjon for drivstofforbruk, korrelasjon for kjøretøyhastighet i forhold til motoromdreininger osv.

3.2.1.8.  Minste driftstidsakkumulering i bruk

Kategori av kjøretøyer som motoren skal monteres i Minste driftstids akkumulering 
i bruk Levetid (artikkel i dette direktiv)

Kjøretøyer i gruppe N1 100 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe N2 125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med største tekniske tillatte masse på høyst 
16 tonn

125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe N3 med største tekniske tillatte masse på over 
16 tonn

167 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

Kjøretøyer i gruppe M2 100 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse I, II, A og B, med en største tekniske 
tillatte masse på høyst 7,5 tonn

125 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Kjøretøyer i gruppe M3, klasse III og B, med en største tekniske 
tillatte masse på over 7,5 tonn

167 000 km Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

3.2.1.9.  Planen for akkumulering av driftstid i bruk skal beskrives i sin helhet i søknaden om typegodkjenning og rapporteres til 
typegodkjenningsmyndigheten før prøvingen starter.

3.2.2.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten beslutter at det skal utføres ytterligere målinger på ESC- og ETC-prøvinger mellom punktene 
valgt av produsenten, skal den informere produsenten om dette. Den reviderte planen for akkumulering av driftstid i bruk eller med 
dynamometer skal utarbeides av produsenten og godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten.

3.3.  Prøving av motorer

3.3.1.  Begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering

3.3.1.1.  For hver familie av etterbehandlingssystemer skal produsenten bestemme antall driftstimer motoren skal være kjørt før motorens 
etterbehandlingssystem er blitt stabilisert. Dersom godkjenningsmyndigheten anmoder om det, skal produsenten gjøre de dataene og den 
analysen som er brukt til å bestemme dette, tilgjengelige. Alternativt kan produsenten velge å kjøre motoren i 125 timer for å stabilisere 
motorens etterbehandlingssystem.

3.3.1.2.  Den stabiliseringsperioden som er bestemt i nr. 3.3.1.1, skal anses å utgjøre begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

3.3.2.  Prøving under driftstidsakkumulering

3.3.2.1.  Etter stabilisering skal motoren kjøres i henhold til den planen for driftstidsakkumulering som produsenten har valgt, som beskrevet i 
nr. 3.2 over. Med de tidsintervallene som produsenten har valgt, og eventuelt også typegodkjenningsmyndigheten har fastsatt i samsvar 
med nr. 3.2.2, skal motoren prøves for gass- og partikkelutslipp gjennom ESC- og ETC-prøvinger. Dersom det er blitt avtalt at bare én 
prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, skal den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) gjennomføres 
ved begynnelsen eller slutten av planen for driftstidsakkumulering i samsvar med nr. 3.2.

3.3.2.2.  Under planen for driftstidsakkumulering skal det utføres vedlikehold på motoren i samsvar med nr. 4.

3.3.2.3.  Under planen for driftstidsakkumulering kan det utføres vedlikehold på motoren eller kjøretøyet utenfor planen, for eksempel når OBD-
systemet har oppdaget et problem som har ført til at feilindikatoren (MI) er blitt aktivert.

3.4.  Rapportering

3.4.1.  Resultatene av alle utslippsprøvinger (ESC og ETC) som er foretatt under planen for driftstidsakkumulering, skal gjøres tilgjengelig for 
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typegodkjenningsmyndigheten. Dersom en utslippsprøving erklæres ugyldig, skal produsenten gi en forklaring på hvorfor prøvingen er 
blitt erklært ugyldig. I slike tilfeller skal det utføres en annen serie av utslippsprøvinger gjennom ESC- og ETC-prøvinger innenfor de 
etterfølgende 100 timene i planen for driftstidsakkumulering.

3.4.2.  Når en produsent prøver en motor innenfor rammen av planen for driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer, skal 
produsenten oppbevare i sine arkiver alle opplysninger om alle utslippsprøvingene og alt vedlikeholdet som er utført på motoren under 
planen. Disse opplysningene skal oversendes til godkjenningsmyndigheten sammen med resultatene av utslippsprøvingene som er utført 
innenfor rammen av planen for driftstidsakkumulering.

3.5.  Bestemmelse av forringelsesfaktorer

3.5.1.  For hvert forurensende stoff som måles i ESC- og ETC-prøvinger og på hvert prøvingspunkt under planen for driftstidsakkumulering, 
skal det utføres en regresjonsanalyse med «beste tilpasning» på grunnlag av alle prøvingsresultatene. Resultatene av hver prøving for 
hvert forurensende stoff skal uttrykkes med samme antall desimaler som grenseverdien for det aktuelle forurensende stoffet, som vist i 
tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, pluss en ytterligere desimal. Dersom det i samsvar med nr. 3.2 er blitt avtalt at 
bare én prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, og den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) kjøres bare 
ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, skal regresjonsanalysen bare foretas på grunnlag av prøvingsresultatene 
fra hvert prøvingspunkt.

3.5.2.  På grunnlag av regresjonsanalysen skal produsenten beregne de forventede utslippsverdiene for hvert forurensende stoff ved begynnelsen 
av planen for driftstidsakkumulering, og ved slutten av den levetiden som gjelder for den motoren som prøves, gjennom ekstrapolering 
av regresjonsligningen som bestemt i nr. 3.5.1.

3.5.3.  For motorer som ikke er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, utgjør forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff 
forskjellen mellom forventede utslippsverdier ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

 For motorer som er utstyrt med et system for etterbehandling av eksos, utgjør forringelsesfaktoren for hvert forurensende stoff forholdet 
mellom forventede utslippsverdier ved slutten av levetiden og ved begynnelsen av planen for driftstidsakkumulering.

 Dersom det i samsvar med nr. 3.2 er blitt avtalt at bare én prøvingssyklus (ESC eller ETC) skal kjøres ved hvert prøvingspunkt, 
og den andre prøvingssyklusen (ESC eller ETC) kjøres bare ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, 
skal forringelsesfaktoren som er beregnet for prøvingssyklusen som er kjørt ved hvert prøvingspunkt, også gjelde for den andre 
prøvingssyklusen, forutsatt at forholdet mellom de målte verdiene ved begynnelsen og slutten av planen for driftstidsakkumulering, er 
likt for begge prøvingssykluser.

3.5.4.  Forringelsesfaktorene for hvert forurensende stoff i de aktuelle prøvingssyklusene skal registreres i nr. 1.5 i tillegg 1 til vedlegg VI til 
direktiv 2005/55/EF.

3.6.  Som et alternativ til å bruke en plan for driftstidsakkumulering for å bestemme forringelsesfaktorer, kan motorprodusenter velge å bruke 
følgende forringelsesfaktorer:

Motortype Prøvings syklus CO HC NMHC CH4 NOx PM

Dieselmotor(1)
ESC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1

ETC 1,1 1,05 — — 1,05 1,1

Gassmotor(1) ETC 1,1 1,05 1,05 1,2 1,05 —

(1) Når det er hensiktsmessig og på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene, kan Kommisjonen foreslå en revisjon av forringelsesfaktorene vist 
i denne tabellen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i direktiv 70/156/EØF.

3.6.1.  Produsenten kan velge å overføre de forringelsesfaktorene som er beregnet for en motor eller en kombinasjon av motor/etterbehandlingssystem 
til andre motorer eller kombinasjoner av motor/etterbehandlingssystem, som ikke tilhører samme motorfamiliekategori som bestemt i 
samsvar med nr. 2.1. I slike tilfeller skal produsenten dokumentere for godkjenningsmyndigheten at basismotoren eller kombinasjonen av 
motor/etterbehandlingssystem og den motoren eller kombinasjonen av motor/etterbehandlingssystem som forringelsesfaktoren overføres 
til, har samme tekniske spesifikasjoner og krav til montering i kjøretøyet, og at utslippene fra en slik motor eller kombinasjon av motor/
etterbehandlingssystem, er like.

3.7.  Kontroll av produksjonssamsvar

3.7.1.  Produksjonssamsvar med hensyn til oppfyllelse av utslippsverdier kontrolleres på grunnlag av nr. 9 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.7.2.  På tidspunktet for typegodkjenning kan produsenten samtidig velge å måle utslippene av forurensende stoffer før et eventuelt 
system for etterbehandling av eksos. Ved å gjøre dette kan produsenten utvikle en egen uformell forringelsesfaktor for motoren og 
etterbehandlingssystemet som kan brukes av produsenten som et hjelpemiddel til kontroll ved produksjonslinjens avslutning.
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3.7.3.  Med henblikk på typegodkjenning skal bare forringelsesfaktorene beregnet av produsenten i samsvar med nr. 3.6.1, eller de 
forringelsesfaktorene som er utviklet i samsvar med nr. 3.5, registreres i nr. 1.4 i tillegg 1 til vedlegg VI til direktiv 2005/55/EF.

4. VEDLIKEHOLD

 Under planen for driftstidsakkumulering klassifiseres vedlikehold utført på motorer og eventuelt forbruk av påkrevde reagenser 
som brukes for å bestemme forringelsesfaktorer, som enten utslippstilknyttede eller ikke-utslippstilknyttede, og hver av disse kan 
klassifiseres som planlagt eller ikke planlagt vedlikehold. Enkelte former for utslippstilknyttet vedlikehold klassifiseres også som kritisk 
utslippstilknyttet vedlikehold.

4.1.  Utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.1.1.  I dette nummer beskrives utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan for driftstidsakkumulering og tas med i 
de vedlikeholdsinstruksene som gis til eiere av nye tunge kjøretøyer og tungbilmotorer.

4.1.2.  Alt utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan for driftstidsakkumulering, skal finne sted med de samme 
eller tilsvarende avstandsintervaller som er angitt i produsentens vedlikeholdsinstrukser til eieren av det tunge kjøretøyet eller 
tungbilmotoren. Denne vedlikeholdsplanen kan oppdateres etter behov under hele planen for driftstidsakkumulering, forutsatt at ingen 
vedlikeholdsoperasjoner slettes fra vedlikeholdsplanen etter at operasjonen er utført på prøvingsmotoren.

4.1.3.  Alt utslippstilknyttet vedlikehold som utføres på motorer, skal være nødvendig for å sikre at de i bruk oppfyller de relevante 
utslippsstandardene. Produsenten skal oversende opplysninger til typegodkjenningsmyndigheten for å dokumentere at alt utslippstilknyttet 
planlagt vedlikehold er teknisk nødvendig.

4.1.4.  Motorprodusenten skal (om nødvendig) angi innstilling, rengjøring og vedlikehold av følgende deler:

filtre og kjølere i eksosresirkuleringssystemet,– 

ventil for positiv veivhusventilasjon,– 

drivstoffinnsprøytingsspisser (bare rengjøring),– 

drivstoffinnsprøytingsdyser,– 

turboladere,– 

elektronisk motorstyringsenhet og tilhørende følere og aktuatorer,– 

partikkelfiltersystem (herunder tilhørende deler),– 

eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende reguleringsventiler og rør,– 

eventuelle systemer for etterbehandling av eksos.– 

4.1.5.  Med henblikk på vedlikehold defineres følgende deler som kritiske utslippstilknyttede deler:

eventuelle systemer for etterbehandling av eksos,– 

elektronisk motorstyringsenhet og tilhørende følere og aktuatorer,– 

eksosresirkuleringssystem, herunder alle tilhørende filtre, kjølere, reguleringsventiler og rør,– 

ventil for positiv veivhusventilasjon.– 

4.1.6.  Alt kritisk utslippstilknyttet planlagt vedlikehold skal ha en rimelig sannsynlighet for å bli utført etter ibruktaking. Produsenten skal 
dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at det er rimelig sannsynlig at slikt vedlikehold blir utført etter ibruktaking, og dette skal 
dokumenteres før det utføres vedlikehold under planen for driftstidsakkumulering.

4.1.7.  For kritiske, planlagte utslippstilknyttede vedlikeholdspunkter som oppfyller vilkårene definert i nr. 4.1.7.1–4.1.7.4, skal det godtas at de 
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med rimelig sannsynlighet vil bli utført etter ibruktaking.

4.1.7.1.  Det oversendes data som fastslår en forbindelse mellom utslipp og kjøretøyets ytelse, for eksempel at når utslipp øker på grunn av 
manglende vedlikehold, vil kjøretøyets ytelse samtidig forringes så mye at det blir uakseptabelt for normal kjøring.

4.1.7.2.  Det oversendes undersøkelsesdata som med et konfidensintervall på 80 % viser at 80 % av slike motorer allerede får utført dette kritiske 
vedlikeholdspunktet når de er i bruk, til de anbefalte intervallene.

4.1.7.3.  I forbindelse med kravene i nr. 4.7 i vedlegg IV til dette direktiv, skal det monteres en klart synlig indikator på kjøretøyets instrumentbord 
for å varsle føreren om at det må utføres vedlikehold. Indikatoren skal aktiveres ved passende tilbakelagt kjørestrekning eller ved 
feil på deler. Indikatoren skal forbli aktivert mens motoren er i drift, og den skal ikke slettes før det påkrevde vedlikeholdet er utført. 
Nullstilling av signalet skal inngå som et påkrevd trinn i vedlikeholdsplanen. Systemet skal ikke være konstruert slik at det deaktiveres 
ved avslutningen av motorens levetid eller senere.

4.1.7.4.  Alle andre metoder som ifølge godkjenningsmyndigheten utgjør en rimelig sannsynlighet for at kritisk vedlikehold vil bli utført etter at 
motoren er tatt i bruk.

4.2.  Endringer i planlagt vedlikehold

4.2.1.  Produsenten skal oversende en anmodning til typegodkjenningsmyndigheten om godkjenning av alt nytt planlagt vedlikehold som 
produsenten ønsker å utføre under planen for driftstidsakkumulering og dermed anbefale til eiere av tunge kjøretøyer og tungbilmotorer. 
Produsenten skal også ta med sine anbefalinger angående kategorien (dvs. utslippstilknyttet, ikke utslippstilknyttet, kritisk eller ikke kritisk) 
for det nye planlagte vedlikeholdet som er foreslått, og for utslippstilknyttet vedlikehold, passende størst mulig vedlikeholdsintervall. 
Anmodningen skal følges av data som begrunner behovet for nytt planlagt vedlikehold og vedlikeholdsintervallet.

4.3.  Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold

4.3.1.  Ikke-utslippstilknyttet planlagt vedlikehold som er rimelig og teknisk nødvendig (f.eks. oljeskift, utskiftning av oljefilter, utskiftning 
av drivstoffilter, utskiftning av luftfilter, vedlikehold av kjølesystem, justering av tomgangsturtall, turtallsregulator, dreiemoment 
for motorbolt, ventilspill, innsprøytningsspill, tidsjusteringer, justering av spenningen i drivreimer o.l.) kan utføres på motorer eller 
kjøretøyer som er utvalgt til planen for driftstidsakkumulering, ved de minst hyppige intervallene som produsenten har anbefalt til eieren 
(dvs. ikke ved de intervallene som er anbefalt for større vedlikehold).

4.4.  Vedlikehold av motorer utvalgt til prøving i en plan for driftstidsakkumulering

4.4.1.  Reparasjoner av deler i en motor utvalgt for prøving i en plan for driftstidsakkumulering, bortsett fra motoren, utslippskontrollsystemet 
eller drivstoffsystemet, skal bare utføres som følge av svikt i en del eller funksjonssvikt i motorsystemet.

4.4.2.  Utstyr, instrumenter eller verktøy kan ikke brukes til å identifisere funksjonssvikt, feilinnstillinger eller feil på motordeler med mindre 
samme eller tilsvarende utstyr, instrumenter eller verktøy er tilgjengelig for forhandlere eller andre servicesteder, og

– brukes i forbindelse med planlagt vedlikehold på slike deler,

 og

– brukes etter identifisering av en funksjonssvikt i motoren.

4.5.  Kritisk utslippstilknyttet ikke-planlagt vedlikehold

4.5.1.  Forbruk av en påkrevd reagens er definert som kritisk utslippstilknyttet ikke-planlagt vedlikehold som skal utføres under en plan 
for driftstidsakkumulering og tas med i de vedlikeholdsinstruksene som produsentene gir til eiere av nye tunge kjøretøyer og 
tungbilmotorer.

__________
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VEDLEGG III

SAMSVAR FOR KJØREtØYER/MOtORER I BRUK

1. GENERELT

1.1.  Med henvisning til typegodkjenning som er gitt for utslipp, er det hensiktsmessig med tiltak for å bekrefte at utslippskontrollinnretningene 
er funksjonsdyktige i levetiden til motoren som er montert i et kjøretøy, ved normale driftsforhold (samsvar for kjøretøymotorer i bruk som 
vedlikeholdes og brukes på en forsvarlig måte).

1.2.  I henhold til dette direktiv skal disse tiltakene kontrolleres i et tidsrom som svarer til en normal levetid definert i artikkel 3 i dette direktiv for 
kjøretøyer eller motorer som er typegodkjent i enten rad B1, rad B2 eller rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

1.3.  Samsvarskontroll av kjøretøyer/motorer som er i bruk, skal gjøres på grunnlag av opplysninger gitt av produsenten til typegodkjenningsmyndigheten 
som utfører en kontroll av utslippsytelsen for en rekke representative kjøretøyer eller motorer som produsenten har oppnådd typegodkjenning 
for.

Figur 1 i dette vedlegg viser framgangsmåten for samsvarskontroll etter ibruktaking.

2. SAMSVARSKONTROLL

2.1.  Typegodkjenningsmyndigheten foretar samsvarskontroll etter ibruktaking på grunnlag av alle relevante opplysninger som produsenten har, 
etter lignende framgangsmåter som definert i artikkel 10 nr. 1 og 2 og nr. 1 og 2 i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF.

 Alternativer er overvåkingsrapporter etter ibruktaking levert av produsenten, overvåkingsprøving utført av typegodkjenningsmyndighetene 
og/eller opplysninger om overvåkingsprøving utført av en medlemsstat. Framgangsmåtene som skal brukes, er beskrevet i nr. 3.

3. FRAMGANGSMÅTER FOR KONTROLL

3.1.  Typegodkjenningsmyndigheten foretar samsvarskontroll etter ibruktaking på grunnlag av opplysninger fra produsenten. Produsentens 
overvåkingsrapport etter ibruktaking (ISM) skal bygge på prøving av motorer eller kjøretøyer i bruk ved hjelp av anerkjente og relevante 
prøvingsprotokoller. Slike opplysninger (ISM-rapporten) skal omfatte, men er ikke begrenset til følgende (se nr. 3.1.1–3.1.13):

3.1.1.  Produsentens navn og adresse.

3.1.2.  Navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til produsentens representant på de områdene som omfattes av produsentens 
opplysninger.

3.1.3.  Modellnavn på de motorene som omfattes av produsentens opplysninger.

3.1.4.  Dersom det er relevant, listen over motortyper som omfattes av produsentens opplysninger, dvs. familien av etterbehandlingssystemer.

3.1.5.  Kjøretøyets understellsnummer (VIN) for de kjøretøyene som er utstyrt med en motor som inngår i kontrollen.
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Figur 1
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3.1.6.  Numrene til typegodkjenningene som gjelder for motortypene i familien av motorer i bruk, herunder eventuelt numrene til alle utvidelser 
og feilrettinger/tilbakekallinger (endringer),

3.1.7.  Nærmere opplysninger om utvidelser, feilrettinger/tilbakekallinger for de typegodkjenningene av motorer som omfattes av produsentens 
opplysninger (dersom typegodkjenningsmyndigheten ber om dette),

3.1.8.  Tidsrommet som produsentens opplysninger ble innsamlet i.

3.1.9.  Motorkonstruksjonsperioden som omfattes av produsentens opplysninger (f.eks. «kjøretøyer eller motorer produsert i løpet av 
kalenderåret 2005»).

3.1.10.  Produsentens framgangsmåte for samsvarskontroll etter ibruktaking, herunder:

3.1.10.1.  metode for lokalisering av kjøretøyer eller motorer,

3.1.10.2.  utvalgs- og avvisningskriterier for kjøretøyer eller motorer,

3.1.10.3.  prøvingstyper og -framgangsmåter som brukes for programmet,

3.1.10.4.  produsentens godkjennings-/avvisningskriterier for familien av kjøretøyer i bruk,

3.1.10.5.  geografisk(e) område(r) der produsenten har samlet inn opplysninger,

3.1.10.6.  benyttet prøvestørrelse og prøvetakingsplan.

3.1.11.  Resultatene av produsentens framgangsmåte for samsvarskontroll etter ibruktaking, herunder:

3.1.11.1.  Identifisering av de motorene som omfattes av programmet (uansett om disse er prøvd eller ikke). Identifiseringen skal omfatte:

modellnavn,– 

kjøretøyets understellsnummer (VIN),– 

motorens identifikasjonsnummer,– 

registreringsnummer for de kjøretøyene som er utstyrt med en motor som inngår i kontrollen,– 

produksjonsdato,– 

området der kjøretøyet anvendes (dersom dette er kjent),– 

hva kjøretøyet brukes til (dersom dette er kjent), for eksempel levering i byområder, langtransport osv.– 

3.1.11.2.  Årsak(er) til at et kjøretøy avvises fra utvalget (for eksempel at et kjøretøy har vært i bruk i mindre enn ett år, uriktig utslippstilknyttet 
vedlikehold, tegn på bruk av drivstoff med høyere svovelinnhold enn påkrevd til normal bruk av kjøretøyet, utslippskontrollutstyr som ikke 
er i samsvar med typegodkjenning). Årsakene til avvisningen skal dokumenteres (for eksempel på hvilken måte vedlikeholdsinstruksene 
ikke er blitt fulgt). Et kjøretøy bør ikke avvises utelukkende på grunn av at en hjelpestrategi for utslippskontroll (AECS) kan ha vært 
brukt i for stor grad.

3.1.11.3.  Tidligere utslippstilknyttet service og vedlikehold for hver motor i prøven (herunder eventuelle endringer),

3.1.11.4.  Tidligere reparasjoner av hver motor i prøven (dersom dette er kjent),

3.1.11.5.  Prøvingsdata, herunder:

a) prøvingsdato,

b) prøvingssted,
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c) når det er relevant, kilometertellerstand på kjøretøy utstyrt med en motor som inngår i kontrollen,

d) spesifikasjoner av prøvingsdrivstoff (f.eks. referansedrivstoff eller drivstoff som finnes på markedet),

e) prøvingsforhold (temperatur, fuktighet, dynamometerets svingmasse),

f) dynamometerinnstillinger (f.eks. effektinnstilling),

g) resultater fra utslippsprøving ved hjelp av ESC-, ETC- og ELR-prøvinger i samsvar med nr. 4 i dette vedlegg. Minst fem motorer 
skal prøves.

h) som alternativ til bokstav g) over kan prøvingene foretas ved å bruke en annen protokoll. Relevansen for kontroll av funksjonalitet 
i bruk med en slik prøving skal angis og dokumenteres av produsenten i forbindelse med typegodkjenningsprosessen (nr. 3 og 4 i 
vedlegg I til direktiv 2005/55/EF).

3.1.12.  Opplysninger fra OBD-systemet.

3.1.13.  Opplysninger om erfaringer fra anvendelse av reagenser som forbrukes. Rapportene bør inneholde, men uten å være begrenset til dette, 
opplysninger om brukerens erfaring med påfylling, etterfylling og forbruk av reagensen, og påfyllingsinstallasjonenes funksjon, og 
særlig hvor ofte den midlertidige ytelsesbegrenseren aktiveres for kjøretøy i bruk og andre feilhendelser, aktivering av feilindikatoren og 
registrering av en feilkode for mangel på reagens.

3.1.13.1.  Produsenten skal oversende drifts- og feilrapporter. Produsenten skal rapportere om garantikrav og arten av disse, og om observerte 
tilfeller av aktivering/deaktivering av feilindikator og registrering av en feilkode for mangel på reagens som forbrukes, og aktivering/
deaktivering av motorens ytelsesbegrenser (se nr. 6.5.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF).

3.2.  Opplysningene som produsenten innhenter, skal være tilstrekkelig omfattende til å sikre at ytelsen til kjøretøyer i bruk kan vurderes 
for normale bruksforhold i den passende holdbarhetstiden/levetiden som definert i artikkel 3 i dette direktiv, og på en måte som er 
representativ for produsentens geografiske gjennomtrengning av markedet.

3.3.  Produsenten kan ønske å foreta en overvåking etter ibruktaking som omfatter færre kjøretøyer/motorer enn antallet fastsatt i 
nr. 3.1.11.5 bokstav g), med anvendelse av framgangsmåten definert i nr. 3.1.11.5 bokstav h). Grunnen til dette kan være at 
antallet motorer i motorfamilien(e) som omfattes av rapporten, er lite. Vilkårene for dette burde ha vært godkjent på forhånd av 
typegodkjenningsmyndigheten.

3.4.  På grunnlag av overvåkingsrapporten nevnt i dette nummer, skal godkjenningsmyndigheten enten:

bestemme at samsvaret for en motortype eller en motorfamilie i bruk er tilfredsstillende, og ikke treffe ytterligere tiltak,– 

beslutte at opplysningene som produsenten leverer, ikke er tilstrekkelige til at det kan tas en avgjørelse, og anmode om ytterligere – 
opplysninger og/eller prøvingsdata fra produsenten. Dersom det anmodes om det, og avhengig av motorens typegodkjenning, 
skal slike ytterligere prøvingsdata omfatte ESC-, ELR- og ETC-prøvingsresultater, eller fra andre dokumenterte framgangsmåter i 
samsvar med nr. 3.1.11.5 bokstav h),

bestemme at samsvaret for en motorfamilie i bruk ikke er tilfredsstillende, og fortsette med bekreftende prøving på en prøve av – 
motorer fra motorfamilien, i samsvar med nr. 5 i dette vedlegg.

3.5.  En medlemsstat kan utføre og rapportere overvåkingsprøving på grunnlag av framgangsmåtene for kontroll beskrevet i dette nummer. 
Opplysninger om utvelging, vedlikehold og produsentens deltaking i aktivitetene kan registreres. Medlemsstatene kan likeledes bruke 
alternative prøvingsprotokoller for utslipp i samsvar med nr. 3.1.11.5 bokstav h).

3.6.  Typegodkjenningsmyndighetene kan anvende overvåkingsprøving utført og rapportert av en medlemsstat som grunnlag for beslutningene 
i samsvar med nr. 3.4.

3.7.  Produsenten bør rapportere til typegodkjenningsmyndigheten og medlemsstaten(e) der de aktuelle motorene/kjøretøyene er i bruk, når 
de planlegger å utføre et frivillig utbedringstiltak. Rapporteringen skal foretas av produsenten i forbindelse med beslutningen om å treffe 
tiltak, og skal angi tiltakene i nærmere detalj, beskrive gruppene av motorer/kjøretøyer som omfattes av tiltaket, og deretter skal det 
rapporteres regelmessig etter kampanjens innledning. De nærmere reglene fastsatt i nr. 7 i dette vedlegg kan brukes.
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4. UTSLIPPSPRØVINGER

4.1.  En motor som er utvalgt fra motorfamilien, skal prøves gjennom ESC- og ETC-prøvingssyklusene for gass- og partikkelutslipp og 
gjennom ELR-prøvingssyklusen for røykutslipp. Motoren skal være representativ for den typen bruk som forventes for denne typen 
motor, og komme fra et kjøretøy i normal bruk. Utvelging, inspeksjon og utbedrende vedlikehold av motoren/kjøretøyet skal utføres ved 
å bruke en protokoll som er fastsatt i nr. 3, og skal dokumenteres.

 Den relevante vedlikeholdsplanen, som er nevnt i nr. 4 i vedlegg II, skal være utført på motoren.

4.2.  Utslippsverdiene bestemt ved ESC-, ETC- og ELR-prøvinger, skal uttrykkes med samme antall desimaler som grenseverdien for det 
aktuelle forurensende stoffet, som vist i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, pluss en ytterligere desimal.

5. BEKREFTENDE PRØVING

5.1.  Bekreftende prøving foretas for å bekrefte en motorfamilies utslippsfunksjonalitet etter ibruktaking.

5.1.1.  Dersom typegodkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med produsentens overvåking etter ibruktaking (ISM) i samsvar med nr. 3.4, eller 
etter at tegn på utilfredsstillende samsvar i bruk er rapportert, f.eks. i samsvar med nr. 3.5, kan den pålegge produsenten å gjennomføre 
prøvinger for bekreftelse. Typegodkjenningsmyndigheten vil undersøke den bekreftende prøvingsrapporten som er oversendt av 
produsenten.

5.1.2.  Typegodkjenningsmyndigheten kan utføre bekreftende prøving.

5.2.  Den bekreftende prøvingen bør utgjøres av de aktuelle ESC-, ETC- og ELR-prøvingene som angitt i nr. 4. Representative motorer som 
skal prøves, bør demonteres fra kjøretøyer som er brukt under normale forhold, før de prøves. Alternativt og etter forutgående avtale 
med typegodkjenningsmyndigheten, kan produsenten prøve utslippskontrolldeler fra kjøretøyer i bruk, etter at de er demontert, overført 
til og montert på korrekt brukte og representative motorer. For hver prøvingsserie skal samme pakke av utslippskontrolldeler velges ut. 
Begrunnelsen for utvelgingen skal angis.

5.3.  Et prøvingsresultat kan bli vurdert som utilfredsstillende når grenseverdien vist i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF ved 
prøvingen av to eller flere motorer som representerer samme motorfamilie, for en regulert forurensende del er overskredet betydelig.

6. TILTAK SOM SKAL TREFFES

6.1.  Når typegodkjenningsmyndigheten ikke er tilfreds med opplysningene eller prøvingsdataene som produsenten har levert, og dersom den 
har utført bekreftende motorprøving i samsvar med nr. 5, eller baserer seg på bekreftende prøving utført av en medlemsstat (nr. 6.3), 
og det er sikkert at en motortype ikke er i samsvar med kravene i disse bestemmelsene, skal typegodkjenningsmyndigheten anmode 
produsentene om å levere en plan for utbedringstiltak beregnet på å utbedre det manglende samsvaret.

6.2.  I dette tilfellet utvides utbedringstiltakene nevnt i artikkel 11 nr. 2 og i vedlegg X til direktiv 70/156/EØF [eller omarbeidelsen av 
rammedirektivet], til motorer i bruk som tilhører samme kjøretøytype som sannsynligvis kan rammes av samme feil, i samsvar med 
nr. 8.

 For at den skal være gyldig, skal produsentens plan for utbedringstiltak godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten. Produsenten er 
ansvarlig for gjennomføring av denne planen som godkjent.

 Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 dager underrette alle medlemsstatene om sitt vedtak. Medlemsstatene kan kreve at den 
samme planen for utbedringstiltak får anvendelse på alle motorer av samme type som er registrert på deres territorium.

6.3.  Dersom en medlemsstat har fastslått at en motortype ikke oppfyller de gjeldende kravene i dette vedlegg, skal den umiddelbart underrette 
medlemsstaten som gav den opprinnelige typegodkjenningen i samsvar med kravene i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 70/156/EØF.

 Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 11 nr. 6 i direktiv 70/156/EØF, skal vedkommende myndighet i den medlemsstaten som gav 
den opprinnelige typegodkjenningen, deretter underrette produsenten om at en motortype ikke oppfyller kravene i disse bestemmelsene, 
og at produsenten forventes å treffe visse tiltak. Produsenten skal innen to måneder etter underrettelsen framlegge for myndigheten en 
tiltaksplan for utbedring av feilene, som innholdsmessig skal tilsvare kravene i nr. 7. Vedkommende myndighet som gav den opprinnelige 
typegodkjenningen, skal innen to måneder rådføre seg med produsenten for å oppnå enighet om en tiltaksplan og gjennomføre denne. 
Dersom vedkommende myndighet som gav den opprinnelige typegodkjenningen, fastslår at det ikke kan oppnås enighet, iverksettes 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 3 og 4 i direktiv 70/156/EØF.
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7. PLAN FOR UTBEDRINGSTILTAK

7.1.  Planen for utbedringstiltak, som skal utarbeides i samsvar med nr. 6.1, skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten senest 60 
virkedager fra datoen for underretningen nevnt i nr. 6.1. Typegodkjenningsmyndigheten skal innen 30 virkedager godkjenne eller avvise 
planen for utbedringstiltak. Dersom produsenten på tilfredsstillende måte kan påvise overfor vedkommende typegodkjenningsmyndighet 
at det er behov for mer tid til å undersøke det manglende samsvaret for å kunne framlegge en plan for utbedringstiltak, forlenges 
imidlertid fristen.

7.2.  Utbedringstiltakene skal få anvendelse på alle motorer som kan tenkes å ha samme feil. Det skal vurderes om typegodkjenningsdokumentene 
bør endres.

7.3.  Produsenten skal framlegge en kopi av all korrespondanse i forbindelse med planen for utbedringstiltak og skal også føre et register over 
tilbakekallingen og regelmessig levere statusrapporter til godkjenningsmyndigheten.

7.4.  Planen for utbedringstiltak skal omfatte kravene angitt i punkt 7.4.1–7.4.11. Produsenten skal gi planen for utbedringstiltak et unikt navn 
eller nummer.

7.4.1.  En beskrivelse av hver motortype som omfattes av planen for utbedringstiltak.

7.4.2.  En beskrivelse av spesifikke modifikasjoner, endringer, reparasjoner, korreksjoner, justeringer eller andre endringer som skal foretas for 
å oppnå samsvar for motorene, herunder et kort sammendrag av de dataene og tekniske undersøkelsene som underbygger produsentens 
beslutning om særlige tiltak som skal treffes for å utbedre det manglende samsvaret.

7.4.3.  En beskrivelse av metoden som produsenten bruker til å underrette eierne av motorene eller kjøretøyene om utbedringstiltakene.

7.4.4.  En eventuell beskrivelse av riktig vedlikehold eller bruk som produsenten stiller som vilkår for rett til reparasjon i henhold til planen for 
utbedringstiltak, og en forklaring av produsentens begrunnelse for å stille slike vilkår. Det kan ikke stilles vilkår til vedlikehold eller bruk 
med mindre vedlikehold eller bruk kan påvises å ha betydning for det manglende samsvaret og utbedringstiltakene.

7.4.5.  En beskrivelse av framgangsmåten som eierne av motorer skal følge for å få utbedret det manglende samsvaret. Denne skal inneholde en 
dato som utbedringstiltakene kan treffes etter, et anslag over hvor lang tid verkstedet skal bruke på reparasjonene, og hvor de kan foretas. 
Reparasjonen skal foretas på korrekt måte innen rimelig tid etter innlevering av kjøretøyet.

7.4.6.  En kopi av de opplysningene som gis til eierne av kjøretøyene.

7.4.7.  En kort beskrivelse av systemet som produsenten bruker til å sikre tilstrekkelig tilgang på deler eller systemer til gjennomføring av 
utbedringstiltakene. Det skal angis når det vil være tilstrekkelig tilgang på deler eller systemer til å iverksette tiltakene.

7.4.8.  En kopi av alle instruksjoner som sendes til de personene som skal foreta reparasjonen.

7.4.9.  En beskrivelse av hvilken virkning de foreslåtte utbedringstiltakene vil få på utslipp, drivstofforbruk, kjøreegenskaper og sikkerhet 
for hver motortype som er omfattet av planen for utbedringstiltak, med data, tekniske undersøkelser osv. som underbygger disse 
konklusjonene.

7.4.10.  Eventuelle andre opplysninger, rapporter eller data som det er rimelig at typegodkjenningsmyndigheten vurderer som nødvendige for å 
evaluere planen for utbedringstiltak.

7.4.11.  Dersom planen for utbedringstiltak omfatter tilbakekalling, skal en beskrivelse av metoden for registrering av reparasjonen framlegges 
for typegodkjenningsmyndigheten. Dersom det brukes en etikett, skal et eksemplar av denne vedlegges.

7.5.  Det kan kreves at produsenten foretar rimelig tilrettelagt og nødvendig prøving av deler og motorer som en foreslått endring, reparasjon 
eller modifikasjon er anvendt på, for å påvise at endringen, reparasjonen eller modifikasjonen har den tilsiktede virkningen.

7.6.  Produsenten er ansvarlig for å føre register over alle motorer eller kjøretøyer som er tilbakekalt og reparert, og hvilket verksted som 
foretok reparasjonen. Typegodkjenningsmyndigheten skal på anmodning ha tilgang til registeret i fem år fra iverksettingen av planen for 
utbedringstiltak.

7.7.  Reparasjonen og/eller endringen eller tilføyelsen av nytt utstyr skal registreres i en attest som produsenten utsteder til eieren av 
motoren.

_____________
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VEDLEGG IV

EGENDIAGNOSESYStEMER (OBD)

1. INNLEDNING

 Dette vedlegg beskriver de særlige bestemmelsene som gjelder egendiagnosesystemer (OBD) for utslippskontroll for motorvogner.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med følgende definisjoner, i tillegg til definisjonene i nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF:

«oppvarmingssyklus» at motoren kjøres slik at kjølevæskens temperatur er steget med minst 22 K etter start av motoren og har nådd en 
temperatur på minst 334 K (70 °C),

«tilgang» tilgjengeligheten av alle utslippstilknyttede egendiagnostiseringsdata, herunder alle feilkoder som er nødvendige for inspeksjon, 
diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av utslippstilknyttede deler av kjøretøyet, via serieporten på standarddatakontakten,

«mangel» med hensyn til en motors OBD-system at inntil to separate deler eller systemer som overvåkes, har midlertidige eller varige 
driftsegenskaper som svekker en ellers effektiv overvåking ved hjelp av egendiagnostisering av disse delene eller systemene, eller 
ikke oppfyller alle de andre detaljkravene til OBD-systemet. Motorer eller kjøretøyer med hensyn til deres motor, kan typegodkjennes, 
registreres og selges med slike mangler i samsvar med kravene i nr. 4.3 i dette vedlegg,

«forringet del/system» en motor eller del/system for etterbehandling av eksos som med hensikt på en kontrollert måte er blitt forringet 
av produsenten for å utføre en typegodkjenningsprøving på OBD-systemet,

«OBD-prøvingssyklus» en kjøringssyklus som er en versjon av ESC-prøvingssyklusen med samme kjøringsrekkefølge av de 13 
enkeltsekvensene beskrevet i nr. 2.7.1 i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF, men der varigheten av hver sekvens er redusert 
til 60 sekunder,

«driftssekvens» den sekvensen som brukes til å bestemme vilkårene for å slokke feilindikatoren. Den består av motorens oppstart, en 
driftsperiode, motorens avstenging, og tidsrommet til neste oppstart når OBD-overvåkingen er i gang og der en eventuell funksjonssvikt 
ville bli oppdaget,

«forkondisjoneringssyklus» kjøring av minst tre påfølgende OBD-prøvingssykluser eller utslippsprøvingssykluser for å oppnå stabil drift 
av motoren, av utslippskontrollsystemet og for at OBD-systemet skal bli klart til overvåking,

«reparasjonsopplysninger» alle opplysninger som er nødvendig for diagnostisering, vedlikehold, inspeksjon, periodisk overvåking 
eller reparasjon av motoren, og som produsentene stiller til rådighet for de autoriserte forhandlerne/verkstedene. Disse opplysningene 
omfatter om nødvendig servicehåndbøker, tekniske veiledninger, diagnosehenvisninger (f.eks. høyeste/laveste teoretiske verdier for 
målinger), kablingsdiagrammer, en motortypes gjeldende identifikasjonsnummer for programkalibrering, opplysninger som tillater 
oppdateringer av programvaren i de elektroniske systemene i samsvar med spesifikasjonene fra kjøretøyprodusenten, instrukser i enkelt- 
og spesialtilfeller, opplysninger om verktøy og utstyr, dataopplysninger og toveis kontroll- og prøvingsdata. Produsenten har ikke plikt til 
å stille opplysninger til rådighet dersom de er omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør spesifikk fagkunnskap hos produsentene og/
eller produsentene av originalt utstyr. I slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysninger ikke tilbakeholdes utilbørlig,

«standardisert» at alle utslippstilknyttede OBD-data (dvs. datastrømopplysninger dersom det brukes et skanningsverktøy), herunder 
alle anvendte feilkoder, skal avleses bare i samsvar med industristandarder som gjennom en klar definisjon av formatet og de tillatte 
mulighetene, fastsetter størst mulig harmonisering i bilindustrien, og som er uttrykkelig tillatt i henhold til dette direktiv,

«ubegrenset tilgang»

tilgang som ikke forutsetter en tilgangskode som bare kan fås fra produsenten, eller en lignende innretning,– 

 eller

tilgang som gjør det mulig å vurdere de avleste data uten at det er nødvendig med særlige dekodingsopplysninger, med mindre disse – 
opplysningene er standardisert,
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3. KRAV OG PRØVING

3.1.  Alminnelige krav

3.1.1.  OBD-systemer skal være utformet, konstruert og montert på kjøretøyet på en slik måte at det kan avdekke typer av funksjonssvikt som 
forekommer i hele levetiden til motoren. For å oppnå denne målsettingen skal godkjenningsmyndigheten godta at motorer som har vært 
brukt i lengre tid enn den relevante holdbarhetstiden definert i artikkel 3 i dette direktiv, har et OBD-system som er noe forringet, slik at 
OBD-grenseverdiene som er angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, kan være overskredet før OBD-systemet underretter føreren 
av kjøretøyet om en feil.

3.1.2.  Hver gang motoren startes skal en serie med kontroller settes i gang og gjennomføres minst én gang, forutsatt at prøvingsvilkårene er 
oppfylt. Prøvingsvilkårene skal velges slik at de alle forekommer ved de kjøreforholdene som tilsvarer prøvingen definert i nr. 2 i tillegg 
1 til dette vedlegg.

3.1.2.1.  Produsenter er ikke forpliktet til å aktivere en del/et system utelukkende for å overvåke OBD-systemets funksjoner under driftsvilkår 
for kjøretøyet hvor det normalt ikke vil være aktivt (for eksempel aktivering av reagensbeholderoppvarming i et deNOx-system eller 
kombinert deNOx- og partikkelfilter, når et slikt system normalt ikke vil være aktivert).

3.1.3.  OBD-systemet kan omfatte innretninger som måler, føler eller reagerer på driftsvariabler (for eksempel kjøretøyets hastighet, motorturtall, 
gir i bruk, temperatur, innsugingstrykk eller enhver annen parameter) for å oppdage feil og redusere risikoen for å angi funksjonsfeil 
feilaktig. Disse innretningene er ikke alternative kontrollstrategier.

3.1.4.  Tilgangen til OBD-systemet som er nødvendig for inspeksjon, diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av motoren, skal være 
ubegrenset og standardisert. Alle utslippstilknyttede feilkoder skal være i samsvar med den som er beskrevet i nr. 6.8.5 i dette vedlegg.

3.2.  Krav til OBD-systemet i trinn 1

3.2.1.  Fra de datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv, skal OBD-systemet for alle dieselmotorer og kjøretøyer utstyrt med 
en dieselmotor, angi feil i en/et utslipptilknyttet del/system når en slik feil fører til en økning i utslippene over de relevante OBD-
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

3.2.2.  For å oppfylle kravene i trinn 1 skal OBD-systemet overvåke:

3.2.2.1.  fullstendig fjerning av en katalysator, når den er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller partikkelfilter 
eller ikke,

3.2.2.2.  reduksjon av deNOx-systemets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av NOx,

3.2.2.3.  reduksjon av partikkelfilterets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av partikler,

3.2.2.4.  reduksjon av effektiviteten til et kombinert deNOx-partikkelfilter, dersom et slikt er montert, med hensyn til utslipp av både NOx og 
partikler.

3.2.3.  Større funksjonsfeil

3.2.3.1.  Som et alternativ til overvåking av de relevante OBD-grenseverdiene med hensyn til nr. 3.2.2.1–3.2.2.4, kan OBD-systemer for 
dieselmotorer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv overvåke større funksjonsfeil i følgende deler:

en katalysator, når den er montert i et separat hus, uansett om den er en del av et deNO– x-system eller partikkelfilter eller ikke,

et deNO– x-system, når det er montert,

et dieselpartikkelfilter, når det er montert,– 

et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem.
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3.2.3.2.  Når det gjelder en motor utstyrt med et deNOx-system, kan overvåking av større funksjonsfeil for eksempel omfatte fullstendig fjerning 
av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system (begge bevisste større funksjonsfeil), mangel på en påkrevd reagens 
til et deNOx-system, feil i en elektrisk del i et SCR-system, elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) 
i et deNOx-system, herunder eventuelt oppvarmingssystemet for reagenser, feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende 
lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe).

3.2.3.3.  Når det gjelder en motor utstyrt med et partikkelfilter, kan overvåking av større funksjonsfeil for eksempel omfatte større smelting av 
partikkelfellens substrat eller en tilstoppet partikkelfelle, som fører til et differensialtrykk utenfor det området som produsenten har 
angitt, elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et partikkelfilter, eventuelle feil i doseringssystemet for 
reagenser (f.eks. tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe).

3.2.4.  Produsentene kan dokumentere for godkjenningsmyndigheten at visse deler eller systemer ikke trenger å overvåkes, dersom fullstendig 
svikt eller fjerning av de aktuelle delene eller systemene ikke medfører at utslippene overstiger de gjeldende grenseverdiene for OBD 
trinn 1 angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, når det måles i syklusene vist i nr. 1.1 i tillegg 1 til dette vedlegg. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på en innretning for eksosresirkulering (EGR), et deNOx-system, et partikkelfilter eller et kombinert 
deNOx-partikkelfiltersystem, og det får heller ikke anvendelse på en del eller et system som overvåkes for større funksjonsfeil.

3.3.  Krav til OBD-systemet i trinn 2

3.3.1.  Fra de datoene som er angitt i artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal OBD-systemet for alle diesel- eller gassmotorer og kjøretøyer utstyrt 
med en diesel- eller gassmotor angi feil i en/et utslipptilknyttet del/system i motorsystemet, når en slik feil fører til en økning i utslippene 
over de relevante OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 OBD-systemet skal ta hensyn til kommunikasjonsgrensesnittet (maskinvare og meldinger) mellom motorsystemets elektroniske 
styreenhet (EECU) og eventuelle andre styreenheter for drivaggregat eller kjøretøy når de utvekslede opplysningene kan påvirke 
utslippskontrollsystemets funksjon. OBD-systemet skal kontrollere at forbindelsen mellom EECU og det mediet som sørger for 
forbindelsen med disse andre kjøretøydelene (f.eks. kommunikasjonsbussen), er intakt.

3.3.2.  For å oppfylle kravene i trinn 2 skal OBD-systemet overvåke:

3.3.2.1  reduksjon av en katalysators effektivitet, når den er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller partikkelfilter 
eller ikke,

3.3.2.2  reduksjon av deNOx-systemets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av NOx,

3.3.2.3  reduksjon av partikkelfilterets effektivitet, dersom et slikt er montert, utelukkende med hensyn til utslipp av partikler,

3.3.2.4  reduksjon av effektiviteten til et kombinert deNOx-partikkelfilter, dersom et slikt er montert, med hensyn til utslipp av både NOx og 
partikler,

3.3.2.5  grensesnittet mellom motorens elektroniske styreenhet (EECU) og eventuelle andre elektriske eller elektroniske systemer for drivaggregat 
eller kjøretøy (f.eks. styreenheten for kraftoverføringen (TECU)) for elektrisk frakopling.

3.3.3  Produsentene kan dokumentere for godkjenningsmyndigheten at visse deler eller systemer ikke trenger å overvåkes, dersom fullstendig 
svikt eller fjerning av de aktuelle delene eller systemene ikke medfører at utslippene overstiger de gjeldende grenseverdiene for OBD 
trinn 2 angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, når det måles i syklusene vist i nr. 1.1 i tillegg 1 til dette vedlegg. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på en innretning for eksosresirkulering (EGR), et deNOx-system, et partikkelfilter eller et kombinert 
deNOx-partikkelfiltersystem.

3.4.  Krav i trinn 1 og trinn 2

3.4.1.  For å oppfylle kravene i både trinn 1 og 2, skal OBD-systemet overvåke:

3.4.1.1.  drivstoffinnsprøytingssystemets elektronikk, aktuator(er) for drivstoffmengde og tidsstyring for gjennomgang i strømkretsene (dvs. åpent 
eller lukket kretsløp) samt total funksjonssvikt,

3.4.1.2.  alle andre utslippstilknyttede deler eller systemer til motorer eller etterbehandling av eksos som er tilknyttet en datamaskin, og som 
dersom det oppstår en feil, vil føre til at eksosutslippene overskrider OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv. 
Som et minstekrav omfatter eksemplene eksosresirkuleringssystemet (EGR), systemer eller deler for overvåking og kontroll av luftens 
massestrøm, luftvolumhastighet (og -temperatur), ladetrykk og innsugingsmanifoldtrykk (og relevante følere som gjør disse funksjonene 
mulige), følere og aktuatorer for et deNOx-system, følerer og aktuatorer for et elektronisk aktivert aktivt partikkelfilter,
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3.4.1.3.  alle andre utslipptilknyttede deler eller systemer til motorer eller etterbehandling av eksos som er tilknyttet en elektronisk styreenhet, skal 
overvåkes for elektriske avbrudd dersom de ikke overvåkes på annen måte.

3.4.1.4.  Når det gjelder motorer utstyrt med et etterbehandlingssystem som forbruker en reagens, skal OBD-systemet overvåke:

mangel på nødvendig reagens,– 

at den påkrevde reagensen oppfyller spesifikasjonene oppgitt av produsenten i vedlegg II til direktiv 2005/55/EF,– 

forbruk og dosering av reagens– 

 i samsvar med nr. 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.5.  OBD-systemets funksjon og midlertidig deaktivering av enkelte overvåkingsfunksjoner

3.5.1.  OBD-systemet skal være konstruert, bygd og montert i et kjøretøy på en slik måte at det er i stand til å oppfylle kravene i dette vedlegg 
under de driftsforholdene som er angitt i nr. 6.1.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

 Utenfor disse normale driftsforholdene kan utslippskontrollsystemet vise en viss grad av forringelse i ytelsen til OBD-systemet, slik at 
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, kan overskrides før OBD-systemet underretter føreren av kjøretøyet om 
en feil.

 OBD-systemet skal ikke deaktiveres med mindre ett eller flere av følgende vilkår for deaktivering er oppfylt:

3.5.1.1.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres dersom overvåkingsevnen påvirkes av lavt drivstoffnivå. Derfor er deaktivering 
tillatt når drivstoffnivået faller under 20 % av den nominelle kapasiteten til drivstofftanken.

3.5.1.2.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig under en hjelpestrategi for utslippskontroll som beskrevet i 
nr 6.1.5.1 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.

3.5.1.3.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig når strategier for driftssikkerhet eller nøddriftsstrategier er 
aktivert.

3.5.1.4.  For kjøretøyer som er konstruert for å kunne utstyres med kraftuttak, tillates deaktivering av de aktuelle OBD-overvåkingssystemene, 
forutsatt at deaktiveringen finner sted bare når kraftuttaket er i funksjon og kjøretøyet ikke kjøres.

3.5.1.5.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig under periodisk regenerering av et system for utslippskontroll 
nedstrøms for motoren (dvs. partikkelfilter, deNOx-system eller kombinert deNOx-partikkelfilter).

3.5.1.6.  De aktuelle OBD-overvåkingssystemene kan deaktiveres midlertidig utenfor de driftsvilkårene som er angitt i nr. 6.1.5.4 i vedlegg I til 
direktiv 2005/55/EF, når denne deaktiveringen kan begrunnes med en begrensning av OBD-systemets overvåkingskapasitet (herunder 
modellberegningskapasitet).

3.5.2.  Det kreves ikke at OBD-overvåkingssystemet vurderer deler under en funksjonssvikt, dersom en slik vurdering medfører risiko for 
sikkerheten eller feil ved deler.

3.6.  Aktivering av feilindikator

3.6.1.  OBD-systemet skal omfatte en feilindikator som er synlig for føreren av kjøretøyet. Bortsett fra slik det er fastsatt i nr. 3.6.2 i dette 
vedlegg, skal feilindikatoren (f.eks. symbol eller lampe) ikke brukes for noe annet formål enn utslippstilknyttet funksjonssvikt, bortsett 
fra å vise føreren nødstarts- eller nøddriftsstrategier. Sikkerhetstilknyttede meldinger kan gis høyeste prioritet. Feilindikatoren skal være 
synlig under alle rimelige belysningsforhold. Når den er aktivert, skal den vise et symbol som er i samsvar med ISO 2575(1) (som en 
kontrollampe på instrumentbordet eller som et symbol i et display på instrumentbordet). Et kjøretøy skal ikke ha mer enn én generell 
feilindikator for utslippstilknyttede feil. Det er tillatt å vise forskjellig spesifikk informasjon (f.eks. informasjon i forbindelse med 
bremsesystem, sikkerhetsbelter, oljetrykk, vedlikeholdsbehov eller angivelse av manglende påkrevd reagens til deNOx-systemet). Rød 
farge er forbudt på feilindikatoren.

(1) Symbol nummer F01 eller F22.
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3.6.2.  Feilindikatoren kan brukes til å angi til føreren at et vedlikeholdsarbeid som haster, skal utføres. En slik angivelse kan også ledsages av 
en passende melding i et display på instrumentbordet om at et vedlikeholdsarbeid som haster, skal utføres.

3.6.3.  Ved strategier som krever mer enn en forkondisjoneringssyklus til aktivering av feilindikatoren, skal produsenten framlegge data og/eller 
en teknisk vurdering som i tilstrekkelig grad slår fast at overvåkingssystemet er like effektivt og tidsnøyaktig ved påvisning av forringelse 
av delene. Strategier som i gjennomsnitt krever mer enn ti egendiagnose- eller utslippsprøvingssykluser til aktivering av feilindikatoren, 
godkjennes ikke.

3.6.4.  Feilindikatoren skal også aktiveres når motorstyringen skifter til en permanent standardinnstilling for utslipp. Feilindikatoren skal også 
aktiveres dersom OBD-systemet ikke er i stand til å oppfylle de grunnleggende overvåkingskravene angitt i dette direktiv.

3.6.5.  Når det vises til dette nummer, skal feilindikatoren aktiveres, og i tillegg skal en tydelig advarselsfunksjon aktiveres, f.eks. blinkende 
feilindikator eller aktivering av et symbol som er i samsvar med ISO 2575(1), i tillegg til aktivering av feilindikatoren.

3.6.6.  Feilindikatoren skal aktiveres når kjøretøyets tenning er tilkoplet før motoren startes, og deaktiveres innen 10 sekunder etter at motoren 
er startet dersom det ikke er påvist funksjonssvikt.

3.7.  Lagring av feilkode

 OBD-systemet skal registrere feilkode(r) som angir utslippskontrollsystemets status. En feilkode skal lagres for alle påviste og 
kontrollerte funksjonssvikter som aktiverer feilindikatoren, og denne koden skal identifisere systemet eller delen med funksjonssvikt 
så nøyaktig som mulig. Det bør lagres en egen kode som angir forventet aktiveringsstatus for feilindikator (f.eks. feilindikator «ON», 
feilindikator «OFF»).

 Egne statuskoder skal brukes til å angi hvilke utslippskontrollsystemer som fungerer riktig, og hvilke som krever ytterligere drift 
av motoren for at de skal kunne vurderes fullstendig. Dersom feilindikatoren blir aktivert på grunn av funksjonssvikt eller fast 
standardinnstilling for utslippsnivå, skal det lagres en feilkode som angir det sannsynlige området for funksjonssvikten. En feilkode skal 
også lagres i de tilfellene som er nevnt i nr. 3.4.1.1 og 3.4.1.3 i dette vedlegg.

3.7.1.  Dersom overvåking er blitt deaktivert i ti kjøringssykluser på grunn av fortsatt drift av kjøretøyet under forhold som er i samsvar med 
dem som er angitt i nr. 3.5.1.2 i dette vedlegg, kan det gjeldende overvåkingssystemet innstilles på «klar» uten at overvåkingen er 
gjennomført.

3.7.2.  Antall driftstimer for motoren med feilindikatoren aktivert, skal på anmodning til enhver tid være tilgjengelig gjennom serieporten på 
standardkontakten, i samsvar med spesifikasjonene angitt i nr. 6.8 i dette vedlegg.

3.8.  Slokking av feilindikatoren

3.8.1.  Feilindikatoren kan deaktiveres etter tre etterfølgende driftssykluser eller 24 driftstimer for motoren hvor overvåkingssystemet som er 
ansvarlig for å aktivere feilindikatoren, slutter å påvise funksjonssvikten, og dersom det ikke er avdekket andre funksjonssvikter som 
uavhengig vil aktivere feilindikatoren.

3.8.2.  Når feilindikatoren aktiveres på grunn av mangel på reagens til deNOx-systemet eller til et kombinert deNOx-partikkel-
etterbehandlingssystem, eller som følge av bruk av reagens som ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt av produsenten, kan 
feilindikatoren stilles tilbake til den tidligere aktiveringsstatusen etter påfylling eller utskiftning av lagringsmediet med en reagens som 
har korrekte spesifikasjoner.

3.8.3.  Når feilindikatoren aktiveres på grunn av ukorrekt reagensforbruk og dosering, kan feilindikatoren stilles tilbake til den tidligere 
aktiveringsstatusen dersom vilkårene angitt i nr. 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, ikke lenger gjelder.

3.9.  Sletting av feilkoden

3.9.1.  OBD-systemet kan slette en feilkode og driftstimene for motoren og øyeblikksopplysninger dersom samme feil ikke registreres på nytt 
i løpet av minst 40 motoroppvarmingssykluser eller 100 motordriftstimer, etter hva som inntreffer først, med unntak av tilfellene nevnt i 
nr. 3.9.2.

3.9.2.  Fra 1. oktober 2006 for nye typegodkjenninger og fra 1. oktober 2007 for alle registreringer, skal OBD-systemet i tilfelle en feilkode 
som genereres i samsvar med nr. 6.5.3 eller 6.5.4 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF, lagre en registrering av feilkoden og driftstimene 
for motoren med feilindikatoren aktivert, i minst 400 dager eller 9 600 motordriftstimer.

 Alle slike feilkoder og det antall timer motoren har vært i drift når feilindikatoren har vært aktivert, skal ikke slettes gjennom bruk av 
eksterne diagnoseverktøy eller andre verktøy i samsvar med nr. 6.8.3 i dette vedlegg.

(2) Symbol nummer F24.
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4. KRAV SOM GJELDER TYPEGODKJENNING AV OBD-SYSTEMER

4.1.  I forbindelse med typegodkjenning, skal OBD-systemet prøves i samsvar med framgangsmåtene angitt i tillegg 1 til dette vedlegg.

 En motor som er representativ for sin motorfamilie (se nr. 8 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF), skal brukes til demonstrasjonsprøving 
av OBD-systemet, eller prøvingsrapporten for det representative OBD-systemet for motorfamilien vil bli oversendt til 
typegodkjenningsmyndigheten som et alternativ til å utføre demonstrasjonsprøving av OBD-systemet.

4.1.1.  Når det gjelder trinn 1 av OBD-systemet nevnt i nr. 3.2, skal OBD-systemet:

4.1.1.1.  angi feil i en/et utslippstilknyttet del/system når en slik feil fører til en økning i utslippene over de OBD-grenseverdiene som er angitt i 
tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv, eller

4.1.1.2.  når det er relevant, angi eventuelle større funksjonsfeil i systemet for etterbehandling av eksos.

4.1.2.  Når det gjelder trinn 2 av OBD-systemet nevnt i nr. 3.3, skal OBD-systemet angi feil i en/et utslippstilknyttet del/system når denne feilen 
fører til en økning i utslippene over OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

4.1.3.  Når det gjelder både trinn 1 og 2 av OBD-systemet, skal OBD-systemet angi mangel på en påkrevd reagens som er nødvendig for drift 
av et system for etterbehandling av eksos.

4.2.  Monteringskrav

4.2.1.  Montering i kjøretøyet av en motor som er utstyrt med et OBD-system, skal oppfylle følgende bestemmelser i dette vedlegg med hensyn 
til kjøretøyutstyr:

bestemmelsene i nr. 3.6.1, 3.6.2 og 3.6.5 om feilindikatoren, og når det er relevant, ytterligere advarselsfunksjoner,– 

når det er relevant, bestemmelsene i nr. 6.8.3.1 om bruken av et OBD-system,– 

bestemmelsene i nr. 6.8.6 om tilkoplingsgrensesnittet.– 

4.3.  typegodkjenning av et OBD-system med mangler

4.3.1.  En produsent kan søke om at myndigheten typegodkjenner et OBD-system, selv om systemet har én eller flere mangler, slik at de særlige 
kravene i dette vedlegg ikke er oppfylt i sin helhet.

4.3.2.  I behandlingen av søknaden skal myndigheten avgjøre om det er mulig eller urimelig å oppfylle kravene i dette vedlegg.

 Myndigheten skal blant annet ta hensyn til nærmere opplysninger fra produsenten om teknisk gjennomførbarhet, innførselstid og 
produksjonssykluser, herunder inn- og utfasing av motorkonstruksjoner og planlagte oppgraderinger av datamaskiner, hvor effektivt det 
ferdige OBD-systemet vil være med hensyn til å oppfylle kravene i dette direktiv, og om produsenten har gjort en tilstrekkelig innsats for 
å oppfylle kravene i dette direktiv.

4.3.3.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad dersom en påbudt feilovervåking mangler helt.

4.3.4.  Myndigheten godtar ikke en mangelsøknad som ikke overholder OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

4.3.5.  Ved fastsettelse av manglene i rekkefølge, skal mangler knyttet til trinn 1 av OBD-systemet med hensyn til nr. 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 
3.2.2.4 og 3.4.1.1 samt trinn 2 av OBD-systemet med hensyn til nr. 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4 og 3.4.1.1 i dette vedlegg, identifiseres 
først.

4.3.6.  Verken før eller på tidspunktet for typegodkjenning kan det tillates mangler med hensyn til kravene i nr. 3.2.3 og nr. 6 i dette vedlegg, 
unntatt nr. 6.8.5.
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4.3.7.  Mangelens varighet

4.3.7.1.  En mangel kan bestå i to år fra datoen for typegodkjenning av motortypen eller kjøretøyet med hensyn til dens motortype, med mindre 
det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige endringer av motoren og i tillegg en innførselstid på over to år for å 
utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.3.7.2.  En produsent kan søke om at den opprinnelige typegodkjenningsmyndigheten godkjenner en mangel med tilbakevirkende kraft 
dersom mangelen avdekkes etter den opprinnelige typegodkjenningen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i to år etter datoen da 
typegodkjenningsmyndigheten ble underrettet, med mindre det i tilstrekkelig grad kan dokumenteres at det vil kreve betydelige endringer 
av motoren og i tillegg en innførselstid på over to år for å utbedre mangelen. I slike tilfeller kan mangelen bestå i inntil tre år.

4.3.7.3.  Myndigheten underretter myndighetene i de andre medlemsstatene om sin beslutning om å innvilge en mangelsøknad i samsvar med 
kravene i artikkel 4 i direktiv 70/156/EØF.

5. TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM OBD-SYSTEMER

5.1.  Reservedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr

5.1.1.  Søknader om typegodkjenning eller endring av en typegodkjenning i samsvar med artikkel 3 eller artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF skal 
ledsages av relevante opplysninger om OBD-systemet. Slike relevante opplysninger skal gjøre det mulig for produsenter av reserve- eller 
ettermonteringsdeler å gjøre delene de produserer forenlige med OBD-systemet, slik at feilfri bruk kan oppnås og brukeren av kjøretøyet 
sikres mot funksjonssvikt. På samme måte skal slike relevante opplysninger gjøre det mulig for produsentene av diagnoseverktøy og 
prøvingsutstyr å lage verktøy og utstyr som sørger for en effektiv og nøyaktig diagnostisering av utslippskontrollsystemene.

5.1.2.  På anmodning skal typegodkjenningsmyndighetene gjøre tillegg 2 til EF-typegodkjenningsdokumentet med relevante opplysninger 
om OBD-systemet, tilgjengelig for alle berørte produsenter av deler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for 
forskjellsbehandling.

5.1.2.1.  Det kan bare anmodes om opplysninger om reserve- eller servicedeler som skal EF-typegodkjennes, eller om deler som utgjør en del av 
et system som skal EF-typegodkjennes.

5.1.2.2.  En anmodning om opplysninger skal identifisere den nøyaktige spesifikasjonen for motormodelltypen/motormodelltypen innenfor en 
motorfamilie, som det anmodes om opplysninger om. Den skal bekrefte at opplysningene er nødvendige for utvikling av reserve- eller 
ettermonteringsdeler, diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr.

5.2.  Opplysninger om reparasjon

5.2.1.  Senest tre måneder etter at produsenten har gitt en autorisert forhandler eller et autorisert verksted i Fellesskapet reparasjonsopplysninger, 
skal produsenten stille disse opplysningene (herunder alle senere endringer og tillegg) til rådighet mot rimelig betaling uten noen form 
for forskjellsbehandling.

5.2.2.  Produsenten skal også når det er hensiktsmessig, mot betaling stille til rådighet de tekniske opplysningene som er nødvendige for å 
reparere eller vedlikeholde motorvogner, med mindre disse opplysningene er omfattet av immaterialrettigheter eller utgjør vesentlig, 
hemmelig kunnskap som foreligger i hensiktsmessig form; i slike tilfeller skal de nødvendige tekniske opplysningene ikke tilbakeholdes 
utilbørlig.

 Alle som er involvert i yrkesmessig vedlikehold eller reparasjon, veitjeneste, kontroll eller prøving av kjøretøyer, eller som produserer 
eller selger reservedeler eller ettermonteringsdeler, diagnostiseringsverktøy og prøvingsutstyr, har krav på tilgang til slike opplysninger.

5.2.3.  Dersom disse bestemmelsene ikke overholdes, skal godkjenningsmyndigheten etter framgangsmåten fastsatt for typegodkjenning og 
kontroll av kjøretøyer i bruk, treffe egnede tiltak for å sikre at reparasjonsopplysningene er tilgjengelige.

6. DIAGNOSESIGNALER

6.1.  Ved påvisning av første funksjonssvikt ved en del eller et system skal det i datamaskinens minne lagres et «øyeblikksbilde» med 
motordriftsdata på dette tidspunktet. Lagrede motordriftsdata skal omfatte, men ikke være begrenset til, beregnet belastning, motorturtall, 
kjølevannstemperatur, innsugingsmanifoldtrykk (eventuelt) og feilkoden som førte til at dataene ble lagret. For lagring i øyeblikksbildet 
skal produsenten velge det mest hensiktsmessige utvalget av driftsdata, slik at det er enkelt å foreta reparasjoner.

6.2.  Det kreves bare ett øyeblikksbilde. Produsenten kan velge å lagre flere øyeblikksbilder, forutsatt at minst det påkrevde øyeblikksbildet 
kan leses ved hjelp av en standard skanner som oppfyller kravene i nr. 6.8.3 og 6.8.4. Dersom feilkoden som førte til at dataene ble lagret, 
slettes i samsvar med nr. 3.9 i dette vedlegg, kan de lagrede motordriftsdataene også slettes.
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6.3.  I tillegg til de påkrevde dataene i øyeblikksbildet skal følgende signaler, dersom de er tilgjengelige, stilles til rådighet på anmodning 
via serieporten på standarddatakontakten dersom disse opplysningene finnes på kjøretøyets datamaskin eller kan bestemmes ved 
hjelp av opplysninger som er tilgjengelige for kjøretøyets datamaskin: diagnostiske feilkoder, motorens kjølevannstemperatur, 
innsprøytingsinnstilling, innsugingslufttemperatur, manifoldlufttrykk, luftgjennomstrømning, motorturtall, utgangsverdi for føler for 
pedalstilling, beregnet belastning, kjøretøyets hastighet og drivstofftrykk.

 Signalene skal foreligge i standardenheter basert på spesifikasjonene i nr. 6.8. Faktiske signaler skal tydelig kunne skilles fra 
standardverdier eller nøddriftssignaler.

6.4.  For alle utslippskontrollsystemer som det utføres bestemte egenvurderingsprøvinger for, skal det lagres egne statuskoder, eller koder for 
driftsklarhet, i datamaskinens minne, for å identifisere utslippskontrollsystemer som fungerer korrekt, og hvilke utslippskontrollsystemer 
som krever at kjøretøyet kjøres ytterligere for å gjennomføre en ordentlig diagnosevurdering. Det er ikke nødvendig å lagre koder for 
driftsklarhet for de overvåkingsfunksjonene som kan anses å være i kontinuerlig drift. Koder for driftsklarhet bør aldri stå på «ikke 
driftsklar» når tenningen slås av eller på. Bevisst endring av koden til «ikke driftsklar» ved service må gjelde alle slike koder, og ikke 
bare enkeltstående koder.

6.5.  Kravene til OBD-systemet som kjøretøyet er typegodkjent på grunnlag av (dvs. trinn 1 eller 2 av OBD-systemet), og de viktigste 
utslippskontrollsystemene som overvåkes av OBD-systemet i samsvar med nr. 6.8.4, skal være tilgjengelige via serieporten på 
standarddatakontakten i samsvar med spesifikasjonene i nr. 6.8.

6.6.  Identifikasjonsnummeret for programvarekalibrering som er angitt i vedlegg II og VI til direktiv 2005/55/EF, skal være tilgjengelig 
via serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten. Programvarekalibreringens identifikasjonsnummer skal foreligge i et 
standardformat.

6.7.  Kjøretøyets understellsnummer (VIN) skal være tilgjengelig via serieporten på den standardiserte diagnostiseringskontakten. 
Understellsnummeret skal foreligge i et standardformat.

6.8.  Diagnosesystemet for utslippskontroll skal gi standardisert og ubegrenset tilgang og være i samsvar med enten ISO 15765 eller SAE 
J1939, som nærmere angitt i følgende nummer(1).

6.8.1.  Bruken av enten ISO 15765 eller SAE J1939 skal være konsekvent fra nr. 6.8.2–6.8.5.

6.8.2.  Kommunikasjonen mellom kjøretøyets datamaskin og eksterne enheter skal være i samsvar med ISO 15765-4 eller tilsvarende 
bestemmelser i standardserien SAE J1939.

6.8.3.  Prøvingsutstyr og diagnostiseringsverktøy som er nødvendige for kommunikasjon med OBD-systemene, skal minst oppfylle 
funksjonsspesifikasjonen i standarden ISO 15031-4 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1.

6.8.3.1.  Bruken av en innretning for egendiagnose, slik som et videodisplay montert på instrumentbordet, for å gi tilgang til OBD-
opplysninger, er tillatt, men dette skal komme i tillegg til muligheten for tilgang til OBD-opplysninger gjennom den standardiserte 
diagnostiseringskontakten.

6.8.4.  Diagnoseopplysninger (som angitt i dette nummer) og opplysninger om toveiskontroll skal foreligge i det formatet og de enhetene som 
er beskrevet i ISO 15031-5 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1, og skal være tilgjengelige ved hjelp av et diagnoseverktøy som oppfyller 
kravene i ISO 15031-4 eller SAE J1939-73 nr. 5.2.2.1.

 Produsenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan utslippstilknyttede diagnoseopplysninger, f.eks. PIDer, overvåkings-IDer 
for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5, men som har sammenheng med dette direktiv.

6.8.5.  Når det registreres en feil, skal produsenten finne feilen ved hjelp av den mest hensiktsmessige feilkoden som er i samsvar med kodene 
i nr. 6.3 i ISO 15031-6 om diagnosefeilkoder for utslippstilknyttede systemer. Dersom dette ikke er mulig, kan produsenten bruke 
diagnosefeilkodene i samsvar med nr. 5.3 og 5.6 i ISO 15031-6. Feilkodene skal være tilgjengelige ved hjelp av standard diagnoseutstyr 
som er i samsvar med bestemmelsene i nr. 6.8.3 i dette vedlegg.

 Produsenten skal oversende et nasjonalt standardiseringsorgan utslippstilknyttede diagnoseopplysninger, f.eks. PIDer, overvåkings-IDer 
for OBD-system, prøvings-IDer som ikke er angitt i ISO 15031-5, men som har sammenheng med dette direktiv.

 Alternativt kan produsenten finne feilen ved hjelp av den mest hensiktsmessige feilkoden som er i samsvar med kodene i SAE J2012 
eller i SAE J1939-73.

(1) Bruken av framtidig ISO-enkeltprotokollstandard som er utviklet innenfor rammen av UN/ECE for et verdensomspennende teknisk regelverk for OBD-systemer for 
tunge kjøretøyer, vil bli behandlet av Kommisjonen i et forslag om å erstatte anvendelsen av standardseriene SAE J1939 og ISO 15765 for å oppfylle de relevante 
kravene i nr. 6 så snart ISO-enkeltprotokollstandarden har nådd DIS-trinnet.
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6.8.6.  Grensesnittet mellom kjøretøyet og diagnostiseringsenheten skal være standardisert og oppfylle alle kravene i ISO 15031-3 eller SAE 
J1939-13.

 Når det gjelder kjøretøyer i gruppe N2, N3, M2 og M3, kan kontakten, som et alternativ til plasseringen beskrevet i ovennevnte standarder 
og forutsatt at alle andre krav i ISO 15031-3 er oppfylt, plasseres i en egnet posisjon ved siden av førersetet, herunder på gulvet i 
førerhuset. I dette tilfellet skal kontakten være tilgjengelig for en person som står utenfor kjøretøyet, og den skal ikke begrense adgangen 
til førersetet.

 Ved monteringen skal det brukes en plassering som kan godkjennes av godkjenningsmyndigheten og er lett tilgjengelig for 
servicepersonale, men beskyttet mot utilsiktet skade ved vanlig bruk.

__________
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Tillegg 1

tYPEGODKJENNINGSPRØVINGER AV EGENDIAGNOSESYStEM (OBD)

1. INNLEDNING

I dette vedlegg beskrives framgangsmåten for å kontrollere om motorens egendiagnosesystem (OBD) fungerer, ved simulering av feil i 
relevante utslippstilknyttede systemer i motorstyrings- eller utslippskontrollsystemet. Videre fastsettes framgangsmåtene for å bestemme 
holdbarheten til OBD-systemer.

1.1.  Forringede deler/systemer

For å gjøre det mulig å påvise en effektiv overvåking av et utslippskontrollsystem eller en del i dette systemet, som ved feil kan 
medføre at eksosutslippene overstiger de relevante OBD-grenseverdiene, skal produsenten gjøre de forringede delene og/eller elektriske 
innretningene som brukes til å simulere feil, tilgjengelige.

Slike forringede deler eller innretninger skal ikke medføre at utslippene overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 
3 i dette direktiv, med mer enn 20 %.

Når det gjelder typegodkjenning av et OBD-system i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv, skal utslippene måles gjennom ESC-
prøvingssyklusen (se tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF). Når det gjelder typegodkjenning av et OBD-system i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2 i dette direktiv, skal utslippene måles gjennom ETC-prøvingssyklusen (se tillegg 2 til vedlegg III til direktiv 2005/55/
EF).

1.1.1.  Dersom det fastslås at monteringen av en forringet del eller innretning på en motor innebærer at en sammenligning med OBD-
grenseverdiene ikke er mulig (f.eks. fordi de statistiske vilkårene for å validere ETC-prøvingssyklusen ikke er oppfylt), kan en feil i 
en slik del eller innretning anses som akseptabel dersom dette godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten på grunnlag av tekniske 
argumenter fra produsenten.

1.1.2.  Dersom monteringen av en forringet del eller innretning innebærer at fullastkurven (som fastsatt med en motor som fungerer korrekt) 
ikke kan oppnås (verken helt eller delvis) under prøvingen, skal den forringede delen eller innretningen anses som akseptabel dersom 
dette godkjennes av typegodkjenningsmyndigheten på grunnlag av tekniske argumenter fra produsenten.

1.1.3.  Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i enkelte svært spesielle tilfeller (for eksempel dersom en nøddriftsstrategi 
er aktivert, dersom motoren ikke kan kjøre en prøving, eller på grunn av eksosresirkuleringsventiler som er tilstoppet o.l.). Dette unntaket 
skal være dokumentert av produsenten. Det er tillatt forutsatt at godkjenning er gitt av den tekniske instansen.

1.2.  Prøvingsprinsipp

Når motoren prøves med den forringende delen eller innretningen montert, godkjennes OBD-systemet dersom feilindikatoren aktiveres. 
OBD-systemet godkjennes også dersom feilindikatoren aktiveres ved lavere verdier enn OBD-systemets grenseverdier.

Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i det særlige tilfellet av feiltilstandene beskrevet i nr. 6.3.1.6 og 6.3.1.7 
i dette tillegg, og heller ikke i forbindelse med overvåking av større funksjonsfeil.

1.2.1.  Bruken av forringede deler eller innretninger som fører til at utslippene fra motoren overskrider OBD-grenseverdiene nevnt i tabellen i 
artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv med høyst 20 %, er ikke påkrevd i enkelte svært spesielle tilfeller (for eksempel dersom en nøddriftsstrategi 
er aktivert, dersom motoren ikke kan kjøre en prøving, eller på grunn av eksosresirkuleringsventiler som er tilstoppet o.l.). Dette unntaket 
skal være dokumentert av produsenten. Det er tillatt forutsatt at godkjenning er gitt av den tekniske instansen.
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2. PRØVINGSBESKRIVELSE

2.1.  Prøvingen av OBD-systemer består av følgende faser:

simulering av en funksjonssvikt i en del i motorstyringen eller utslippskontrollsystemet som beskrevet i nr. 1.1 i dette tillegg,– 

forkondisjonering av OBD-systemet med en simulert funksjonssvikt gjennom den forkondisjoneringssyklusen som er angitt i – 
nr. 6.2,

kjøring av motoren med en simulert funksjonssvikt gjennom den OBD-prøvingssyklusen som er nevnt i nr. 6.1,– 

bestemmelse av om OBD-systemet reagerer på den simulerte funksjonssvikten og angir denne på en hensiktsmessig måte.– 

2.1.1.  Dersom motorens ytelse (for eksempel effektkurven) påvirkes av funksjonssvikten, er OBD-prøvingssyklusen den forkortede versjonen 
av ESC-prøvingssyklusen som brukes til å vurdere motorens eksosutslipp uten denne funksjonssvikten.

2.2.  På produsentens anmodning kan funksjonssvikt i én eller flere deler eventuelt simuleres elektronisk i samsvar med kravene i nr. 6.

2.3.  På produsentens anmodning kan overvåking finne sted utenfor OBD-prøvingssyklusen nevnt i nr. 6.1, dersom det overfor myndigheten 
kan påvises at overvåking under tilsvarende vilkår som i OBD-prøvingssyklusen, vil medføre restriktive overvåkingsvilkår når kjøretøyet 
er i bruk.

3. PRØVINGSMOTOR OG -DRIVSTOFF

3.1. Motor

 Prøvingsmotoren skal være i samsvar med spesifikasjonene i tillegg 1 til vedlegg II til direktiv 2005/55/EF.

3.2.  Drivstoff

 Det referansedrivstoffet som er beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2005/55/EF, skal brukes til prøving.

4. PRØVINGSVILKÅR

 Prøvingsvilkårene skal oppfylle kravene til utslippsprøvingen beskrevet i dette direktiv.

5. PRØVINGSUTSTYR

 Motordynamometeret skal oppfylle kravene i vedlegg III til direktiv 2005/55/EF.

6. OBD-PRØVINGSSYKLUS

6.1.  OBD-prøvingssyklusen er en enkelt, forkortet ESC-prøvingssyklus. De individuelle sekvensene skal utføres i samme rekkefølge som i 
ESC-prøvingssyklusen, som definert i nr. 2.7.1 i tillegg 1 til vedlegg III til direktiv 2005/55/EF.

 Motoren skal gå i høyst 60 sekunder i hver sekvens, slik at endringer i motorturtall og -belastning er fullført i løpet av de første 20 
sekundene. Det foreskrevne motorturtallet skal holdes innenfor ± 50 o/min, og det foreskrevne dreiemomentet skal ikke avvike med mer 
enn ± 2 % fra det største dreiemomentet ved hvert turtall.

 Det er ikke nødvendig å måle eksosutslipp under OBD-prøvingssyklusen.
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6.2.  Forkondisjoneringssyklus

6.2.1.  Etter innføring av en av feiltilstandene som er angitt i nr. 6.3, skal motoren og dens OBD-system forkondisjoneres ved å utføre en 
forkondisjoneringssyklus.

6.2.2.  På anmodning fra produsenten og med samtykke fra typegodkjenningsmyndigheten, kan et alternativt antall på høyst ni etterfølgende 
OBD-prøvingssykluser gjennomføres.

6.3.  Prøving av OBD-systemet

6.3.1.  Dieselmotorer og kjøretøyer utstyrt med dieselmotor

6.3.1.1.  Etter forkondisjonering i samsvar med nr. 6.2, er prøvingsmotoren i drift gjennom OBD-prøvingssyklusen beskrevet i nr. 6.1 i dette 
tillegg. Feilindikatoren skal aktiveres før prøvingen er avsluttet ved slike vilkår som er angitt i nr. 6.3.1.2–6.3.1.7. Den tekniske instansen 
kan bytte ut disse vilkårene med andre i samsvar med nr. 6.3.1.7. Med hensyn til typegodkjenning skal det samlede antall feil som skal 
prøves, ikke overstige fire dersom det er snakk om forskjellige systemer eller deler.

 Dersom prøvingen utføres for å typegodkjenne en OBD-motorfamilie som består av motorer som ikke tilhører samme motorfamilie, 
skal typegodkjenningsmyndigheten øke antallet feil som skal prøves, opptil høyst fire ganger antallet motorfamilier som finnes i OBD-
motorfamilien. Typegodkjenningsmyndigheten kan beslutte å avbryte prøvingen når som helst før det høyeste antallet feilprøvinger er 
nådd.

6.3.1.2.  Dersom en katalysator er montert i et separat hus, uansett om den er del av et deNOx-system eller dieselpartikkelfilter eller ikke, skal den 
skiftes ut med en forringet eller defekt katalysator, eller det skal foretas elektronisk simulering av en slik feil.

6.3.1.3.  Dersom et deNOx-system er montert, skal det skiftes ut (inkludert eventuelle følere som er en integrert del av systemet) med et forringet 
eller defekt deNOx-system, eller det skal foretas elektronisk simulering av et forringet eller defekt deNOx-system som fører til utslipp 
som overskrider OBD-grenseverdien for NOx nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av deNOx-systemet fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

mangel på en påkrevd reagens til et deNO– x-system,

elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et deNO– x-system, herunder eventuelt oppvarmingssystemet 
for reagenser,

feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et deNO– x-system,

større driftsstans i systemet.– 

6.3.1.4.  Dersom et partikkelfilter er montert, skal det fjernes fullstendig eller skiftes ut med et defekt partikkelfilter som fører til utslipp som 
overskrider OBD-grenseverdiene for partikler angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av partikkelfilteret fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av partikkelfilteret eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

omfattende smelting av partikkelfiltersubstratet,– 

omfattende sprekkdannelse i partikkelfiltersubstratet,– 
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elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et partikkelfilter,– 

feil, dersom relevant, i doseringssystemet for reagenser (f.eks. tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et partikkelfilter,– 

et tilstoppet partikkelfilter som fører til et differansetrykk som ligger utenfor det området som produsenten har oppgitt.– 

6.3.1.5.  Dersom et kombinert deNOx-partikkelfiltersystem er montert, skal det skiftes ut (inkludert eventuelle følere som er en integrert del av 
systemet) med et forringet eller defekt system, eller det skal foretas elektronisk simulering av et forringet eller defekt system som fører 
til utslipp som overskrider OBD-grenseverdiene for NOx og partikler nevnt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

 I tilfelle motoren typegodkjennes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i dette direktiv med hensyn til overvåking av større funksjonsfeil, skal 
prøvingen av det kombinerte deNOx-partikkelfilteret fastslå at feilindikatoren tennes under alle følgende forhold:

fullstendig fjerning av systemet eller utskiftning av systemet med et falskt system,– 

mangel på en påkrevd reagens til et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem,

elektrisk feil i en del (f.eks. følere og aktuatorer, doseringsstyringsenhet) i et kombinert deNO– x-partikkelfiltersystem, herunder 
eventuelt oppvarmingssystemet for reagenser,

feil i doseringssystemet for reagenser (f.eks. manglende lufttilførsel, tilstoppet dyse, feil i doseringspumpe) i et kombinert deNO– x-
partikkelfiltersystem,

større driftsstans i et system med NO– x-felle,

omfattende smelting av partikkelfiltersubstratet,– 

omfattende sprekkdannelse i partikkelfiltersubstratet,– 

et tilstoppet partikkelfilter som fører til et differansetrykk som ligger utenfor det området som produsenten har oppgitt.– 

6.3.1.6.  Frakopling av en eventuell elektronisk aktuator for drivstoffmengde og innsprøytingstidspunkt som fører til utslipp som overskrider 
OBD-grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4 nr. 3 i dette direktiv.

6.3.1.7.  Frakopling av eventuelle andre utslippstilknyttede motordeler knyttet til en datamaskin, som fører til utslipp som overskrider OBD-
grenseverdiene angitt i tabellen i artikkel 4. nr. 3 i dette direktiv.

6.3.1.8.  For å vise at kravene i nr. 6.3.1.6 og 6.3.1.7 oppfylles, kan produsenten med godkjenningsmyndighetens samtykke treffe egnede tiltak 
for å påvise at OBD-systemet vil varsle en feil når frakopling inntreffer.

_____________
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VEDLEGG V

NUMMERERINGSSYStEM FOR GODKJENNINGSDOKUMENt

1. Nummeret skal bestå av fem deler atskilt med tegnet «*».

Del 1:  Liten bokstav «e», fulgt av identifikasjonsnummeret til den medlemsstaten som utsteder godkjenningen:

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

20  for Polen

21  for Portugal

23  for Hellas

24  for Irland,

26  for Slovenia

27  for Slovakia

29  for Estland

32  for Latvia

36  for Litauen

49  for Kypros

50  for Malta

Del 2:  Dette direktivs nummer.

Del 3:  Nummeret på det siste endringsdirektivet som er relevant for godkjenningen. Ettersom det inneholder flere gjennomføringsdatoer 
og forskjellige tekniske standarder, skal det legges til en bokstav i henhold til tabellen i del 4 nedenfor. Denne bokstaven viser til de 
forskjellige ikrafttredelsesdatoene for alvorlighetsgraden på grunnlag av hvilken typegodkjenning som er gitt.

Del 4:  Et firesifret løpenummer (om nødvendig med innledende nuller) for å angi det grunnleggende godkjenningsnummeret. Nummerserien 
starter på 0001.

Del 5:  Et tosifret løpenummer (om nødvendig med en innledende null) for å angi utvidelsen. Nummerserien starter med 01 for hvert 
grunnleggende godkjenningsnummer.

2. Eksempel på tredje godkjenning (foreløpig ikke utvidet) tilsvarende ikrafttredelsesdatoen B1, med OBD-system trinn I, utstedt av Det forente 
kongerike:

e11*2004/…*2005/…B*0003*00
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3. Eksempel på den andre utvidelsen av den fjerde godkjenningen tilsvarende ikrafttredelsesdatoen B2, med OBD-system trinn II, utstedt av 
Tyskland:

e1*2004/…*2005/…F*0004*0 

Bokstav Rad(*) OBD trinn I(**) OBD trinn II Holdbarhet og i bruk NOx-kontroll(***)

A A — — — —

B B1 (2005) JA — JA —

C B1 (2005) JA — JA JA

D B2 (2008) JA — JA —

E B2 (2008) JA — JA JA

F B2 (2008) — JA JA —

G B2 (2008) — JA JA JA

H C JA — JA —

I C JA — JA JA

J C — JA JA —

K C — JA JA JA

(*) I henhold til tabell I nr. 6 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
(**) I henhold til artikkel 4 er gassmotorer unntatt fra OBD trinn I.
(***) I henhold til artikkel 6.5 i vedlegg I til direktiv 2005/55/EF.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 8. 1) 
mars 2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler(2), som endret 
ved forordning (EF) nr. 563/2002(3), er det blant annet 
fastsatt særskilte tiltak med hensyn til nitratinnholdet i 
salat og spinat, samt overgangsperioder da salat og spinat 
med et nitratinnhold som overstiger grenseverdien, kan 
markedsføres på det nasjonale territorium.

Til tross for framskritt i anvendelsen av god 2) 
landbrukspraksis, tyder overvåkingsdata fra 
medlemsstatene på at det fortsatt er problemer når det 
gjelder å overholde grenseverdiene for nitrat i salat og 
spinat.

Mange av overskridelsene av grenseverdiene for nitrat 3) 
i frisk spinat forekommer i oktober. Sommersesongen 
for spinat omfatter i dag oktober, mens oktober er 
vintersesong for salat. Av konsekvenshensyn bør oktober 
regnes til vintersesongen for frisk spinat.

I regioner der det er vanskelig å holde nitratinnholdet 4) 
under grenseverdien for frisk salat og frisk spinat, for 
eksempel på grunn av mindre mengder sollys om dagen, 
har noen medlemsstater bedt om unntak og framlagt 
dokumentasjon for at det foregår undersøkelser med sikte 
på å bidra til å redusere innholdet i framtiden.

I påvente av videre framskritt i anvendelsen av god 5) 
landbrukspraksis bør disse medlemsstatene i et begrenset 
tidsrom kunne tillate fortsatt markedsføring av frisk 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 9.11.2005, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 8.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 856/2005 (EUT L 143 av 7.6.2005, s. 3).

(3) EFT L 86 av 3.4.2002, s. 5.

salat og frisk spinat med et nitratinnhold som overstiger 
grenseverdiene, men bare innenfor sitt nasjonale 
territorium og for nasjonalt konsum.

Nitrat forekommer i andre grønnsaker, og innholdet 6) 
er til dels høyt. For å skaffe bakgrunnsopplysninger 
for framtidige drøftinger om en strategi på lang sikt 
for å håndtere risikoen ved nitrat i grønnsaker, bør 
medlemsstatene overvåke nitratinnholdet i grønnsaker og 
ta sikte på å redusere det der dette lar seg gjøre, særlig 
ved å anvende forbedrede regler for god landbrukspraksis. 
En ajourført vitenskapelig risikovurdering fra Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet ville 
bidra til å avklare risikoen ved nitrat i grønnsaker. 
Grenseverdiene fastsatt i forordning (EF) nr. 466/2001 
kunne så gjennomgås på nytt i lys av opplysningene fra 
arbeidet nevnt ovenfor.

Forordning (EF) nr. 466/2001 bør derfor endres.7) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 8) 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 466/2001 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 oppheves.

2. Ny artikkel 3a skal lyde:

«Artikkel 3a

Medlemsstatene skal overvåke nitratinnholdet i grønnsaker 
der innholdet av dette stoffet er betydelig, særlig i grønne 
bladgrønnsaker, og oversende resultatene til Kommisjonen 
innen 30. juni hvert år. »

3. Ny artikkel 3b skal lyde:

«Artikkel 3b

1. Som unntak fra artikkel 1 nr. 1 kan Belgia, Irland, 
Nederland og Det forente kongerike inntil 31. desember 
2008 markedsføre frisk spinat, dyrket og beregnet på 
konsum på deres territorium, med et nitratinnhold som 
overstiger grenseverdiene fastsatt i vedlegg I nr. 1.1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1822/2005

av 8. november 2005

om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til nitrat i visse grønnsaker(*)

2009/EØS/39/14
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2. Som unntak fra artikkel 1 nr. 1 kan Irland og Det 
forente kongerike inntil 31. desember 2008 markedsføre 
frisk salat, dyrket og beregnet på konsum på deres 
territorium og høstet gjennom hele året, med et nitratinnhold 
som overstiger grenseverdiene fastsatt i vedlegg I nr. 1.3.

Som unntak fra artikkel 1 nr. 1 kan Frankrike inntil 
31. desember 2008 markedsføre frisk salat, dyrket og 
beregnet på konsum på dets territorium og høstet fra 1. 

oktober til 31. mars, med et nitratinnhold som overstiger 
grenseverdiene fastsatt i vedlegg I nr. 1.3.»

4. Del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 erstattes 
med tabellen i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. november 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

Del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 466/2001 skal lyde:

«Del 1: Nitrat

Produkt Grenseverdi (mg NO3/kg) Prøvetakingsmetode
Referanse-
metode for 

analyse

1.1. Frisk spinat(1) 
(Spinacia oleracea)

Høstet 1. oktober til 
31. mars

3 000 Kommisjonsdirektiv 2002/63/
EF(2)

Høstet 1. april til 
30. september

2 500

1.2. Konservert spinat, 
dypfryst eller fryst

2 000 Direktiv 2002/63/EF

1.3. Frisk salat (Lactuca 
sativa L.) (dyrket 
i veksthus og på 
friland) unntatt salat 
oppført i nr. 1.4.

Høstet 1. oktober til 
31. mars:

Direktiv 2002/63/EF. 

Minste antall enheter per 
laboratorieprøve er imidlertid 
10

salat dyrket i veksthus 4 500(3)

salat dyrket på friland 4 000(3)

Høstet 1. april til 
30. september:

salat dyrket i veksthus 3 500(3)

salat dyrket på friland 2 500(3)

1.4. Issalat(4) Salat dyrket i veksthus 2 500(3) Direktiv 2002/63/EF.

Minste antall enheter per 
laboratorie-prøve er imidlertid 
10

Salat dyrket på friland 2 000(3)

1.5. Barnemat og 
bearbeidede 
kornbaserte 
næringsmidler 
for spedbarn og 
småbarn(5)(6)

200 Direktiv 2002/63/EF 
(bestemmelsene om 
bearbeidede næringsmidler av 
vegetabilsk opprinnelse og om 
bearbeidede næringsmidler av 
animalsk opprinnelse)

(1) Grenseverdiene for spinat får ikke anvendelse på frisk spinat som skal bearbeides og transporteres direkte i bulk fra åkeren til 
bearbeidingsbedriften.

(2) EFT L 187 av 16.7.2002, s. 30.
(3) I mangel av hensiktsmessig merking som angir produksjonsmetoden, får grenseverdien fastsatt for salat dyrket på friland, 

anvendelse.
(4) Beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 1543/2001 av 27. juli 2001 om fastsettelse av markedsstandarder for salat, krusendiv 

og bredbladet endiv (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 9).
(5) Barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn som definert i artikkel 1 i kommisjonsdirektiv 96/5/

EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EFT L 49 av 28.2.1996, 
s. 17). Grenseverdiene får anvendelse på produktene slik de tilbys ferdig for konsum eller er tilberedt i samsvar med produsentens 
anvisninger.

(6) Kommisjonen skal senest 1. april 2006 gjennomgå grenseverdiene for nitrat i næringsmidler for spedbarn og småbarn, for å ta 
hensyn til utviklingen innen vitenskapelig og teknologisk kunnskap.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i korn(1), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(3), særlig artikkel 
7, og

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(4), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Følgende eksisterende aktive stoffer er blitt oppført 
i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF: iprodion ved 
kommisjonsdirektiv 2003/31/EF(5), propikonazol ved 
kommisjonsdirektiv 2003/70/EF(6) og molinat ved 
kommisjonsdirektiv 2003/81/EF(7).

2) Følgende nye aktive stoffer er blitt oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF: mesotrion ved kommisjonsdirektiv 
2003/68/EF(8) og siltiofam, pikoksystrobin, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 24.8.2005, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 9.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/46/EF (EUT L 177 av 9.7.2005, s. 35).

(2) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/46/EF.

(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/46/EF.

(4) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1).

(5) EUT L 101 av 23.4.2003, s. 3.
(6) EUT L 184 av 23.7.2003, s. 9.
(7) EUT L 224 av 6.9.2003, s. 29.
(8) EUT L 177 av 16.7.2003, s. 12.

flufenacet, jodsulfuronmetylnatrium og fostiazat ved 
kommisjonsdirektiv 2003/84/EF(9).

3) Oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av 
de berørte aktive stoffene bygde på en vurdering 
av opplysninger om den foreslåtte bruken. Visse 
medlemsstater har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) 
i nevnte direktiv framlagt opplysninger om denne bruken. 
De tilgjengelige opplysningene er blitt gjennomgått og er 
tilstrekkelige til at det kan fastsettes visse grenseverdier 
for restmengder (MRL).

4) Dersom det ikke finnes noen fellesskapsgrenseverdi 
eller midlertidig grenseverdi for restmengder, skal 
medlemsstatene fastsette en midlertidig nasjonal 
grenseverdi i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i 
direktiv 91/414/EØF før plantefarmasøytiske produkter 
som inneholder disse aktive stoffene, kan godkjennes.

5) Fellesskapsgrenseverdiene for restmengder og verdiene 
anbefalt av Codex Alimentarius fastsettes og vurderes 
etter lignende framgangsmåter. Det finnes et begrenset 
antall grenseverdier i Codex for rester av iprodion og 
propikonazol. Det finnes allerede fellesskapsgrenseverdier 
fastsatt i 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for 
iprodion (rådsdirektiv 93/58/EØF)(10) og propikonazol 
(rådsdirektiv 94/30/EF)(11). Disse er det tatt hensyn 
til i dette direktiv. Grenseverdier for restmengder i 
Codex som det i nær framtid vil bli anbefalt å trekke 
tilbake, er det ikke tatt hensyn til. De grenseverdiene for 
restmengder som bygger på grenseverdiene i Codex, er 
blitt vurdert på bakgrunn av risikoen for forbrukerne. 
Det er ikke fastslått noen risiko med utgangspunkt 
i de toksikologiske sluttpunktene som bygger på de 
undersøkelsene som Kommisjonen har tilgang til.

6) I forbindelse med oppføringen av de aktuelle aktive 
stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble de 
tekniske og vitenskapelige vurderingene avsluttet i 
form av sammenfattende rapporter fra Kommisjonen. 
Vurderingsrapportene for de nevnte stoffene ble avsluttet 
på de datoene som er nevnt i kommisjonsdirektivene som 
det vises til i betraktning 1 og 2. I disse rapportene ble 
akseptabelt daglig inntak (ADI), og, om nødvendig, akutt 
referansedose (ARfD) for de aktuelle stoffene fastsatt. 
Forbrukernes eksponering for næringsmidler behandlet 
med det aktuelle aktive stoffet har blitt beregnet og 
vurdert i samsvar med fellesskapsframgangsmåtene. 
Det er også tatt hensyn til retningslinjene offentliggjort 

(9) EUT L 247 av 30.9.2003, s. 20.
(10) EFT L 211 av 23.8.1993, s. 6.
(11) EFT L 189 av 23.7.1994, s. 70.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/48/EF

av 23. august 2005

om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for visse rester av 
plantevernmidler på og i korn og visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse(*)

2009/EØS/39/15
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av Verdens helseorganisasjon(1) og til uttalelse 
fra Vitenskapskomiteen for planter(2) om metodene 
som er brukt. Det konkluderes med at de foreslåtte 
grenseverdiene for restmengder ikke vil medføre at ADI 
eller ARfD overskrides.

7) For å sikre forbrukerne tilstrekkelig vern mot eksponering 
for rester som følge av ulovlig bruk av plantevernmidler, 
bør det fastsettes midlertidige grenseverdier for 
restmengder for de aktuelle kombinasjonene av 
produkter og plantevernmidler, og disse bør være lik 
bestemmelsesgrensen.

8) Fastsettelse av slike midlertidige grenseverdier for 
restmengder på fellesskapsplan er ikke til hinder for at 
medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier 
for de aktuelle stoffene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 
bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og vedlegg VI til nevnte 
direktiv. Et tidsrom på fire år anses som tilstrekkelig for å 
godkjenne ytterligere bruksområder for det berørte aktive 
stoffet. De midlertidige grenseverdiene bør deretter bli 
endelige.

9) Det er derfor nødvendig å endre grenseverdiene for 
restmengder fastsatt i vedleggene til direktiv 86/362/
EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for å muliggjøre god 
overvåking og kontroll av forbudet mot å bruke dem og 
for å verne forbrukerne. Dersom det allerede er fastsatt 
grenseverdier for restmengder i vedleggene til disse 
direktivene, bør verdiene endres. Dersom det tidligere 
ikke er fastsatt grenseverdier for restmengder, bør de nå 
fastsettes for første gang.

10) Direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør 
derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 86/362/EØF gjøres følgende endringer:

1. I del A i vedlegg II tilføyes grenseverdier for rester 
av mesotrion, siltiofam, pikoksystrobin, flufenacet, 
jodsulfuronmetylnatrium og fostiazat i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv.

(1) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(2) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter angående spørsmål i forbindelse 
med endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 
90/642/EØF (Uttalelse avgitt av Vitenskapskomiteen for planter, 14. juli 
1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

2. I del A i vedlegg II erstattes grenseverdiene for rester 
av propikonazol og iprodion med dem som er angitt i 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 2

I direktiv 86/363/EØF gjøres følgende endringer:

1. I del A i vedlegg II tilføyes grenseverdier for rester av 
pikoksystrobin i samsvar med vedlegg II til dette direktiv.

2. I del B i vedlegg II erstattes grenseverdiene for rester av 
propikonazol med dem som er angitt i vedlegg IV til dette 
direktiv.

Artikkel 3

I direktiv 90/642/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II tilføyes grenseverdier for rester av 
mesotrion, siltiofam, pikoksystrobin, flufenacet, 
jodsulfuronmetylnatrium og fostiazat i samsvar med 
vedlegg V til dette direktiv.

2. I vedlegg II erstattes grenseverdiene for rester av 
propikonazol og iprodion med dem som er angitt i 
vedlegg VI til dette direktiv.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 24. februar 2006 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 24. februar 2007.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. august 2005.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________________
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VEDLEGG I

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

Rester av plantevernmidler Enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 
for

Mesotrion «summen av mesotrion og MNBA 
(4-metylsulfonyl-2-nitrobenzosyre), uttrykt som 
mesotrion»

0,05(*)(p)

KORN

Siltiofam 0,05(*)(p)

KORN

Pikoksystrobin 0,2(p) Bygg

0,2(*) Havre

0,05 (*) (p) Annet korn

Flufenacet (summen av alle forbindelser som 
inneholder N fluorfenyl-N-isopropyl, uttrykt som 
flufenacetekvivalent)

0,05(*)(p)

KORN

Jodsulfuronmetylnatrium (jodsulfuronmetyl, herunder 
salter, uttrykt som jodsulfuronmetyl)

0,02(*)(p)

KORN

Fostiazat 0,02(*)(p)

KORN

Molinat 0,05(*)(p)

KORN

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengde i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den 

endres, vil denne verdien bli endelig med virkning fra 13. september 2009.

VEDLEGG II

Grenseverdier (mg/kg)

Rester av plantevernmidler Enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder 
for

Propikonazol 0,2(p) Bygg
0,2(*) Havre
0,05 (*) (p) Annet korn

Iprodion 3(p) Ris
0,5(p) Havre, bygg og hvete
0,02 (*) (p) Annet korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den 

endres, vil denne verdien bli endelig med virkning fra 13. september 2009.
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VEDLEGG III

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

Rester av plantevernmidler

For fettinnhold i kjøtt, kjøttprodukter, 
slakteavfall og animalsk fett oppført i 
vedlegg I under KN-kode 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, 
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 

1602(1) (4)

For rå kumelk og helmelk fra kuer 
oppført i vedlegg I under KN-kode 

0401: for andre næringsmidler under 
KN-kode 0401, 0402, 040500 og 0406 

i samsvar med(2)(4)

For ferske egg uten skall, for fugleegg 
og eggeplommer oppført i vedlegg I 

under KN-kode. 0407 00 og 0408(3) (4)

Pikoksystrobin 0,05(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den endres, vil denne verdien bli endelig 

med virkning fra 13. september 2009.
(1)  For næringsmidler med et fettinnhold på 10 vektprosent eller mindre viser restmengden til den samlede vekt av det utbeinede næringsmiddel. I slike tilfeller er 

grenseverdien 1/10 av den verdien som er utregnet på grunnlag av fettinnholdet, men den skal ikke være mindre enn 0,01 mg/kg.
(2)  Ved bestemmelse av restmengder skal beregningen for rå kumelk og helmelk fra kuer foretas på grunnlag av et fettinnhold på 4 vektprosent. For rå melk og helmelk 

av annen animalsk opprinnelse skal restene uttrykkes på grunnlag av fettstoffet.
For de øvrige næringsmidlene i vedlegg I under KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 0406 gjelder følgende:
-  dersom fettinnholdet er på under 2 vektprosent, er grenseverdien halvparten av den grenseverdi som er fastsatt for rå melk og helmelk,
-  dersom fettinnholdet er på 2 vektprosent eller over, uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett.
I slike tilfeller er grenseverdien 25 ganger den grenseverdi som er fastsatt for rå melk og helmelk.
(3) For egg og eggprodukter med et fettinnhold på over 10 % uttrykkes grenseverdien i mg/kg fett. I dette tilfellet er grenseverdien 10 ganger høyere enn grenseverdien 

for ferske egg.
(4)  Fotnote (1), (2) og (3) gjelder ikke i de tilfeller der det er angitt en bestemmelsesgrense.

VEDLEGG IV

Grenseverdi i mg/kg (ppm)

Rester av plantevernmidler

For kjøtt, herunder fett, kjøttprodukter, 
slakteavfall og animalsk fett oppført i 
vedlegg I under KN-kode 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, 
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 

1602

For melk og melkeprodukter oppført i 
vedlegg I under KN-kode 0401, 0402, 

0405 00 og 0406

For ferske egg uten skall, for fugleegg 
og eggeplommer oppført i vedlegg I 

under KN-kode 0407 00 og 0408

Propikonazol drøvtyggerlever 0,1(p)

andre produkter av animalsk 
opprinnelse 0,01(*) (p)

0,01(*) (p) 0,01(*) (p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den endres, vil denne 

verdien bli endelig med virkning fra 13. september 2009.
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VEDLEGG V

Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for

Mesotrion 
(summen av 
mesotrion 
og MNBA 

(4-metylsulfonyl-
2-nitrobenzo-

syre), uttrykt som 
mesotrion)

Siltiofam
Pikoksy-

strobin

Flufenacet 
(summen av 

alle forbindelser 
som inneholder 
N fluorfenyl-
N-isopropyl, 
uttrykt som 
flufenacet)

Jodsulfuron-
metylnatrium 
(jodsulfuron-

metyl, 
herunder salter, 

uttrykt som 
jodsulfuron-

metyl)

Fostiazat Molinat

1. Frukt, frisk, tørket eller rå, 
konservert ved frysing, uten 
tilsetning av sukker; nøtter

0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p)

i) SITRUSFRUKT 0,02(*) (p)

 Grapefrukt

 Sitroner

 Limetter

 Mandariner (herunder 
klementiner og lignende 
hybrider)

 Appelsiner

 Pomeloer

 Andre

ii) NØTTER (med eller uten 
skall)

0,02(*) (p)

 Mandler

 Paranøtter

 Kasjunøtter

 Kastanjer

 Kokosnøtter

 Hasselnøtter

 Macadamianøtter

 Pekannøtter

 Pinjekjerner

 Pistasienøtter

 Valnøtter

 Andre

iii) KJERNE-FRUKTER 0,02(*) (p)

 Epler

 Pærer

 Kveder

 Andre

iv) STEIN-FRUKTER 0,02(*) (p)

 Aprikoser

 Kirsebær

 Ferskener (herunder 
nektariner og lignende 
hybrider)

 Plommer

 Andre
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for

Mesotrion 
(summen av 
mesotrion 
og MNBA 

(4-metylsulfonyl-
2-nitrobenzo-

syre), uttrykt som 
mesotrion)

Siltiofam
Pikoksy-

strobin

Flufenacet 
(summen av 

alle forbindelser 
som inneholder 
N fluorfenyl-
N-isopropyl, 
uttrykt som 
flufenacet)

Jodsulfuron-
metylnatrium 
(jodsulfuron-

metyl, 
herunder salter, 

uttrykt som 
jodsulfuron-

metyl)

Fostiazat Molinat

v) BÆR OG SMÅFRUKTER 0,02(*) (p)

Borddruer og vindruera) 

 Borddruer

 Vindruer

Jordbær (unntatt vilt-b) 
voksende)

Bær fra halvbusker c) 
(unntatt viltvoksende)

 Bjørnebær

 Blåbringebær

 Loganbær

 Bringebær

 Andre

Andre små frukter d) 
og bær (unntatt 
viltvoksende)

 Blåbær

 Tranebær

 Solbær, hvitrips og 
rødrips

 Stikkelsbær

 Andre

Vilt-voksende bær og e) 
frukter 

vi) FORSKJELLIGE 
FRUKTER

 Avokadoer

 Bananer 0,05(p)

 Dadler

 Fikener

 Kiwier

 Kumquat

 Litchi

 Mango

 Oliven

 Pasjonsfrukt

 Ananas

 Papaya

 Andre 0,02(p)

2. Grønnsaker, friske eller 
ubehandlede, fryste eller 
tørkede

0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,02(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p)

i) ROT- OG KNOLL-
VEKSTER

 Rødbeter

 Gulrøtter
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for

Mesotrion 
(summen av 
mesotrion 
og MNBA 

(4-metylsulfonyl-
2-nitrobenzo-

syre), uttrykt som 
mesotrion)

Siltiofam
Pikoksy-

strobin

Flufenacet 
(summen av 

alle forbindelser 
som inneholder 
N fluorfenyl-
N-isopropyl, 
uttrykt som 
flufenacet)

Jodsulfuron-
metylnatrium 
(jodsulfuron-

metyl, 
herunder salter, 

uttrykt som 
jodsulfuron-

metyl)

Fostiazat Molinat

 Knollselleri

 Pepperrot

 Jordskokk

 Pastinakk

 Rotpersille

 Reddiker

 Havrerot

 Søtpoteter

 Kålrot

 Neper

 Jams

 Andre

ii)  LØK

 Hvitløk

 Kepaløk

 Sjalottløk

 Pipeløk

 Andre

iii) FRUKT-BÆRENDE 
GRØNNSAKER

Søtvier-familiena) 

 Tomater

 Paprika

 Eggfrukter

 Andre

Gresskarfamilien — b) 
spiselig skall

 Slange-agurker

 Sylte-agurker

 Mandel-gresskar

 Andre

Gresskar-familien — c) 
uspiselig skall

 Meloner

 Gresskar

 Vann-meloner

 Andre

Sukkermaisd) 

iv) KÅL 

Blomsterkål a) 

 Brokkoli
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for

Mesotrion 
(summen av 
mesotrion 
og MNBA 

(4-metylsulfonyl-
2-nitrobenzo-

syre), uttrykt som 
mesotrion)

Siltiofam
Pikoksy-

strobin

Flufenacet 
(summen av 

alle forbindelser 
som inneholder 
N fluorfenyl-
N-isopropyl, 
uttrykt som 
flufenacet)

Jodsulfuron-
metylnatrium 
(jodsulfuron-

metyl, 
herunder salter, 

uttrykt som 
jodsulfuron-

metyl)

Fostiazat Molinat

 Blomkål

 Andre

Hodekålb) 

 Rosenkål

 Hodekål

 Andre

Bladkålc) 

 Kinakål

 Grønnkål

 Andre

Knutekåld) 

v) BLAD-GRØNNSAKER 
OG FRISKE URTER

Salat og lignendea) 

 Karse

 Vårsalat

 Salat

 Bredbladet endiv

 Andre

Spinat og lignendeb) 

 Spinat

 Bladbete

 Andre

Brønnkarsec) 

Salatsikorid) 

Urtere) 

 Kjørvel

 Gressløk

 Persille

 Snittselleri

 Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)

 Bønner (med belg)

 Bønner (uten belg)

 Erter (med belg)

 Erter (uten belg)

 Andre
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Grupper av og eksempler på 
enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for

Mesotrion 
(summen av 
mesotrion 
og MNBA 

(4-metylsulfonyl-
2-nitrobenzo-

syre), uttrykt som 
mesotrion)

Siltiofam
Pikoksy-

strobin

Flufenacet 
(summen av 

alle forbindelser 
som inneholder 
N fluorfenyl-
N-isopropyl, 
uttrykt som 
flufenacet)

Jodsulfuron-
metylnatrium 
(jodsulfuron-

metyl, 
herunder salter, 

uttrykt som 
jodsulfuron-

metyl)

Fostiazat Molinat

vii) STENGEL-
GRØNNSAKER (friske)

 Asparges

 Kardon

 Hageselleri

 Fennikel

 Artisjokk

 Purre

 Rabarbara

 Andre

viii) SOPP

Dyrket soppa) 

Vilt-voksende soppb) 

3. tørkede belgfrukter 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,02(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p)

 Bønner

 Linser

 Erter

 Andre

4. Oljeholdige frø 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p)

 Linfrø

 Jordnøtter

 Valmuefrø

 Sesamfrø

 Solsikkefrø

 Rapsfrø

 Soyabønner

 Sennepsfrø

 Bomullsfrø

 Andre

5. Poteter 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,1(p) 0,02(*) (p) 0,02(*) (p) 0,05(*) (p)

 Tidligpoteter

 Matpoteter

6. te (tørkede blader og stilker, 
gjærede og ugjærede, av 
Camellia sinensis)

0,1(*) (p) 0,1(*) (p) 0,1(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,1(*) (p)

7. Humle (tørket), herunder 
humle i form av pelleter og 
ikke-konsentrert pulver

0,1(*) (p) 0,1(*) (p) 0,1(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,05(*) (p) 0,1(*) (p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den endres, vil denne verdien bli endelig 

med virkning fra 13. september 2009.
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VEDLEGG VI

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Propikonazol Iprodion

1.  Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten 
tilsetning av sukker; nøtter

i)  SITRUSFRUKTER 0,05(*) (p)

Grapefrukt

Sitroner 5(p)

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende 
hybrider)

1(p)

Appelsiner

Pomeloer

Andre 0,02(*) (p)

ii)  NØTTER (med eller uten skall) 0,05(*) (p)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter 0,2(p)

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre 0,02(*) (p)

iii)  KJERNEFRUKTER 0,05(*) (p) 5(p)

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv)  STEINFRUKTER 3(p)

Aprikoser 0,2(p)

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider) 0,2(p)

Plommer

Andre 0,05(*) (p)

v)  BÆR OG SMÅ FRUKTER 0,05(*) (p)

a)  Borddruer og vindruer 10(p)

Borddruer

Vindruer

b)  Jordbær (unntatt viltvoksende) 15(p)

c)  Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende) 10(p)

Bjørnebær

Tranebær

Loganbær

Blåbringebær

Andre
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d)  Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 10(p)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

e)  Viltvoksende bær og frukter 0,02(*) (p)

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer

Bananer 0,1(p)

Dadler

Fikener

Kiwier 5(p)

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas

Papaya

Andre 0,05(*) (p) 0,02(*) (p)

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller 
tørkede

i)  ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,05(*) (p)

Rødbeter

Gulrøtter 0,3(p)

Knollselleri 0,3(p)

Pepperrot 0,1(p)

Jordskokk

Pastinakk 0,3(p)

Rotpersille

Reddiker 0,3(p)

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,02(*) (p)

ii)  LØK 0,05(*) (p)

Hvitløk 0,2(p)

Kepaløk 0,2(p)

Sjalottløk 0,2(p)

Pipeløk 3(p)

Andre 0,02(*) (p)

iii)  FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,05(*) (p)

a)  Søtvierfamilien 5(p)

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Andre
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b) Gresskarfamilien – spiselig skall 2(p)

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 1(p)

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d)  Sukkermais 0,02(*) (p)

iv)  KÅL 0,05(*) (p)

a)  Blomsterkål 0,1(p)

Brokkoli

Blomkål

Andre

b)  Hodekål

Rosenkål 0,5(p)

Hodekål 5(p)

Andre 0,02(*) (p)

c)  Bladkål

Kinakål 5(p)

Grønnkål

Andre 0,02(*) (p)

d)  Knutekål 0,02(*) (p)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05(*) (p)

a)  Salat og lignende 10(p)

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

b)  Spinat og lignende 0,02(*) (p)

Spinat

Bladbete

Andre

c)  Brønnkarse 0,02(*) (p)

d)  Salatsikori 0,2(p)

e)  Urter 10(p)

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi)  BELGFRUKTER (friske) 0,05(*) (p)

Bønner (med belg) 5(p)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 2(p)

Erter (uten belg) 0,3(p)

Andre 0,02(*) (p)
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vii)  STENGELGRØNNSAKER (friske)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre 0,1(p)

Rabarbara 0,2(p)

Andre 0,05(*) (p) 0,02(*) (p)

viii)  SOPP 0,05(*) (p) 0,02(*) (p)

a)  Dyrket sopp

b)  Viltvoksende sopp

3.  tørkede belgfrukter 0,05(*) (p) 0,2(p)

Bønner

Linser

Erter

Andre

4.  Oljeholdige frø

Linfrø 0,5(p)

Jordnøtter 0,2(p)

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø 0,5(p)

Rapsfrø 0,5(p)

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre 0,1(*) (p) 0,02(*) (p)

5.  Poteter 0,05(*) (p) 0,02(*) (p)

Tidligpoteter

Matpoteter

6.  te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 
Camellia sinensis)

0,1(*) (p) 0,1(*) (p)

7.  Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og 
ikke-konsentrert pulver

0,1(*) (p) 0,1(*) (p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den 

endres, vil denne verdien bli endelig med virkning fra 13. september 2009.



16.7.2009 Nr. 39/347EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 2,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske lækjemiddelkontoret, 
som er gjeven av Utvalet for veterinærpreparat, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i 
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som 
er meinte for næringsmiddelproduksjon, skal vurderast i 
samsvar med forordning (EØF) nr.  2377/90.

2) Flugestonacetat er ført opp i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 for mjølk frå sauer og geiter, berre 
til innføring i vagina og for avlstekniske føremål. Dette 
stoffet er òg ført opp i vedlegg III til den nemnde 
forordninga for musklar, feitt, lever og nyrer frå 
sauer og geiter, berre til terapeutiske og avlstekniske 
føremål, i påvente av at vitskaplege granskingar skal 
fullførast. Desse granskingane er no vortne fullførde, og 
flugestonacetat bør difor førast opp i vedlegg I til den 
nemnde forordninga for dei same føremåla og målveva 
som i vedlegg III.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 24.11.2005,  
s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 10.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1518/2005 (TEU L 244 av 20.9.2005, 
s. 11).

3) Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør difor endrast.

4) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for 
å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve 
til å gjere dei tilpassingane som i lys av føresegnene 
i denne forordninga kan vere naudsynte i løyva til å 
marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er 
gjevne i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(2).

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90/EF vert endra i 
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

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

Ho skal nyttast frå 23. januar 2006.

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/28/
EF (TEU L 136 av 30.4.2004, s. 58).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1911/2005

av 23. november 2005

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av  

animalsk opprinnelse, med omsyn til flugestonacetat(*)

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

Utferda i Brussel, 23. november 2005.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 VISEPRESIDENT
______________

2009/EØS/39/16
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder 
for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, 
oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 
mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig 
artikkel 29 annet ledd bokstav a) og i), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2002/98/EF er det fastsatt kvalitets- og 
sikkerhetsstandarder for tapping og kontroll av blod og 
blodkomponenter fra mennesker, uansett bruksformål, 
samt for behandling, oppbevaring og distribusjon av dem 
når de skal brukes til blodoverføring, for å sikre et best 
mulig vern av menneskers helse.

2) For å hindre at sykdommer overføres gjennom blod og 
blodkomponenter og for å sikre et ensartet kvalitets- og 
sikkerhetsnivå, skal det i henhold til direktiv 2002/98/
EF fastsettes særskilte tekniske krav til sporbarhet, 
en fellesskapsframgangsmåte for melding av 
alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt et 
meldingsskjema.

3) Mistanke om alvorlige bivirkninger eller alvorlige 
uønskede hendelser bør meldes til vedkommende 
myndighet så snart som mulig. I dette direktiv 
fastsettes derfor meldingsskjemaet med de nødvendige 
minsteopplysningene, uten at det berører medlemsstatenes 
mulighet til på sitt territorium å opprettholde eller 
innføre strengere vernetiltak i samsvar med traktatens 
bestemmelser, som fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 
2002/98/EF.

4) I dette direktiv fastsettes disse tekniske kravene, som 
tar hensyn til rådsrekommandasjon 98/463/EF av 29. 
juni 1998 om blod- og plasmagiveres egnethet og om 
masseundersøkelse av blod fra givere i Det europeiske 
fellesskap(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(3), 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 1.10.2005, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 11.

(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30.
(2) EFT L 203 av 21.7.1998, s. 14.
(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/27/

EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 34).

kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av 22. mars 2004 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod 
og blodkomponenter(4), og visse rekommandasjoner fra 
Europarådet.

5) Blod og blodkomponenter importert fra tredjestater, 
herunder de som brukes som utgangsmateriale for 
framstilling av legemidler basert på blod og plasma fra 
mennesker og er beregnet på distribusjon i Fellesskapet, 
bør overholde tilsvarende felleskapsstandarder og 
-spesifikasjoner for sporbarhet og melding av alvorlige 
bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser som fastsatt 
i dette direktiv.

6) Det må fastsettes felles definisjoner av fagterminologi for 
å sikre ensartet gjennomføring av direktiv 2002/98/EF.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv  
2002/98/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «sporbarhet» muligheten til å spore hver enkelt blodenhet 
eller blodkomponenter framstilt av denne fra giveren til 
dens endelige bestemmelsessted, uansett om det gjelder 
en mottaker, en legemiddelprodusent eller disponering, og 
omvendt,

b) «melder» blodbanken, sykehusblodbanken eller 
virksomheten der overføringen finner sted, som melder 
alvorlige bivirkninger og/eller alvorlige uønskede hendelser 
til vedkommende myndighet,

c) «mottaker» en person som har mottatt blod eller 
blodkomponenter ved blodoverføring,

(4) EUT L 91 av 30.3.2004, s. 25.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/61/EF

av 30. september 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til krav til sporbarhet og melding av 
alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser(*)

2009/EØS/39/17
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d) «utlevering» utlevering av blod eller blodkomponenter fra 
en blodbank eller en sykehusblodbank for blodoverføring 
til en mottaker,

e) «årsakssammenheng» sannsynligheten for at en alvorlig 
bivirkning hos en mottaker kan tilskrives det blod eller 
den blodkomponent som er overført, eller at en alvorlig 
bivirkning hos en giver kan tilskrives framgangsmåten ved 
tapping,

f) «virksomheter» sykehus, klinikker, produsenter og 
biomedisinske forskningsinstitusjoner der blod og 
blodkomponenter kan leveres.

Artikkel 2

Sporbarhet

1. Medlemsstatene skal sikre at blod og blodkomponenter kan 
spores ved hjelp av nøyaktige framgangsmåter for identifisering, 
journalføring og et hensiktsmessig merkingssystem.

2. Medlemsstatene skal sørge for at blodbankenes 
sporbarhetssystem gjør det mulig å spore blodkomponenter 
tilbake til sted og behandlingsstadium.

3. Medlemsstatene skal sørge for at hver blodbank har 
et system for entydig identifikasjon av hver blodgiver, hver 
tappet blodenhet og hver behandlet blodkomponent, uansett 
bruksformål, samt av hver virksomhet som har fått utlevert en 
blodkomponent.

4. Medlemsstatene skal sørge for at alle virksomheter har 
et system for å registrere hver blodenhet eller blodkomponent 
som mottas, enten den er behandlet lokalt eller ikke, og endelig 
bestemmelsessted for den mottatte enheten, enten den er blitt 
overført, kassert eller tilbakelevert til den blodbanken som har 
levert den.

5. Medlemsstatene skal sørge for at hver blodbank har 
en entydig identifikasjonskode som gjør det mulig å knytte 
den nøyaktig til hver blodenhet som er tappet og hver 
blodkomponent som er behandlet i blodbanken.

Artikkel 3

Framgangsmåte for kontroll ved utlevering av blod og 
blodkomponenter

Medlemsstatene skal sørge for at blodbanken ved utlevering 
av blod eller blodkomponenter for blodoverføring, eller 
sykehusblodbanken, har en framgangsmåte for å kontrollere at 
hver utlevert enhet er blitt overført til den mottakeren den er 
bestemt for, eller for å kontrollere hva som har skjedd med den 
dersom den ikke er blitt brukt til blodoverføring.

Artikkel 4

Arkivering av data om sporbarhet

Medlemsstatene skal sørge for at blodbanker, sykehusblodbanker 
eller virksomheter oppbevarer dataene fastsatt i vedlegg I i 
minst 30 år på et egnet og lesbart lagringsmedium for å sikre 
sporbarhet.

Artikkel 5

Melding av alvorlige bivirkninger

1. Medlemsstatene skal sørge for at de virksomheter der 
blodoverføring utføres, har framgangsmåter for journalføring 
av blodoverføringer og for umiddelbar melding til blodbanker 
av alle alvorlige bivirkninger observert hos mottakere under 
eller etter en blodoverføring, som kan tilskrives blod og 
blodkomponenters kvalitet eller sikkerhet.

2. Medlemsstatene skal sørge for at meldere har 
framgangsmåter for å meddele vedkommende myndighet alle 
relevante opplysninger om mistanke om alvorlige bivirkninger 
så snart som mulig. Meldingsskjemaene fastsatt i vedlegg II 
del A og C skal brukes.

3. Medlemsstatene skal sørge for at melderne

a) meddeler vedkommende myndighet alle relevante 
opplysninger om alvorlige bivirkninger med 
årsakssammenheng av grad 2 eller 3, som fastsatt i vedlegg II 
del B, som kan tilskrives blod og blodkomponenters 
kvalitet og sikkerhet,

b) så snart som mulig underretter vedkommende myndighet 
om alle tilfeller av overføring av smittsom agens gjennom 
blod og blodkomponenter,

c) beskriver hvilke tiltak som er truffet med hensyn til 
andre berørte blodkomponenter som er blitt utlevert for 
blodoverføring eller bruk som plasma for fraksjonering,

d) vurderer mistanke om alvorlige bivirkninger i samsvar med 
grad av årsakssammenheng fastsatt i vedlegg II del B,

e) fyller ut melding om alvorlige bivirkninger ved avslutning 
av undersøkelsen, ved å bruke skjemaet fastsatt i vedlegg II 
del C,

f) framlegger en fullstendig årlig rapport om alvorlige 
bivirkninger for vedkommende myndighet ved å bruke 
skjemaet fastsatt i vedlegg II del D.

Artikkel 6

Melding av alvorlige uønskede hendelser

1. Medlemsstatene skal sørge for at blodbanker og 
sykehusblodbanker har framgangsmåter for registrering av 
alle alvorlige uønskede hendelser som kan påvirke blod og 
blodkomponenters kvalitet eller sikkerhet.
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2. Medlemsstatene skal sørge for at meldere har 
framgangsmåter for så snart som mulig å meddele vedkommende 
myndighet alle relevante opplysninger om alvorlige uønskede 
hendelser som kan utgjøre en fare for andre givere eller 
mottakere enn dem som er direkte berørt av den aktuelle 
hendelsen, ved å bruke meldingsskjemaet fastsatt i vedlegg III 
del A.

3. Medlemsstatene skal sørge for at meldere

a) vurderer alvorlige uønskede hendelser for å identifisere 
årsaker i prosessen som kan forebygges,

b) fyller ut melding om alvorlige uønskede hendelser ved 
avslutning av undersøkelsen, ved å bruke skjemaet fastsatt 
i vedlegg III del B,

c) framlegger en fullstendig årlig rapport om alvorlige 
uønskede hendelser for vedkommende myndighet ved å 
bruke skjemaet fastsatt i vedlegg III del C.

Artikkel 7

Krav til blod og blodkomponenter som er importert

1. Medlemsstatene skal ved import av blod og 
blodkomponenter fra blodbanker i tredjestater sørge for at 
disse har et system for sporbarhet som er likeverdig med det 
som er fastsatt i artikkel 2 nr. 2-5.

2  Medlemsstatene skal ved import av blod og 
blodkomponenter fra blodbanker i tredjestater sørge for at 
disse har et meldingssystem som er likeverdig med det som er 
fastsatt i artikkel 5 og 6.

Artikkel 8

Årlige rapporter

Medlemsstatene skal innen 30. juni påfølgende år framlegge 
for kommisjonen en årlig rapport om meldinger om alvorlige 
bivirkninger og uønskede hendelser som er mottatt av 
vedkommende myndighet, ved å bruke skjemaene i vedlegg II 
del D og i vedlegg III del C.

Artikkel 9

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter

Medlemsstatene skal sørge for at deres vedkommende 
myndigheter utveksler relevante opplysninger om alvorlige 

bivirkninger og uønskede hendelser for å sikre at blod eller 
blodkomponenter som har vist seg å være, eller er mistenkt for 
å være defekte, trekkes tilbake og kasseres.

Artikkel 10

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Uten at artikkel 7 i direktiv 2002/98/EF berøres skal 
medlemsstatene innen 31. august 2006 sette i kraft de lover 
og forskrifter som er nødvendig for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. september 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Arkivering av data om sporbarhet som fastsatt i artikkel 4

DATA SOM OPPBEVARES AV BLODBANKER

1. Identifikasjon av blodbank

2. Identifikasjon av blodgiver

3. Identifikasjon av blodenhet

4. Identifikasjon av hver blodkomponent

5. Dato for tapping (dag/måned/år)

6. Virksomheter som mottar blodenheter eller blodkomponenter, eller endelig bestemmelsessted.

DATA SOM OPPBEVARES AV VIRKSOMHETER

1. Identifikasjon av blodkomponentens leverandør

2. Identifikasjon av utlevert blodkomponent

3. Identifikasjon av mottaker som har fått overført blod

4. Bekreftelse av endelig bestemmelsessted for blodenheter som ikke er overført

5. Dato for blodoverføring eller kassering/tilbakelevering (dag/måned/år)

6. Komponentens partinummer, dersom det foreligger.

_______
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VEDLEGG II

MELDING AV ALVORLIGE BIVIRKNINGER

DEL A

Skjema for hurtigmelding av mistanke om alvorlige bivirkninger

Melder

Identifikasjon av meldingen

Dato for melding (dag/måned/år)

Dato for blodoverføring (dag/måned/år)

Mottakers alder og kjønn

Dato for alvorlig bivirkning (dag/måned/år)

Den alvorlige bivirkningen gjelder:

— fullblod

— røde blodlegemer

— blodplater

— plasma

— annet (angi nærmere)

Bivirkningen(e)s art

— Immunologisk hemolyse som skyldes ABO-uforlikelighet

— Immunologisk hemolyse som skyldes et annet allo-antistoff

— Ikke-immunologisk hemolyse

— Blodoverført bakterieinfeksjon

— Anafylaksi/overfølsomhet

— Akutt lungeskade etter blodoverføring (tRALI)

— Blodoverført virusinfeksjon (HBV)

— Blodoverført virusinfeksjon (HCV)

— Blodoverført virusinfeksjon (HIV-1/2)

— Blodoverført virusinfeksjon, annet (angi nærmere)

— Blodoverført parasittinfeksjon (malaria)

— Blodoverført parasittinfeksjon, annet (angi nærmere)

— Purpura etter blodoverføring

— transplantat-mot-vert-sykdom

— Andre alvorlige reaksjoner (angi nærmere)

Grad av årsakssammenheng (NA, 0-3)
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DEL B

Alvorlige bivirkninger — grad av årsakssammenheng

Grad av årsakssammenheng ved vurdering av alvorlige bivirkninger.

Grad av årsakssammenheng Forklaring

NA Kan ikke vurderes Når det ikke foreligger tilstrekkelige data for å vurdere årsakssammenheng.

0 Utelukket Når det foreligger avgjørende bevis ut over enhver rimelig tvil på at den alvorlige 
bivirkningen har andre årsaker.

Usannsynlig Når det foreligger klare bevis på at den alvorlige bivirkningen har andre årsaker 
enn blodet eller blodkomponentene.

1 Mulig Når det ikke med sikkerhet kan bevises at den alvorlige bivirkningen skyldes enten 
blodet eller blodkomponentene eller har andre årsaker.

2 Sannsynlig Når det foreligger klare bevis på at den alvorlige bivirkningen skyldes blodet eller 
blodkomponentene.

3 Sikker Når det foreligger avgjørende bevis ut over enhver rimelig tvil på at den alvorlige 
bivirkningen skyldes blodet eller blodkomponentene.

DEL C

Skjema for bekreftelse av alvorlige bivirkninger

Melder

Identifikasjon av meldingen

Dato for bekreftelse (dag/måned/år)

Dato for alvorlig bivirkning (dag/måned/år)

Bekreftelse av alvorlig bivirkning (ja/nei)

Grad av årsakssammenheng (NA, 0-3)

Endring av type av alvorlig bivirkning (ja/nei)

Dersom ja, angi nærmere

Klinisk resultat (dersom kjent)

— Full helbredelse

— Lett følgetilstand

— Alvorlig følgetilstand

— Dødsfall
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DEL D

Skjema for årlig melding av alvorlige bivirkninger

Melder

Meldingsperiode

Denne tabellen gjelder: 
[ ] fullblod
[ ] røde blodlegemer
[ ] blodplater
[ ] plasma
[ ] annet
(bruk en egen tabell for hver komponent)

Antall utleverte enheter (samlet antall utleverte enheter med ett gitt antall 
blodkomponenter)

Antall mottakere som har fått overført blod (samlet antall mottakere som har fått 
overført et gitt antall blodkomponenter) (dersom tilgjengelig)

Antall enheter overført (samlet antall blodkomponenter (enheter) som er blitt 
brukt i meldingsperioden) (dersom tilgjengelig)

Samlet antall meldte 
tilfeller Antall alvorlige bivirkninger med årsakssammenheng av 

grad 0 til 3 etter bekreftelse (se vedlegg II del A)
Antall dødsfall

Kan 
 ikke 

vurderes

Grad
0

Grad
1

Grad
2

Grad
3

Immunologisk hemolyse som skyldes ABO-
uforlikelighet

I alt

Dødsfall

som skyldes et annet allo-
antistoff

I alt

Dødsfall

Ikke-immunologisk hemolyse I alt

Dødsfall

Blodoverført bakterieinfeksjon I alt

Dødsfall

Anafylaksi/overfølsomhet I alt

Dødsfall

Akutt lungeskade etter blodoverføring (TRALI) I alt

Dødsfall

Blodoverført virusinfeksjon HBV I alt

Dødsfall

HCV I alt

Dødsfall

HIV-1/2 I alt

Dødsfall

Annet (angi nærmere) I alt

Dødsfall

Blodoverført parasittinfeksjon Malaria I alt

Dødsfall

Annet (angi nærmere) I alt

Dødsfall
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Purpura etter blodoverføring I alt

Dødsfall

Transplantat-mot-vert-sykdom I alt

Dødsfall

Annen alvorlig bivirkning (angi nærmere) I alt

Dødsfall
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VEDLEGG III

MELDING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER

DEL A
Skjema for hurtigmelding av alvorlige uønskede hendelser

Melder

Identifikasjon av meldingen

Dato for melding (dag/måned/år)

Dato for alvorlig uønsket hendelse (dag/måned/år)

Alvorlig uønsket hendelse som kan 
påvirke blodkomponents kvalitet og 
sikkerhet som følge av avvik i:

Nærmere angivelse

Defekt produkt Utstyrsfeil Menneskelig 
feil

Annet
(angi nærmere)

Fullblodstapping

Tapping ved aferese

Kontroll av tappet blod

Behandling

Lagring

Distribusjon

Materiell

Annet (angi nærmere)

DEL B
Skjema for bekreftelse av alvorlige uønskede hendelser

Melder

Identifikasjon av meldingen

Dato for bekreftelse (dag/måned/år)

Dato for alvorlig uønsket hendelse (dag/måned/år)

Analyse av grunnleggende årsaker (nærmere opplysninger)

Korrigerende tiltak (nærmere opplysninger)

DEL C
Skjema for årlig melding av alvorlige uønskede hendelser

Melder

Meldingsperiode 1. januar-31. desember (år)

Samlet antall behandlede blodenheter og blodkomponenter:

Alvorlig uønsket hendelse som kan 
påvirke blodkomponents kvalitet og 
sikkerhet som følge av avvik i:

Samlet 
antall

Nærmere angivelse

Defekt 
produkt Utstyrsfeil Menneskelig 

feil
Annet

(angi nærmere)

Fullblodstapping

Tapping ved aferese

Kontroll av tappet blod

Behandling

Lagring

Distribusjon

Materiell

Annet (angi nærmere)
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder 
for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, 
oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 
mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig 
artikkel 29 annet ledd bokstav h), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2002/98/EF er det fastsatt kvalitets- og 
sikkerhetsstandarder for tapping og kontroll av blod og 
blodkomponenter fra mennesker, uansett bruksformål, 
samt for behandling, oppbevaring og distribusjon av dem 
når de skal brukes til blodoverføring, for å sikre et best 
mulig vern av menneskers helse.

2) For å hindre at sykdommer overføres gjennom blod og 
blodkomponenter og for å sikre et ensartet kvalitets- 
og sikkerhetsnivå, skal det i henhold til direktiv 
2002/98/EF fastsettes særskilte tekniske krav, herunder 
fellesskapsstandarder og -spesifikasjoner i forbindelse 
med et kvalitetssystem for blodbanker.

3) Et kvalitetssystem for blodbanker bør bygge på prinsippene 
om kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kontinuerlig 
kvalitetsforbedring, og bør omfatte personale, lokaler og 
utstyr, dokumentasjon, tapping, kontroll og behandling, 
oppbevaring og distribusjon, kontraktshåndtering, 
framgangsmåter ved manglende samsvar, egenkontroll, 
kvalitetskontroll, tilbakekalling av blodkomponenter og 
ekstern og intern revisjon.

4) I dette direktiv fastsettes disse tekniske kravene, som 
tar hensyn til rådsrekommandasjon 98/463/EF av 29. 
juni 1998 om blod- og plasmagiveres egnethet og om 
masseundersøkelse av blod fra givere i Det europeiske 
fellesskap(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 1.10.2005, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 11.

(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30.
(2) EFT L 203 av 21.7.1998, s. 14.

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(3), 
kommisjonsdirektiv 2003/94/EF av 8. oktober 2003 
om fastsettelse av prinsipper og retningslinjer for god 
framstillingspraksis for legemidler for mennesker og 
prøvingspreparater for mennesker(4), kommisjonsdirektiv 
2004/33/EF av 22. mars 2004 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn 
til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter(5), visse 
av Europarådets rekommandasjoner, monografiene i Den 
europeiske farmakopé, særlig med hensyn til blod eller 
blodkomponenter som utgangsmateriale for framstilling 
av farmasøytiske spesialpreparater, anbefalinger fra 
Verdens helseorganisasjon samt internasjonale erfaringer 
på dette området.

5) For å sikre et høyest mulig kvalitets- og sikkerhetsnivå for 
blod og blodkomponenter bør det utarbeides en veiledning 
for god praksis til støtte for kvalitetssystemkravene til 
blodbanker, idet det fullt ut tas hensyn til de utførlige 
retningslinjene omhandlet i artikkel 47 i direktiv 2001/83/
EF, slik at det sikres at de standarder som kreves for 
legemidler, overholdes.

6) Blod og blodkomponenter importert fra tredjestater, 
herunder de som brukes som utgangsmateriale for 
framstilling av legemidler basert på blod eller plasma fra 
mennesker og er beregnet på distribusjon i Fellesskapet, 
bør overholde tilsvarende fellesskapsstandarder og 
-spesifikasjoner i forbindelse med et kvalitetssystem for 
blodbanker som fastsatt i dette direktiv.

7) Det må presiseres at et kvalitetssystem skal anvendes 
for alt blod og alle blodkomponenter som er i omløp i 
Fellesskapet, og at medlemsstatene derfor bør sikre at 
det for blod og blodkomponenter fra tredjestater finnes 
et kvalitetssystem for blodbanker for stadiene før import 
som tilsvarer det kvalitetssystem som er fastsatt i dette 
direktiv.

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/27/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 34).

(4) EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22.
(5) EUT L 91 av 30.3.2004, s. 25.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/62/EF

av 30. september 2005

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til fellesskapsstandarder og 
-spesifikasjoner i forbindelse med et kvalitetssystem for blodbanker(*)

2009/EØS/39/18
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8) Det må fastsettes felles definisjoner av fagterminologi for 
å sikre ensartet gjennomføring av direktiv 2002/98/EF.

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2002/98/
EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «standard» de krav som danner grunnlag for 
sammenligning,

b) «spesifikasjon» en beskrivelse av de kriterier som må 
oppfylles for å oppnå den kvalitetsstandard som kreves,

c) «kvalitetssystem» den organisasjonsstruktur og de 
ansvarsområder, framgangsmåter, prosesser og ressurser 
som inngår i kvalitetsstyring,

d) «kvalitetsstyring» den samordnede virksomheten for å lede 
og kontrollere en organisasjon med hensyn til kvalitet på 
alle nivåer i blodbanken,

e) «kvalitetskontroll» en del av et kvalitetssystem som har til 
formål å sikre at kvalitetskrav oppfylles,

f) «kvalitetssikring» all virksomhet fra blodtapping 
til distribusjon som har til formål å sikre at blod og 
blodkomponenter har den kvalitet som kreves for den 
tilsiktede bruk,

g) «tilbakesporing» prosessen med å undersøke en melding 
om en mistenkt bivirkning hos en mottaker i forbindelse 
med blodoverføring, for å identifisere den giveren som kan 
være berørt,

h) «skriftlige framgangsmåter» kontrollerte dokumenter som 
beskriver hvordan bestemte oppgaver skal utføres,

i) «mobil enhet» en midlertidig eller flyttbar enhet som 
brukes til tapping av blod og blodkomponenter, og som 
ligger utenfor blodbanken, men er under dennes kontroll,

j) «behandling» ethvert trinn i bearbeidingen av en 
blodkomponent som utføres mellom tapping av blod og 
utlevering av en blodkomponent,

k) «god praksis» alle elementer i en etablert praksis som 
samlet vil medføre blod eller blodkomponenter som 
gjennomgående oppfyller forhåndsdefinerte spesifikasjoner 
og er i samsvar med fastsatte regler,

l) «karantene» fysisk isolering av blodkomponenter eller 
innkommende materiale eller reagenser i et variabelt 
tidsrom i påvente av godkjenning, utlevering eller avvisning 
av blodkomponentene eller det innkommende materialet 
eller reagensene,

m) «validering» framlegging av dokumenterte og objektive 
beviser for at de forhåndsdefinerte kravene til en bestemt 
framgangsmåte eller prosess kan oppfylles konsekvent,

n) «kvalifikasjon» den del av valideringen som innebærer 
kontroll av at personale, lokaler, utstyr eller materiale 
virker etter hensikten og gir de forventede resultater,

o) «edb-basert system» et system som omfatter innlegging 
av data, elektronisk behandling og utmating av data 
som brukes til rapportering, automatisk kontroll eller 
dokumentasjon.

Artikkel 2

Kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at kvalitetssystemet 
i alle blodbanker oppfyller fellesskapsstandardene og 
-spesifikasjonene oppført i vedlegget til dette direktiv.

2. Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 28 i direktiv 
2002/98/EF utarbeide retningslinjer for god praksis for tolkning 
av fellesskapsstandardene og -spesifikasjonene nevnt i nr. 1. 
Når Kommisjonen utarbeider disse retningslinjene, skal den 
fullt ut ta hensyn til de utførlige prinsippene og retningslinjene 
for god framstillingspraksis som er nevnt i artikkel 47 i direktiv 
2001/83/EF.

3. Medlemsstatene skal sikre at det for blod og 
blodkomponenter som importeres fra tredjestater og er 
beregnet brukt eller distribuert i Fellesskapet, finnes et 
kvalitetssystem for blodbanker for stadiene før import som 
tilsvarer kvalitetssystemet fastsatt i artikkel 2.
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Artikkel 3

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Med forbehold for artikkel 7 i direktiv 2002/98/EF 
skal medlemsstatene innen 31. august 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. september 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU
 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Standarder og spesifikasjoner for kvalitetssystemer

1. INNLEDNING OG ALMINNELIGE PRINSIPPER

1.1. Kvalitetssystem

1. Alle personer som deltar i blodbankens arbeid, har ansvar for kvaliteten, under en ledelse som sørger for et 
systematisk kvalitetsarbeid og iverksetting og vedlikehold av et kvalitetssystem.

2. Kvalitetssystemet omfatter kvalitetsstyring, kvalitetssikring, kontinuerlig kvalitetsforbedring, personale, 
lokaler og utstyr, dokumentasjon, tapping, kontroll og behandling, oppbevaring, distribusjon, kvalitetskontroll, 
tilbakekalling av blodkomponenter og ekstern og intern revisjon, kontraktshåndtering, framgangsmåter ved 
manglende samsvar og egenkontroll.

3. Kvalitetssystemet skal sikre at alle kritiske prosesser er spesifisert i egnede instruksjoner og utføres i samsvar 
med standardene og spesifikasjonene i dette vedlegg. Ledelsen skal med jevne mellomrom gjennomgå 
systemet for å kontrollere at det er effektivt, og om nødvendig treffe korrigerende tiltak.

1.2. Kvalitetssikring

1. Alle blodbanker og sykehusblodbanker skal i sitt arbeid med kvalitetssikringen støttes av et 
kvalitetssikringsorgan, som kan være internt eller eksternt. Dette organet skal medvirke i alle spørsmål 
knyttet til kvalitet og gjennomgå og godkjenne alle relevante dokumenter som gjelder kvalitet.

2. Alle framgangsmåter, lokaler og utstyr som har innvirkning på blod og blodkomponenters kvalitet og 
sikkerhet, skal valideres før de tas i bruk og valideres på nytt med jevne mellomrom som fastsettes ut fra 
resultatet av virksomheten.

2. PERSONALE OG ORGANISASJON

1. Blodbankene skal ha tilstrekkelig personale til å utføre virksomhet knyttet til tapping, kontroll, oppbevaring 
og distribusjon av blod og blodkomponenter, og personalet skal være opplært og vurdert som kompetent til 
å utføre sine oppgaver.

2. Alt personale i blodbanker skal ha ajourførte stillingsbeskrivelser som klart beskriver deres oppgaver og 
ansvar. Blodbanker skal gi ansvaret for bearbeiding og kvalitetssikring til forskjellige enkeltpersoner som 
utfører sine oppgaver uavhengig av hverandre.

3. Alt personale i blodbanker skal gjennomgå grunnleggende og videregående opplæring tilpasset deres bestemte 
arbeidsoppgaver. Opplæringen skal dokumenteres fortløpende. Det skal foreligge opplæringsprogrammer 
som også omfatter god praksis.

4. Innholdet i opplæringsprogrammene og personalets kompetanse skal vurderes regelmessig.

5. Det skal foreligge skriftlige sikkerhets- og hygieneinstrukser som er tilpasset virksomheten, og som er i 
samsvar med rådsdirektiv 89/391/EØF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF(2).

3. LOKALER

3.1. Allment

 Lokaler, herunder mobile enheter, skal innrettes og vedlikeholdes på en slik måte at de egner seg til virksomheten. 
De skal gjøre det mulig å utføre arbeidet i logisk rekkefølge slik at risikoen for feil blir minst mulig, og de skal 
kunne rengjøres og vedlikeholdes på en effektiv måte for å redusere risikoen for kontaminering mest mulig.

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 39/362 16.7.2009

3.2. Blodgiverområde

 Det skal være et område til fortrolige personlige intervjuer med og vurdering av enkeltpersoner for å vurdere om 
de er egnet som blodgivere. Dette området skal være atskilt fra alle andre behandlingsområder.

3.3. Blodtappingsområde

 Blodtapping skal utføres i et område som er beregnet på sikker tapping av blod fra blodgivere, riktig utstyrt for 
første behandling av blodgivere som får bivirkninger eller skader i forbindelse med blodgiving, og organisert på 
en slik måte at sikkerheten til både blodgivere og personale sikres og feil unngås under tappingen.

3.4. Områder for kontroll og behandling av blod

 Det skal være et eget laboratorieområde for kontroll som er atskilt fra blodgiveren og området for behandling av 
blodkomponenter, og med tilgang bare for godkjent personale.

3.5. Oppbevaringsområde

1. Oppbevaringsområdene skal muliggjøre sikker og atskilt oppbevaring av forskjellige kategorier av blod 
og blodkomponenter samt materiale, herunder materiale i karantene og materiale frigitt fra karantene samt 
blodenheter eller blodkomponenter som er tappet etter særlige kriterier (f.eks. autolog blodgivning).

2. Det skal treffes forholdsregler i tilfelle av utstyrsfeil eller strømbrudd i hovedanleggene for oppbevaring.

3.6. Område for disponering av avfall

 Det skal være et område for sikker disponering av avfall, engangsartikler som brukes ved tapping, kontroll og 
behandling, og for blod eller blodkomponenter som kasseres.

4. UTSTYR OG MATERIALE

1. Alt utstyr skal valideres, kalibreres og vedlikeholdes slik at det egner seg til det tiltenkte formål. 
Bruksanvisninger skal foreligge og relevant dokumentasjon arkiveres.

2. Utstyret skal velges slik at risikoen for blodgivere, personale eller blodkomponenter blir minst mulig.

3. Bare reagenser og materiale fra godkjente leverandører som oppfyller kravene og spesifikasjonene, skal 
brukes. Farlig materiale skal frigis av en person som er kvalifisert til å utføre denne oppgaven. Dersom det 
er relevant, skal materiale, reagenser og utstyr oppfylle kravene for medisinsk utstyr i rådsdirektiv 93/42/
EØF(1) og for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF(2), eller 
overholde tilsvarende standarder i tilfelle tapping i tredjestater.

4. Det skal oppbevares lagerlister i et tidsrom som er godtatt av og avtalt med vedkommende myndighet.

5. Dersom det anvendes edb-baserte systemer, skal programvare, maskinvare og framgangsmåter for 
sikkerhetskopiering kontrolleres regelmessig for å sikre pålitelighet, valideres før bruk og vedlikeholdes i 
en validert tilstand. Maskinvare og programvare skal beskyttes mot ikke-godkjent bruk eller ikke-godkjente 
endringer. Framgangsmåten for sikkerhetskopiering skal hindre tap av eller skade på data ved forventet eller 
uventet driftsstans eller funksjonsfeil.

5. DOKUMENTASJON

1. Dokumenter med spesifikasjoner, framgangsmåter og registre over all virksomhet ved blodbanken skal 
foreligge og ajourføres.

2. Registrene skal være leselige og kan være håndskrevne, overført til et annet medium som for eksempel 
mikrofilm eller dokumentert i et edb-basert system.

(1) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1).

(1) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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3. Alle betydelige endringer i dokumenter skal behandles umiddelbart, og de skal gjennomgås, dateres og 
undertegnes av en person med myndighet til å utføre denne oppgaven.

6. TAPPING, KONTROLL OG BEHANDLING AV BLOD

6.1. Blodgiverens egnethet

1. Det skal innføres og vedlikeholdes framgangsmåter for sikker identifisering av blodgivere, samtaler om og 
vurdering av egnethet. De skal finne sted før hver tapping og skal oppfylle kravene i vedlegg II og III til 
direktiv 2004/33/EF.

2. Intervjuet med blodgiveren skal utføres på en slik måte at fortroligheten ivaretas.

3. Opplysninger om blodgiverens egnethet og den endelige vurdering skal undertegnes av kvalifisert 
helsepersonale.

6.2. tapping av blod og blodkomponenter

1. Framgangsmåten for blodtapping skal utformes slik at blodgiverens identitet kontrolleres og registreres på en 
sikker måte, og slik at forbindelsen mellom blodgiveren og blodet, blodkomponentene og blodprøvene kan 
fastslås klart.

2. Systemet med sterile blodposer som brukes til tapping og behandling av blod og blodkomponenter, skal være 
CE-merket eller overholde tilsvarende standarder dersom blodet og blodkomponentene tappes i tredjestater. 
Blodposens partinummer skal kunne spores for hver blodkomponent.

3. Framgangsmåtene for blodtapping skal gjøre risikoen for mikrobiell kontaminering minst mulig.

4. Laboratorieprøver skal tas på tidspunktet for tapping og skal oppbevares på riktig måte før kontroll.

5. Framgangsmåten som benyttes for merking av dokumentasjon, blodposer og laboratorieprøver med 
tappingsnumre, skal være slik at enhver risiko for identifiseringsfeil og forveksling unngås.

6. Etter blodtapping skal blodposene håndteres på en slik måte at blodets kvalitet bevares, og ved en 
oppbevarings- og transporttemperatur som passer for videre behandlingskrav.

7. Det skal være et system som sikrer at hver tapping kan knyttes til det tappings- og behandlingssystemet som 
blodet ble tappet eller behandlet i.

6.3. Laboratoriekontroll

1. Alle framgangsmåter for laboratoriekontroll skal valideres før bruk.

2. Hver tapping skal kontrolleres i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV til direktiv 2002/98/EF.

3. Det skal være klart definerte framgangsmåter for å oppklare tilfeller av avvikende resultater og sikre at blod 
og blodkomponenter som viser gjentatte reaktive resultater i et serologisk kartleggingsforsøk for infeksjon 
med virusene nevnt i vedlegg IV til direktiv 2002/98/EF, utelukkes fra terapeutisk bruk og oppbevares atskilt 
i et eget miljø. Det skal utføres relevante bekreftende forsøk. Ved bekreftede positive resultater skal det 
treffes egnede tiltak overfor blodgiveren, herunder opplysninger til blodgiveren og oppfølgingstiltak.

4. Det skal foreligge data som bekrefter egnetheten til alle laboratoriereagenser som brukes ved kontroll av 
prøver fra tapping og blodkomponenter.

5. Laboratorieundersøkelsenes kvalitet skal vurderes regelmessig ved deltaking i et formelt system for 
kvalitetsvurdering, for eksempel et eksternt kvalitetssikringsprogram.

6. Kontroll av blodtypeserologi skal omfatte framgangsmåter for kontroll av bestemte grupper av blodgivere 
(f.eks. førstegangsgivere, givere som tidligere har fått blodoverføring).
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6.4. Behandling og validering

1. Alt av utstyr og tekniske innretninger skal brukes i samsvar med validerte framgangsmåter.

2. Behandlingen av blodkomponenter skal utføres etter egnede og validerte framgangsmåter, herunder tiltak for 
å unngå risiko for kontaminering og mikrobevekst i de bearbeidede blodkomponentene.

6.5. Merking

1. Alle beholdere skal på alle stadier være merket med relevante identitetsopplysninger. Dersom det ikke finnes 
et validert edb-basert system for statuskontroll, skal merkingen klart skille mellom frigitte og ikke-frigitte 
enheter av blod og blodkomponenter.

2. Merkingssystemet for tappet blod, halvferdige og ferdige blodkomponenter og prøver skal entydig 
identifisere typen innhold og oppfylle merkings- og sporbarhetskravene omhandlet i artikkel 14 i direktiv 
2002/98/EF og kommisjonsdirektiv 2005/61/EF(1). Etiketten på en ferdig blodkomponent skal oppfylle 
kravene i vedlegg III til direktiv 2002/98/EF.

3. For autologt blod og autologe blodkomponenter skal etiketten også oppfylle kravene i artikkel 7 i direktiv 
2004/33/EF og tilleggskravene for autologe blodgivninger som omhandlet i vedlegg IV til nevnte direktiv.

6.6. Frigivelse av blod og blodkomponenter

1. Det skal være et sikkert system som hindrer at blodenheter eller blodkomponenter frigis før alle obligatoriske 
krav omhandlet i dette direktiv er oppfylt. Hver blodbank skal kunne påvise at hver blodenhet eller 
blodkomponent er formelt frigitt av en person med fullmakt. Dokumentasjon skal vise at alle aktuelle 
meldingsskjemaer, relevante helsejournaler og kontrollresultater oppfyller alle kriterier for godkjenning før 
en blodkomponent frigis.

2. Før frigivelse skal blod og blodkomponenter holdes administrativt og fysisk atskilt fra blod og 
blodkomponenter som allerede er frigitt. Dersom det ikke finnes et validert edb-basert system for 
statuskontroll, skal blodenhetens eller blodkomponentens karantenestatus framgå av etiketten i samsvar med 
nr. 6.5.1.

3. Dersom den ferdige komponenten ikke blir frigitt på grunn av bekreftet positivt resultat av en 
infeksjonskontroll, skal det i samsvar med kravene i nr. 6.3.2 og 6.3.3 utføres en kontroll for å sikre at andre 
komponenter fra samme tapping og bearbeidede komponenter fra tidligere tappinger fra samme blodgiver 
identifiseres. Blodgiverens journal skal ajourføres umiddelbart.

7. OPPBEVARING OG DISTRIBUSJON

1. Blodbankens kvalitetssystem skal for blod og blodkomponenter beregnet på framstilling av legemidler sikre 
at oppbevarings- og distribusjonskravene er i samsvar med direktiv 2003/94/EF.

2. Framgangsmåter for oppbevaring og distribusjon skal valideres for å sikre blod og blodkomponenters kvalitet 
i hele oppbevaringsperioden og utelukke forveksling av blodkomponenter. All transport og oppbevaring, 
herunder mottak og distribusjon, skal fastlegges ved skriftlige framgangsmåter og spesifikasjoner.

3. Autologt blod og autologe blodkomponenter samt blodkomponenter tappet og bearbeidet for bestemte formål 
skal oppbevares atskilt.

4. Det skal føres hensiktsmessige lager- og distribusjonslister.

5. Emballasjen skal vern blod og blodkomponenter mot skade og sikre at oppbevaringstemperaturen 
opprettholdes under distribusjon og transport.

6. Tilbakelevering av blod og blodkomponenter til lager for senere gjenutlevering skal godtas bare dersom 
alle kvalitetskravene og framgangsmåtene fastsatt av blodbanken for å sikre blodkomponentens integritet er 
oppfylt.

(1) EUT L 256 av 1.10.2005, s. 32.
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8. KONTRAKTSHÅNDTERING

 Oppgaver som utføres eksternt, skal defineres i en egen skriftlig kontrakt.

9. MANGLENDE SAMSVAR

9.1. Avvik

 Blodkomponenter som avviker fra standardene fastsatt i vedlegg V til direktiv 2004/33/EF, skal frigis for 
blodoverføring bare under særlige omstendigheter og etter skriftlig avtale med ordinerende lege og blodbankens 
lege.

9.2. Klager

 Alle klager og andre opplysninger, herunder alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser, som kan tyde 
på at det er utlevert mangelfulle blodkomponenter, skal dokumenteres og nøye undersøkes med sikte på å fastslå 
årsakene til mangelen, om nødvendig etterfulgt av tilbakekalling og korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse. 
Det skal finnes framgangsmåter for å sikre at vedkommende myndigheter ved behov underrettes om alvorlige 
bivirkninger eller alvorlige uønskede hendelser i samsvar med forskriftsmessige krav.

9.3. tilbakekalling

1. Blodbanken skal ha personale med myndighet til å vurdere behovet for tilbakekalling av blod og 
blodkomponenter og til å treffe og samordne nødvendige tiltak.

2. Det skal finnes en effektiv framgangsmåte for tilbakekalling, herunder en beskrivelse av ansvarsforhold og 
tiltak som skal treffes. Den skal omfatte melding til vedkommende myndighet.

3. Det skal innen forhåndsfastsatte frister treffes tiltak som omfatter sporing av alle relevante blodkomponenter 
og, dersom det er relevant, tilbakesporing. Formålet med undersøkelsen er å identifisere alle blodgivere 
som kan ha bidratt til å forårsake overføringsreaksjonen, og å gjenfinne eksisterende blodkomponenter fra 
vedkommende giver samt underrette mottakere av komponenter tappet fra samme giver om den eventuelle 
risikoen.

9.4. Korrigerende og forebyggende tiltak

1. Det skal finnes et system for å sikre at det treffes korrigerende og forebyggende tiltak ved manglende 
samsvar og kvalitetsproblemer hos blodkomponenter.

2. Data skal rutinemessig analyseres for å identifisere kvalitetsproblemer som kan kreve korrigerende tiltak, 
eller identifisere ugunstige tendenser som kan kreve forebyggende tiltak.

3. Alle feil og uhell skal dokumenteres og undersøkes for å identifisere systemproblemer med sikte på å rette 
dem.

10. EGENKONTROLL, REVISJON OG FORBEDRINGER

1. Det skal finnes egenkontroll- eller revisjonssystemer for alle deler av virksomheten, slik at samsvaret med 
standardene fastsatt i dette vedlegg kan kontrolleres. Disse kontrollene skal utføres regelmessig av opplærte 
og kompetente personer på en uavhengig måte etter godkjente framgangsmåter.

2. Alle resultater skal dokumenteres og hensiktsmessige korrigerende tiltak treffes til rett tid og på en effektiv 
måte.

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 4b og artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 76/768/EØF, som endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/15/EF(2), 
er det forbudt å bruke stoffer som er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
(CMR) i kategori 1, 2 og 3 i vedlegg I til rådsdirektiv 67/548/
EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer(3), i kosmetiske produkter, men det er tillatt å 
bruke stoffer som er klassifisert i kategori 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF dersom de er vurdert og godkjent av 
Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer 
som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, som 
ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 
(SCCP) ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(4).

2) Direktiv 67/548/EØF er endret ved direktiv 2004/73/EF, 
og det må derfor vedtas tiltak for å bringe direktiv 76/768/
EØF i samsvar med bestemmelsene i direktiv 67/548/
EØF.

3) Ettersom visse stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer 
i kategori 1 og 2 i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, ennå 
ikke er oppført i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, må de 
tas med i nevnte vedlegg. Stoffer som er klassifisert som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 22.11.2005,  
s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 12.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/52/EF (EUT L 234 av 10.9.2005, s. 9).

(2) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26.
(3) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).
(4) EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45.

CMR-stoffer i kategori 3 i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, bør også tas med i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, 
med mindre de er vurdert av SCCP og godkjent for bruk i 
kosmetiske produkter.

4) Stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1 
og 2 i vedlegg III del 1 til direktiv 76/768/EØF, bør 
strykes, ettersom disse stoffene nå er oppført i vedlegg II 
til direktiv 76/768/EØF og derfor ikke kan inngå i 
sammensetningen av kosmetiske produkter.

5) I henhold til kommisjonsdirektiv 2004/93/EF(5) skal visse 
stoffer som allerede er oppført i vedlegg II til direktiv 
76/768/EØF, tas med der. Av klarhetshensyn bør vedlegget 
derfor endres.

6) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv, 
ikke markedsføres fra og med 22. august 2006 av produsenter i 
Fellesskapet eller av importører etablert i Fellesskapet.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
disse produktene ikke selges eller avhendes til sluttforbrukeren 
etter 22. november 2006.

(5) EUT L 300 av 25.9.2004, s. 13.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/80/EF

av 21. november 2005

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse  
vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)

2009/EØS/39/19
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 22. mai 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort 
i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. november 2005.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) oppføringene under referansenummer 615 og 616 utgår,

b) oppføringen under referansenummer 687 skal lyde:

«687. dinitrotoluen, teknisk kvalitet (CAS nr. 121-14-2)»,

c) referansenummer 1137-1211 tilføyes:

Referanse-
nummer

Kjemisk betegnelse CAS-nr.

EF-nr.

«1137 Isobutylnitritt 542-56-3

1138 Isopren (stabilisert)  
(2-metyl-1,3-butadien)

78-79-5

1139 1-brompropan  
n-propylbromid

106-94-5

1140 Kloropren (stabilisert)  
2-klor-1,3-butadien

126-99-8

1141 1,2,3-triklorpropan 96-18-4

1142 Etylenglykoldimetyleter  (EGDME) 110-71-4

1143 Dinokap (ISO) 39300-45-3

1144 Diaminotoluen, teknisk produkt – blanding av [4-metyl-m-
fenylendiamin](1) og [2-metyl-m-fenylendiamin](2) 
 metylfenylendiamin

25376-45-8

1145 P-klorbenzotriklorid 5216-25-1

1146 Difenyleter; oktabromderivat 32536-52-0

1147 1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan  
trietylenglykoldimetyleter (TEGDME)

112-49-2

1148 Tetrahydrotiopyran-3-karboksaldehyd 61571-06-0

1149 4,4′-bis(dimetylamino)benzofenon  
(Michlers keton)

90-94-8

1150 S-oksiranmetyl- 4-metylbenzensulfonat 70987-78-9

1151 1,2-benzendikarboksylsyredipentylester, forgrenet og lineær [1] 84777-06-0 [1]

n-pentylisopentylftalat [2] -[2]

di-n-pentylftalat [3] 131-18-0 [3]

diisopentylftalat [4] 605-50-5 [4]

1152 Benzylbutylftalat  
(BBP)

85-68-7

1153 1,2-benzendikarboksylsyre di-C 7-11, forgrenede og lineære 
alkylestere

68515-42-4
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Referanse-
nummer

Kjemisk betegnelse CAS-nr.

EF-nr.

1154 Blanding av: dinatrium 4-(3-etoksikarbonyl-4-(5-(3-etoksikarbonyl-
5-hydroksy-1-(4-sulfonatfenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-
4,5-dihydro-5-oksopyrazol-1-yl)benzensulfonat og trinatrium 
4-(3-etoksikarbonyl-4-(5-(3-etoksikarbonyl-5-oksido-1-(4-
sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-
oksopyrazol-1-yl)benzensulfonat

EF-nr. 402-660-9

1155 (Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-
6-hydroksy-4-metyl-2-oksopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdiklo
riddihydroklorid

EF-nr. 401-500-5

1156 2-[2-hydroksy-3-(2-klorfenyl) karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroksy-
3-(3-metylfenyl)-2-[2-hydroksy-3-(3-metylfenyl)-karbamoyl-1-
naftylazo]-7-[2-hydroksy-3-(3-metylfenyl)-karbamoyl-1-naftylazo]
fluoren-9-on

EF-nr. 420-580-2

1157 Azafenidin 68049-83-2

1158 2,4,5-trimetylanilin [1] 137-17-7 [1]

2,4,5-trimetylanilinhydroklorid [2] 21436-97-5 [2]

1159 4,4′-tiodianilin og dets salter 139-65-1

1160 4,4′-oksydianilin (p-aminofenyleter) og dets salter 101-80-4

1161 N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4′-metylendianilin 101-61-1

1162 6-metoksy-m-toluidin  
p-kresidin)

120-71-8

1163 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oksazolidin 143860-04-2

1164 Blanding av: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazin-2,4,6-trion og en blanding av oligomerer av 3,5-bis(3-
aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-triokso-
1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

EF-nr. 421-550-1

1165 2-nitrotoluen 88-72-2

1166 Tributylfosfat 126-73-8

1167 Naftalen 91-20-3

1168 Nonylfenol [1] 25154-52-3 [1]

4-nonylfenol, forgrenet [2] 84852-15-3 [2]

1169 1,1,2-trikloretan 79-00-5

1170 Pentakloretan 76-01-7

1171 Vinylidenklorid  
(1,1-dikloretylen)

75-35-4

1172 Allylklorid  
(3-klorpropen)

107-05-1

1173 1,4-diklorbenzen  
(p-diklorbenzen)

106-46-7

1174 Bis(2-kloretyl)eter 111-44-4

1175 Fenol 108-95-2

1176 Bisfenol A  
(4,4′-isopropylidendifenol)

80-05-7

1177 Trioksymetylen  
(1,3,5-trioksan)

110-88-3

1178 Propargitt (ISO) 2312-35-8
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Referanse-
nummer

Kjemisk betegnelse CAS-nr.

EF-nr.

1179 1-klor-4-nitrobenzen 100-00-5

1180 Molinat (ISO) 2212-67-1

1181 Fenpropimorf 67564-91-4

1182 Epoksiconazol 133855-98-8

1183 Metylisocyanat 624-83-9

1184 N,N-dimetylaniliniumtetrakis(pentafluorfenyl)borat 118612-00-3

1185 O,O′-(etenylmetylsilylen) di[(4-metylpentan-2-on) oksim] EF-nr. 421-870-1

1186 (2:1)-blanding av: 4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)
resorcinol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftalen-1-sulfonat) og 
4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-
dihydro-5-oksonaftalen-1-sulfonat)

140698-96-0

1187 Blanding av: (1:3)-reaksjonsprodukt av 4,4′-metylenbis[2-(4-
hydroksybenzyl)-3,6-dimetylfenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-
oksnaftalensulfonat (1:2) og reaksjonsprodukt av 4,4′-metylenbis[2-
(4-hydroksybenzyl)-3,6-dimetylfenol] og 6-diazo-5,6-dihydro-5-
oksonaftalensulfonat

EF-nr. 417-980-4

1188 Malakittgrønn hydroklorid [1] 569-64-2 [1]

Malakittgrønn oksalat [2] 18015-76-4 [2]

1189 1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol 107534-96-3

1190 5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoksyimino)propyl]-3-
hydroksycykloheks-2-en-1-on

138164-12-2

1191 Trans-4-fenyl-L-prolin 96314-26-0

1192 Bromoksynilheptanoat (ISO) 56634-95-8

1193 Blanding av: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-
2,5-dietoksyfenyl)azo]-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzosyre og 
5-[(4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-dietoksyfenyl)
azo]-3-[(3-osfonofenyl)azo]benzosyre

163879-69-4

1194 2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroksy-3-(5-metyl-2-metoksy-
4-sulfamoylfenylazo)-2-sulfonatonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-
ylamino}-2-aminopropylformat

EF-nr. 424-260-3

1195 5-nitro-o-toluidin [1] 99-55-8 [1]

5-nitro-o-toluidin hydroklorid [2] 51085-52-0 [2]

1196 1-(1-naftylmetyl)kinoliniumklorid 65322-65-8

1197 (R)-5-brom-3-(1-metyl-2-pyrrolidinylmetyl)-1H-indol 143322-57-0

1198 Pymetrozin (ISO) 123312-89-0

1199 Oksadiargyl (ISO) 39807-15-3

1200 Klortoluron  
3-(3-klor-p-tolyl)-1,1-dimetylurea

15545-48-9

1201 N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofen-2-ylazo)-5-dietylaminofenyl] acetamid EF-nr. 416-860-9
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Referanse-
nummer

Kjemisk betegnelse CAS-nr.

EF-nr.

1202 1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)-propan 93629-90-4

1203 P-fenetidin (4-etoksyanilin) 156-43-4

1204 M-fenylendiamin og dets salter 108-45-2

1205 Rester (steinkulltjære), kreosotoljedestillasjon, dersom de inneholder 
> 0,005 % w/w benzo[a]pyren

92061-93-3

1206 Kreosotolje, acenaftenfraksjon, dersom den inneholder > 0,005 % 
w/w benzo[a]pyren

90640-84-9

1207 Kreosotolje, dersom den inneholder > 0,005 % w/w benzo[a]pyren 61789-28-4

1208 Kreosot, dersom den inneholder > 0,005 % w/w benzo[a]pyren 8001-58-9

1209 Kreosotolje, høytkokende destillat, vaskeolje, dersom den inneholder 
> 0,005 % w/w benzo[a]pyren

70321-79-8

1210 Ekstraksjonsrester (kull), kreosotolje, sur, vaskeoljeekstraksjonsrest, 
dersom de inneholder > 0,005 % w/w benzo[a]pyren

122384-77-4

1211 Kreosotolje, lavtkokende destillat, vaskeolje, dersom den inneholder 
> 0,005 % w/w benzo[a]pyren

70321-80-1

(1) For den enkelte bestanddel, se referansenummer 364 i vedlegg II.
(2) For den enkelte bestanddel, se referansenummer 413 i vedlegg II.»

2. I vedlegg III del 1 gjøres følgende endringer:

a) Oppføringen under referansenummer 19 utgår.

b) Under referansenummer 1a kolonne b erstattes «Borsyre, borater og tetraborater» med «Borsyre, borater og 
tetraborater, unntatt stoff nr. 1184 i vedlegg II».

c) Under referansenummer 8 kolonne b erstattes «m- og p-fenylendiaminer og deres nitrogensubstituerte 
derivater og salter, samt nitrogensubstituerte derivater av o-fenylendiaminer(5), bortsett fra de derivatene som 
er oppført på annet sted i dette vedlegget» med «p-fenylendiaminer og deres nitrogensubstituerte derivater og 
salter, samt nitrogensubstituerte derivater av o-fenylendiaminer(5), bortsett fra de derivatene som er oppført på 
annet sted i dette vedlegg».
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3 desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 4 nr. 2 annet og fjerde ledd,

etter samråd med den faste komiteen nedsatt i samsvar med 
artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 
22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 
tekniske forskrifter(2), og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2001/95/EF har 
produsenter plikt til å markedsføre bare sikre produkter.

2) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2001/95/EF skal et 
produkt antas å være sikkert med hensyn til de risikoer 
og risikokategorier som omfattes av relevante nasjonale 
standarder, når det er i samsvar med frivillige nasjonale 
standarder som gjennomfører europeiske standarder, og 
som Kommisjonen har offentliggjort henvisninger til i 
Den europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 4 i 
nevnte direktiv.

3) I henhold til direktivets artikkel 4 nr. 1 skal 
europeiske standarder utarbeides av europeiske 
standardiseringsorganer på oppdrag fra Kommisjonen. 
Kommisjonen skal offentliggjøre henvisninger til disse 
standardene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 15.10.2005,  
s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 13.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF (EFT 

L 217 av 5.8.1998, s. 18).

4) I direktivets artikkel 4 nr. 2 er det fastsatt en framgangsmåte 
for offentliggjøring av henvisninger til standarder vedtatt 
av de europeiske standardiseringsorganer før direktivets 
ikrafttredelse. Dersom disse standardene sikrer samsvar 
med det alminnelige sikkerhetskravet, skal Kommisjonen 
treffe beslutning om offentliggjøring av henvisninger til 
dem i Den europeiske unions tidende. I slike tilfeller skal 
Kommisjonen, på eget initiativ eller på anmodning fra 
en medlemsstat, avgjøre, etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 15 nr. 2 i nevnte direktiv, om den berørte 
standard oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet. 
Kommisjonen skal treffe beslutningen om offentliggjøring 
av henvisningene til standarden etter å ha rådspurt 
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/
EF. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om sin 
beslutning.

5) Etter at direktivet trådte i kraft, har imidlertid de europeiske 
standardiseringsorganer vedtatt enkelte standarder uten å 
ha fått dette i oppdrag i henhold til direktivets artikkel 4 
nr. 1. Lovgiverens intensjon var å sikre samarbeid med 
de europeiske standardiseringsorganer og å godkjenne 
passende sikkerhetsstandarder for produkter som omfattes 
av direktivet, men som Kommisjonen ikke har gitt noe 
oppdrag for i samsvar med de relevante bestemmelser 
nevnt i artikkel 4. Offentliggjøring av henvisninger til 
slike standarder bør derfor vurderes, og framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bør da følges.

6) Dette vedtak om samsvar for standardene oppført i 
vedlegget med det alminnelige sikkerhetskravet gjøres 
etter initiativ fra Kommisjonen.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt i henhold til direktiv 2001/95/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Standardene oppført i vedlegget oppfyller det alminnelige 
sikkerhetskravet i direktiv 2001/95/EF for de risikoene de 
omhandler.

KOMMISJONSVEDtAK

av 13. oktober 2005

om visse standarders samsvar med det alminnelige sikkerhetskravet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og 
offentliggjøring av henvisninger til disse i Den europeiske unions tidende(*)

[meddelt under dokumentnummer K(2005) 3803]

(2005/718/EF)

2009/EØS/39/20
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Artikkel 2

Henvisningene til standardene i vedlegget skal offentliggjøres i C-serien av Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Standardene nevnt i artikkel 1 og 2 i dette vedtak:

1. EN 13899:2003 –Sportsutstyr på hjul – Rulleskøyter – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

2. EN 13138-2:2003 – Flytehjelpemidler for svømmeopplæring – Del 2: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for 
flytehjelpemidler som skal holdes

3. EN 13319:2000 – Tilleggsutstyr for dykking – Dybdemålere og kombinerte dybde- og tidsmålerinnretninger – 
Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

4. EN 1651:1999 – Paragliderutstyr – Seletøy – Sikkerhetskrav og styrkeprøving

5. EN 12491:2001 – Paragliderutstyr – Reservefallskjerm – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

6. EN 913:1996 – Gymnastikkutstyr – Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

7. EN 12655:1998 – Gymnastikkutstyr – Ringer – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

8. EN 12197:1997 – Gymnastikkutstyr – Svingstenger – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

9. EN 12346:1998 – Gymnastikkutstyr – Ribber, klatretau og klatrestativer – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

10. EN 12432:1998 – Gymnastikkutstyr – Bommer – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

11. EN 916:2003 – Gymnastikkutstyr – Sprangkasser – Krav og prøvingsmetoder, inklusive sikkerhet

12. EN 12196:2003 – Gymnastikkutstyr – Hester og bukker – Funksjons- og sikkerhetskrav, prøvingsmetoder

13. EN 1860-1:2003 - Utstyr, fast brensel og tennere til grilling – Del 1: Griller for fast brensel – Krav og 
prøvingsmetoder

14. EN 1129-1:1995 – Møbler – Klappsenger – Sikkerhetskrav og prøving – Del 1: Sikkerhetskrav

15. EN 1129-2:1995 – Møbler – Klappsenger – Sikkerhetskrav og prøving – Del 2: Prøvingsmetoder

16. EN 14344:2004 – Spedbarns- og småbarnsprodukter – Sykkelseter for barn – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

17. EN 14350-1:2004 – Spedbarns- og småbarnsprodukter – Drikkeutstyr – Del 1: Generelle mekaniske krav og 
prøvinger

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om byggevarer(1), særleg artikkel 20 nr. 2 bokstav a), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak av 21. august 2001 om gjennomføring 
av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering 
av ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig 
brannpåverknad(2) er det fastsett eit klassifiseringssystem 
for ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig 
brannpåverknad.

2) Som følgje av ein revisjon og for å ta omsyn til behova 
for regelverk i Irland og Det sameinte kongeriket bør det 
innførast ytterlegare klassar.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2005,  
s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 14.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF L 235 av 4.9.2001, s. 20.

3) Vedtak 2001/671/EF bør difor endrast.

4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste byggjeutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2001/671/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. november 2005.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSVEDtAK

av 22. november 2005

om endring av vedtak 2001/671/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av ytinga til 
tak og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad(*)

[meldt under nummeret K(2005) 4437]

(2005/823/EF)

2009/EØS/39/21
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 2001/671/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I avsnittet INNLEIING vert det gjort følgjande endringar:

a) Første leddet skal lyde: «ENV 1187:2002 og seinare ajourførde utgåver skal nyttast. Den 
ajourførde utgåva skal m.a. omfatte nye revisjonar/endringar av ENV- eller EN-utgåva av denne 
standarden».

b) I andre leddet vert «CR 1187:2001» bytt ut med «ENV 1187:2002», og i andre punktumet vert 
«tre» bytt ut med «fire».

2. I avsnittet «SYMBOL» vert det gjort følgjande endringar:

a) I første linja vert «tre» bytt ut med «fire».

b) Alle tilvisingar til «CR 1187:2001» vert bytte ut med «ENV 1187:2002».

c) Etter «CR 1187:2001 prøve 3» vert ny linje «— NV 1187:2002 prøve 4: XROOF (t4) der t4 = 
flygande gneistar + vind + tilleggsstrålevarme» lagd til.

3. I tabellen vert følgjande nye rader sette inn:

Prøvingsmetode Klasse Klassifiseringskriterium

«ENV 1187:2002 
prøve 4

BROOF (t4) Følgjande vilkår må stettast:

inga gjennombrenning av takkonstruksjonen innan 1 time– 

i den innleiande prøva brenn prøvelekamen i < 5 minutt etter – 
at prøvingsflammen er sløkt

i den innleiande prøva er flammespreiinga < 0,38 m i – 
brannområdet

CROOF (t4) Følgjande vilkår må stettast:

inga gjennombrenning av takkonstruksjonen innan 30 minutt– 

i den innleiande prøva brenn prøvelekamen i < 5 minutt etter – 
at prøvingsflammen er sløkt

i den innleiande prøva er flammespreiinga < 0,38 m i – 
brannområdet

DROOF (t4) Følgjande vilkår må stettast:

gjennombrenning av takkonstruksjonen innan 30 minutt, men – 
inga gjennombrenning i den innleiande prøva med flamme

i den innleiande prøva brenn prøvelekamen i < 5 minutt etter – 
at prøvingsflammen er sløkt

i den innleiande prøva er flammespreiinga < 0,38 m i – 
brannområdet

EROOF (t4) Følgjande vilkår må stettast:

gjennombrenning av takkonstruksjonen innan 30 minutt, men – 
inga gjennombrenning i den innleiande prøva med flamme

flammespreiinga er ukontrollert– 

FROOF (t4) Inga fastlagd yting

*  Det skal gjerast merksam på drypping frå undersida av prøvelekamen, mekaniske feil og utvikling av hòl ved å leggje suffikset 
«x» til nemninga, for såleis å opplyse om at eitt eller fleire av desse tilfella fann stad under prøvinga. Avhengig av hellinga 
til produktet under prøvinga skal dessutan bokstavane EXT.F leggjast til for å markere «flat eller horisontal», og EXT.S skal 
leggjast til for å markere «helling».»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om byggevarer(1), særlig artikkel 20 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 89/106/EØF kan det, for å ta hensyn 
til de forskjellige vernenivåer for byggverk på nasjonalt, 
regionalt eller lokalt plan, for hvert grunnleggende krav bli 
nødvendig å inndele basisdokumentene i klasser tilsvarende 
byggevarenes ytelse. Disse dokumentene er offentliggjort i 
«kommisjonsmelding om basisdokumentene til rådsdirektiv 
89/106/EØF»(2).

2) Når det gjelder det grunnleggende krav til brannsikring, angir 
basisdokument nr. 2 en rekke innbyrdes sammenhengende 
tiltak som til sammen utgjør en brannsikringsstrategi som 
kan utvikles på ulike måter i medlemsstatene.

3) I basisdokument nr. 2 er det fastsatt krav til byggevarer til 
tak som utsettes for utvendig brannpåvirkning.

4) Som en harmonisert løsning ble det vedtatt et 
klassifiseringssystem ved kommisjonsvedtak 2001/671/

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 28.5.2005, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 14.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT C 62 av 28.2.1994, s. 1.

EF av 21. august 2001 om gjennomføring av rådsdirektiv 
89/106/EØF med omsyn til klassifisering av ytinga til tak 
og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad(3).

5) For visse takplater av stål med plastisolbelegg er det 
nødvendig å benytte klassifiseringen innført ved vedtak 
2001/671/EF.

6) Ytelsen ved utvendig brannpåvirkning for mange byggevarer 
og/eller –materialer som definert i klassifiseringen fastsatt 
i vedtak 2001/671/EF, er klart nok attestert og godt nok 
kjent for brannforskriftsmyndigheter i medlemsstatene 
til at det ikke er behov for prøving av denne bestemte 
ytelsesegenskapen.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Det faste byggeutvalg —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget inneholder en oversikt over de byggevarer og/eller 
-materialer som oppfyller alle krav til egenskapen «ytelse ved 
utvendig brannpåvirkning», uten at det er behov for ytterligere 
prøving.

Artikkel 2

De bestemte klassene som skal anvendes for ulike byggevarer 
og/eller -materialer, i samsvar med klassifiseringen av ytelse 
ved utvendig brannpåvirkning som er vedtatt ved vedtak 
2001/671/EF, er fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

(3) EFT L 235 av 4.9.2001, s. 20.

KOMMISJONSVEDtAK

av 25. mai 2005

om fastsettelse av ytelsesklassene til tak og taktekkingsmaterialer med hensyn til visse byggevarer i henhold til rådsdirektiv 
89/106/EØF

[meddelt under nummer K(2005) 1501]

(2005/403/EF)

2009/EØS/39/22
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2005.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN
 Visepresident

______________
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VEDLEGG

Tabellen i dette vedlegg angir de byggevarer og/eller -materialer som oppfyller alle krav til egenskapen «ytelse ved 
utvendig brannpåvirkning», uten at det er behov for prøvinger.

Tabell

Klassifisering av ytelsen til takplater av stål med plastisolbelegg ved utvendig brannpåvirkning 

Byggevare Klasse(1)

Takplater av stål med plastisolbelegg som 
angitt nedenfor, når de anvendes i et ettlags eller 
flerlags taksystem som beskrevet nedenfor

BROOF (t1)

BROOF (t2)

BROOF (t3)

Takplater i samsvar med EN 14782 og EN 14783, som omfatter plateprofiler av stål, flate stålplater eller paneler av 
galvanisert, båndlakkert stål eller av stål med et belegg av aluminiumsink, med en metalltykkelse på ≥ 0,40 mm med 
et utvendig (værutsatt side) organisk belegg, og eventuelt et organisk belegg på den motsatte (innvendige) siden. 
Det utvendige belegget består av et påstrykingssjikt av plastisol med en største nominell tykkelse i tørr tilstand på 
0,200 mm, en PCS på høyst 8,0 MJ/m2 og en høyeste tørrmasse på 330 g/m2. Eventuelt organisk belegg på baksiden 
har en PCS på høyst 4,0 MJ/m2 og en høyeste tørrmasse på 200 g/m2.

Ettlags taksystem som består av en ettlags, uisolert takkonstruksjon på en bærende konstruksjon (sammenhengende 
eller atskilte lekter) i brannmotstandsklasse A2-s1, d0 eller bedre.

Flerlags taksystem der stålplater med plastisolbelegg danner det utvendige laget i en sammensatt konstruksjon, der den 
bærende konstruksjonen er i brannmotstandsklasse A2-s1, d0 eller bedre, og med et isolerende lag direkte under den 
plastisolbelagte stålplaten i brannmotstandsklasse A2-s1, d0 eller bedre. Isolasjonen skal utgjøres av ubelagt mineralull 
i samsvar med EN 13162, og skal bestå av en glassfibermatte med tetthet på minst 10 kg/m3 (høyeste nominelle 
harpiksinnhold 5 vektprosent) og en tykkelse på ≥ 80 mm, eller steinull med minste tetthet på 25 kg/m3 (høyeste 
nominelle harpiksinnhold 3,5 vektprosent) og en tykkelse på ≥ 80 mm.

Skjøter. Dersom det øverste laget har skjøter skal de være som følger:

– trapesprofilplater — overlappingene skal dekke minst én profiltopp på sidene og minst 100 mm i endene,

– sinusformede bølgeprofilplater — overlappingene skal dekke minst 1,5 bølgeprofil på sidene og minst 100 mm i 
endene,

– flate plater/paneler — overlappinger på sidene og i endene skal være minst 100 mm,

– systemer med stående fals — sideoverlappingsskjøter skal ha en loddrett stående fals med overlapping eller 
dekklist som er tilstrekkelig til å sikre sammenhengende tett kontakt mellom platene og å sørge for en vanntett 
skjøt; eventuelle lengdeskjøter skal ha en overlapping på minst 100 mm.

Tetningsmassen skal være et butylkitt eller lignende med en nominell tetthet på 1 500-1 700 kg/m3 lagt i en uavbrutt 
streng innenfor overlappingsområdet i en mengde av ca. 45 g/lengdemeter.

Fester: takplatene skal festes til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mekaniske fester av metall som 
gir takkonstruksjonen tilstrekkelig stabilitet og med bruk av ytterligere mekaniske fester av metall for å sikre 
sammenhengende tett kontakt mellom platene og gi vanntette skjøter.

(1) Klassifisering av motstandsdyktighet mot utvendig brannpåvirkning i henhold til tabellen i vedlegget til vedtak 
2001/671/EF.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om byggevarer(1), særlig artikkel 13 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med samsvarsattestering av en vare må 
Kommisjonen velge den av de to framgangsmåtene i 
artikkel 13 nr. 3 i direktiv 89/106/EØF som er minst 
kostnadskrevende og samtidig forenlig med hensynet 
til sikkerheten. Det vil si at det for en gitt vare eller 
varegruppe må avgjøres om det er et nødvendig og 
tilstrekkelig vilkår for samsvarsattestering at det ved 
fabrikken finnes et system for produksjonskontroll som 
produsenten har ansvar for, eller om det er nødvendig 
å benytte et godkjent sertifiseringsorgan for å oppfylle 
kriteriene nevnt i artikkel 13 nr. 4 i direktiv 89/106/EØF.

2) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 89/106/EØF skal 
den framgangsmåten som fastsettes på denne måten, 
oppføres i mandatene og i de tekniske spesifikasjonene. 
Derfor bør begrepet varer eller varegrupper defineres 
på samme måte som i mandatene og i de tekniske 
spesifikasjonene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 6.7.2005, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 14.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

3) De to framgangsmåtene fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i 
direktiv 89/106/EØF er nærmere beskrevet i vedlegg III 
til direktivet. Det må derfor for hver vare eller varegruppe 
tydelig angis ved henvisning til vedlegg III hvilke 
metoder som skal anvendes ved gjennomføringen av de 
to framgangsmåtene, siden visse systemer er gitt forrang 
i vedlegg III.

4) Framgangsmåten nevnt i artikkel 13 nr. 3 bokstav a) i 
direktiv 89/106/EØF, svarer til systemene i vedlegg III 
nr. 2 ii) første alternativ uten fortløpende tilsyn og annet 
og tredje alternativ. Framgangsmåten i artikkel 13 nr. 3 
bokstav b), svarer til systemene i vedlegg III nr. 2 i) og 
i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ med fortløpende 
tilsyn.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Det faste byggeutvalg —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Varene som er oppført i vedlegg I, skal samsvarsattesteres 
etter en framgangsmåte der det i tillegg til det systemet 
for produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved 
fabrikken, benyttes et godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere 
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller selve varen.

KOMMISJONSVEDtAK

av 4. juli 2005

om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med 
hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom(*)

[meddelt under nummer K(2005) 1961]

(2005/484/EF)

2009/EØS/39/23
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Artikkel 2

Framgangsmåten for samsvarsattestering som fastsatt i vedlegg II, skal framgå av mandatene for 
retningslinjene for europeisk teknisk godkjenning.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

______________
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VEDLEGG I

Byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom:

– Til bruk i byggearbeider.

––––––––––––––––––

VEDLEGG II

Merk: for varer som har flere enn ett av de tiltenkte bruksområdene som er angitt for varegruppene nedenfor, er det 
godkjente organets oppgaver, som er avledet av de relevante systemene for samsvarsattestering, kumulative.

BYGGESEtt FOR KJØLEROM OG BYGGESEtt FOR KLIMASKJERMER tIL KJØLEROM

Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske organisasjon for teknisk godkjenning 
(EOTA) anmodet om å spesifisere følgende systemer for samsvarsattestering i den relevante retningslinje for europeisk 
teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller klasser
(brannpåvirkning)

Systemer for 
samsvarsattestering

Byggesett for kjølerom 
og byggesett for 
klimaskjermer til 

kjølerom:

I byggearbeider — 1

System 1: se direktiv 89/106/EØF vedlegg III.2 i), uten stikkprøvekontroll.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er nødvendig 
å fastsette yteevnen fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle egenskapen (se 
artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller kan produsenten ikke 
pålegges å kontrollere egenskapen dersom vedkommende produsent ikke ønsker å opplyse om varens yteevne på dette 
området.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om byggevarer(1), særleg artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 89/106/EØF er det fastsett at det for å ta 
omsyn til moglege skilnader i vernenivå for byggverk 
på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan kan gjevast høve 
til å dele kvart grunnleggjande krav inn i ytingsklassar 
i basisdokumenta. Desse dokumenta er offentleggjorde 
i «kommisjonsmelding om basisdokumentene til 
rådsdirektiv 89/106/EØF(2)».

2) Med omsyn til det grunnleggjande kravet til brannsikring 
inneheld basisdokument nr. 2 ei rekkje innbyrdes 
samanhengande tiltak som til saman utgjer ein 
brannsikringsstrategi som kan setjast i verk på ulike 
måtar i medlemsstatane.

3) I basisdokument nr. 2 går det fram at eit av tiltaka 
er å avgrense brann- og røykutviklinga og brann- og 
røykspreiinga innanfor eit visst område ved at det vert 
sett grenser for kor mykje byggjevarene kan medverke til 
at ein brann utviklar seg fullt ut.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 11.8.2005, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 52, 19.10.2006, s. 14.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning  (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF C 62 av 28.2.1994, s. 1.

4) Avgrensingsgraden kan uttrykkjast berre ved hjelp av ulike 
nivå for den ytinga som varer har ved brannpåverknad 
under sluttbruken.

5) Som ei harmonisert løysing vart det vedteke eit 
klassifiseringssystem ved kommisjonsvedtak 2000/147/
EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 
89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer 
når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad(3).

6) Når det gjeld visse byggjevarer er det naudsynt å nytte 
den klassifiseringa som er fastsett i vedtak 2000/147/EF.

7) Ytinga ved brannpåverknad er vorten fastlagd for mange 
byggjevarer og/eller byggjemateriale, og er vorten gjord 
tilstrekkeleg kjend for brannforskriftsstyresmaktene i 
medlemsstatane til at ytinga ikkje treng prøvast for denne 
eigenskapen.

8) Der det er relevant er varene vortne vurderte i høve til 
den sluttbruken dei har.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste byggjeutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget inneheld ei oversikt over dei varene og/eller materiala 
som stettar alle krava med omsyn til eigenskapen «yting ved 
brannpåverknad» utan at ytterlegare prøving er naudsynt.

(3) TEF L 50 av 23.2.2000, s. 14. Vedtaket sist endra ved vedtak 2003/632/EF 
(TEU L 220 av 3.9.2003, s. 5).

KOMMISJONSVEDtAK

av 9. august 2005

om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad(*)

[meldt under nummeret K(2005) 2925]

(2005/610/EF)

2009/EØS/39/24
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Artikkel 2

Dei særskilde klassane som skal nyttast for ulike byggjevarer og/eller byggjemateriale og som inngår i 
klassifiseringa av brannpåverknad som er vedteken ved vedtak 2000/147/EF, er fastsette i vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. august 2005.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_______________
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VEDLEGG

Tabellane i dette vedlegget inneheld ei oversikt over dei byggjevarene og/eller byggjemateriala som stettar alle krava 
med omsyn til eigenskapen «yting ved brannpåverknad» utan at prøving er naudsynt.

tabell 1

KLASSIFISERING AV LIMTRE MED OMSYN TIL YTING VED BRANNPÅVERKNAD(1)

Materiale Vareopplysningar

Lågaste 
gjennomsnitts-

tettleik(2)  
(kg/m3)

Minste samla 
tjukkleik  

(mm)
Klasse(3)

Limtre Limtrevarer i samsvar med standarden 
EN 14080.

380 40 D-s2, d0

(1) Gjeld for alle typar tre og lim som kjem inn under varestandarden.
(2) Fastsett i samsvar med standarden EN 13238.
(3) Klasse som fastsett i tabell 1 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF.

tabell 2

KLASSIFISERING AV LAMINERTE GOLVDEKKE MED OMSYN TIL YTING VED BRANNPÅVERKNAD

Type 
golvdekke(2) Vareopplysningar Lågaste tettleik  

(kg/m3)

Minste samla 
tjukkleik  

(mm)

Klasse 
golvdekke(2)

Laminerte 
golvdekke

Laminerte golvdekke som er framstilte 
i samsvar med standarden EN 
13329:2000.

800 6,5 EFL

(1) Golvdekke som vert lagt laust på trebasert underlag ≥ D-s2, d0 eller eit underlag av klasse A2-s1, d0.
(2) Klasse som fastsett i tabell 2 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF.

tabell 3

KLASSIFISERING AV HALVHARDE GOLVDEKKE MED OMSYN TIL YTING VED BRANNPÅVERKNAD

Type golvdekke(1) EN vare-
standard

Minste 
masse  
(g/m2)

Største 
masse  
(g/m2)

Minste 
samla 

tjukkleik  
(mm)

Klasse 
golv-

dekke(2)

Einsfarga linoleum og linoleum med mønster  EN 548 2 300 4 900 2 EFL

Einsarta og ueinsarta golvdekke av  
polyvinylklorid

EN 649 2 300 3 900 1,5 EFL

Golvdekke av polyvinylklorid med skumlag EN 651 1 700 5 400 2 EFL

Golvdekke av polyvinylklorid med bakside av 
kork

EN 652 3 400 3 700 3,2 EFL

Golvdekke av ekspandert polyvinylklorid EN 653 1 000 2 800 1,1 EFL

Halvstive fliser av polyvinylklorid EN 654 4 200 5 000 2 EFL

Linoleum med bakside av korkment EN 687 2 900 5 300 2,5 EFL

Einsarta og ueinsarta golvdekke av glatt gummi 
med bakside av skum 

EN 1816 3 400 4 300 4 EFL

Einsarta og ueinsarta golvdekke av glatt gummi EN 1817 3 000 6 000 1,8 EFL

Einsarta og ueinsarta golvdekke av profilert 
gummi

EN 
12199

4 600 6 700 2,5 EFL

(1) Golvdekke som vert lagt laust på trebasert underlag ≥ D-s2, d0 eller eit underlag av klasse A2-s1, d0.
(2) Klasse som fastsett i tabell 2 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF.
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tabell 4

KLASSIFISERING AV TEKSTILE GOLVDEKKE MED OMSYN TIL YTING VED BRANNPÅVERKNAD

Type golvdekke(1) EN 
varestandard

Klasse 
golvdekke(2)

Maskinproduserte vegg-til-vegg-teppe og teppefliser med luv, utan brannmotstand(3) EN 1307 EFL

Tekstile golvdekke av nålefilt, utan luv(3), utan brannmotstand EN 1470 EFL

Tekstile golvdekke av nålefilt, med luv(3), utan brannmotstand EN 13297 EFL

(1) Golvdekke som er limt eller lagt laust på eit underlag av klasse A2-s1, d0.
(2) Klasse som fastsett i tabell 2 i vedlegget til vedtak 2000/147/EF.
(3) Tekstile golvdekke med ein samla masse på høgst 4 800 g/m2, ein minste luvtjukkleik på 1,8 mm (ISO 1766) og:

ei overflate av 100 % ull,– 
ei overflate av 80 % ull eller meir — 20 % polyamid eller mindre,– 
ei overflate av 80 % ull eller meir — 20 % polyamid/polyester eller mindre,– 
ei overflate av 100 % polyamid.– 

– ei overflate av 100 % polypropylen og bakside av polybutadienstyrenskum, ein samla masse på > 780 g/m2. Omfattar ikkje 
polypropylenteppe med bakside av andre typar skum.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om 
regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 
om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 
familier som flytter innenfor Fellesskapet(1), særlig artikkel 
122, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse medlemsstater eller deres vedkommende 
myndigheter har anmodet om endringer i vedleggene til 
forordning (EØF) nr. 574/72 etter framgangsmåten som 
er fastsatt i nevnte forordning.

2) De foreslåtte endringene er en følge av de beslutninger 
som er truffet av de berørte medlemsstater eller 
deres vedkommende myndigheter som utpeker de 
myndigheter som har ansvar for gjennomføringen av 
trygdelovgivningen i henhold til fellesskapsretten.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 8.2.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 16.

(1) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 av 4.5.2005, s. 1).

3) De ordninger som skal tas i betraktning ved beregning 
av den gjennomsnittlige årlige utgift til naturalytelser 
i samsvar med artikkel 94 og artikkel 95 i forordning 
(EØF) nr. 574/72, er angitt i vedlegg 9.

4) Det er innhentet enstemmig uttalelse fra Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg 1-5 og vedlegg 7-10 til forordning (EØF) nr. 574/72 
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.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 207/2006

av 7. februar 2006

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet(*)

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

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Vladimír ŠPIDLA

 Medlem av Kommisjonen

____________

2009/EØS/39/25
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VEDLEGG

1. I vedlegg 1 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «K. KYPROS» gjøres følgende endringer:

«K.  KYPROS:

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (arbeids- og sosialministeren, Nicosia).

2. Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (helseministeren, Nicosia).

3. Yπουργός Οικονομικών, Λευκωσία (finansministeren, Nicosia).»

b) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

«L.  LATVIA:

1. Labklājības ministrija, Rīga (velferdsdepartementet, Riga).

2. Veselības ministrija, Rīga (helsedepartemenetet, Riga).»

c) I avsnitt «O. UNGARN» gjøres følgende endringer:

«O.  UNGARN:

1. Egészségügyi Minisztérium (helsedepartementet), Budapest.

2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (departementet for ungdom, familier, 
sosiale saker og likestilling), Budapest.

3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (sysselsettings- og arbeidsdepartementet), Budapest.

4. Pénzügyminisztérium (finansdepartementet), Budapest.»

d) I avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag (ministeren for folkehelsen, velferd og sport, 
Haag).»

e) I avsnitt «R. ØSTERRIKE»gjøres følgende endringer:

«R.  ØSTERRIKE:

1. Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, (forbundsministeren for 
sosial trygghet, generasjonsspørsmål og forbrukervern), Wien.

2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (forbundsministeren for økonomi og arbeid), Wien.

3. Bundesminister für Gesundheit und Frauen (forbundsministeren for helse og kvinnespørsmål), Wien.

4. Særlige ordninger for tjenestemenn:

Bundeskanzler (forbundskansleren), Wien, eller den berørte delstatsregjeringen.»

2. I vedlegg 2 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «J. ITALIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 bokstav A skal lyde:

«A. Arbeidstakere:

a) som hovedregel:

Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon), 
distriktskontorene,
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b) for scenearbeidere:

 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (det nasjonale velferds- 
og hjelpekontor for scenearbeidere), Roma,

c) for journalister:

 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «Giovanni Amendola» for italienske journalister), Roma.»

ii) Nr. 3 bokstav B skal lyde:

«B.  Selvstendig næringsdrivende:

a) for leger:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
leger),

b) for apotekere:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
apotekere),

c) for veterinærer:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
veterinærer),

d) for sykepleiere, hjelpepleiere og barnepleiere:

 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti 
sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI) (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for sykepleiere, 
hjelpepleiere og barnepleiere),

e) for ingeniører og arkitekter:

 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 
(den nasjonale velferds- og hjelpekasse for ingeniører og arkitekter som er selvstendig 
næringsdrivende),

f) for landmålere:

 Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (den nasjonale velferds- og 
hjelpekasse for landmålere som er selvstendig næringsdrivende),

g) for advokater og andre jurister:

 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for 
rettsvesenet),

h) for økonomer:

 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den nasjonale 
velferds- og hjelpekasse for økonomer),

i) for revisorer:

 Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den 
nasjonale velferds- og hjelpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere),

j) for arbeidskonsulenter:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (det nasjonale velferds- og 
hjelpekontor for arbeidskonsulenter),

k) for notarer:

 Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer),
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l) for tollklarerere:

 Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie 
marittime (FASC) (det nasjonale velferdsfond for ansatte i spedisjonsforetak samt agenter og 
meglere innenfor sjøfart),

m) for biologer:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei (det nasjonale velferds- og hjelpekontor 
for biologer),

n) for landbruksteknikere og landbrukskonsulenter:

 Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (det nasjonale 
velferds- og hjelpekontor for ansatte i landbruket),

o) for salgsrepresentanter:

 Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (det nasjonale 
velferdskontor for salgsagenter og -representanter),

p) for sakkyndige i industrien:

 Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
sakkyndige i industrien),

q) for aktuarer, kjemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli 
attuari, dei chimici e dei geologi (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for agronomer, 
forstkandidater, aktuarer, kjemikere og geologer),

r) for psykologer:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (det nasjonale velferds- og 
hjelpekontor for psykologer),

s) for journalister:

 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «Giovanni Amendola» for italienske journalister).»

b) I avsnitt «K. KYPROS» gjøres følgende endringer:

«K.  KYPROS:

1. Naturalytelser:

 Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (helsedepartementet, Nicosia).

2. Kontantytelser:

 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(departementet for arbeid og sosialforsikring, avdelingen for sosialforsikring, Nicosia).

3. Familieytelser:

 Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (finansdepartementet, 
avdelingen for ytelser), Nicosia.»

c) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

«L.  LATVIA:

 Instituasjonenes kompetanse skal reguleres av bestemmelsene i latvisk lovgivning, med mindre annet er 
angitt nedenfor.

1. For alle trygdetilfeller unntatt naturalytelser ved sykdom: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga 
(det nasjonale trygdekontoret, Riga).

2. Naturalytelser ved sykdom: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (statsorganet for 
obligatorisk sykeforsikring, Riga).»
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d) I avsnitt «O. UNGARN» gjøres følgende endringer:

Nr. 6 skal lyde:

«6. Familieytelser:

Kontantytelser:

1. Magyar Államkincstár (den ungarske nasjonalbank).

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den nasjonale trygdekasse).»

e) I avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 1 skal lyde:

«1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

a) naturalytelser:

for personer som i henhold til artikkel 2 i loven om syketrygd er forpliktet til å tegne forsikring seg – 
hos en syketrygdinstitusjon: Den syketrygdinstitusjon der vedkommende har tegnet sykeforsikring i 
henhold til lov om syketrygd, eller

personer som ikke omfattes av kategorien i forrige strekpunkt, som bor i utlandet, og som i henhold – 
til forordningen, EØS-avtalen eller avtalen med Sveits om fri beveglighet for personer, har rett til å 
motta helsetjenester i den stat der de bor, i henhold til nederlandsk lovgivning:

1. registrering eller pålegging av lovfestede avgifter: College voor zorgverzekeringen (organ for 
syketrygd/forsikring) i Diemen, eller

2. helsetjenester: CZ i Tilburg,

b) kontantytelser:

 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (institutt for trygdeordninger for arbeidstakere), 
Amsterdam,

c) helsetjenesteytelser:

 Belastingdienst Toeslagen (skatte- og tolletaten), Utrecht.»

f) I avsnitt «R. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2 bokstav b) skal lyde:

«b) for anvendelse av forordningens artikkel 45 nr. 6, dersom ingen avgiftsperiode er fullført i Østerrike, 
og for å ta hensyn til perioder med militærtjeneste og siviltjeneste og perioder med barneomsorg 
når disse ikke går forut for eller etterfølger en trygdetid i Østerrike: Pensionsversicherungsanstalt 
(pensjonstrygdinstitusjon), Wien.»

ii) Nr. 4 skal lyde:

«4. Familieytelser:

a) familieytelser unntatt Kinderbetreuungsgeld (barnetillegg): Finanzamt (finanskontor),

b) Kinderbetreuungsgeld (barnetillegg): syketrygdinstitusjonen der søkeren er forsikret eller sist var 
forsikret, ellers Gebietskrankenkasse (den regionale sykekasse) der søknaden ble innlevert.»

g) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a)  for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, 
samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder enn dem som er nevnt 
i bokstav c) i), c) ii), d) i), d) ii), e) i) og e) ii):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller 
Malta,
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b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Spania, Portugal, 
Italia, Hellas, Kypros eller Malta.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia eller 
Slovenia,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Østerrike, 
Tsjekkia, Ungarn, Slovakia eller Slovenia.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Tyskland,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Tyskland.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia 
eller Estland,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Danmark, 
Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstituasjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 
Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warsawa — hovedkontoret for 
internasjonale avtaler) — for personer som har tilbakelagt:

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, 
Irland eller Det forente kongerike,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, 
Nederland, Luxembourg, Irland eller Det forente kongerike.»

ii) Nr. 3 bokstav a) skal lyde:

«a)  naturalytelser: Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse, Warszawa).»

iii) Nr. 3 bokstav b) punkt ii) skal lyde:

«ii)  ved hovedforsørgers uførhet eller død:

for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende (bortsett fra selvstendig næringsdrivende – 
gårdbrukere) som var i arbeid da forsikringstilfellet inntraff, og for nyutdannede arbeidssøkere 
som var under utdanning eller utplassert da forsikringstilfellet inntraff:

 de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakùad Ubezpieczeñ Spoùecznych) som er oppført 
i nr. 2 bokstav a),

for personer som var selvstendig næringsdrivende gårdbrukere da forsikringstilfellet inntraff:– 

 de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoùecznego) 
som er oppført i nr. 2 bokstav b),

for yrkesmilitære dersom forsikringstilfellet inntraff under en periode med militærtjeneste:– 

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa),

for tjenestemenn nevnt i nr. 2 bokstav d dersom forsikringstilfellet inntraff i en periode innenfor – 
en av tjenestene nevnt i nr. 2 bokstav d:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie 
(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa),

for fengselstjenestemenn dersom forsikringstilfellet inntraff under en periode med slik tjeneste:– 

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 
Warszawa),

for dommere og påtalemyndighetens representanter:– 

 særlige enheter innenfor justisdepartementet.»
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iv) Nr. 4 bokstav c)-e) skal lyde:

«c)  for yrkesmilitære:

 særlige enheter innenfor forsvarsdepartementet,

d) for ansatte i politiet, det nasjonale brannvesenet, grensepolitiet, den interne sikkerhetstjenesten, 
etterretningstjenesten og regjeringens sikkerhetstjeneste:

særlige enheter innenfor innenriks- og administrasjonsdepartementet,

e) for fengselstjenestemenn:

særlige enheter innenfor justisdepartementet.»

v) Nr. 4 bokstav g) skal lyde:

«g)  for pensjonister:

som har rett til ytelser fra trygdeordningen for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, – 
bortsett fra selvstendig næringsdrivende gårdbrukere:

 de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er oppført 
i nr. 2 bokstav a),

som har rett til ytelser fra trygdeordningen for gårdbrukere:– 

 de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 
som er oppført i nr. 2 bokstav b),

som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for yrkesmilitære:– 

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa),

som har rett til ytelser fra pensjonsordningen for tjenestemenn nevnt i nr. 2 bokstav d):– 

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa),

som har rett til ytelser fra pensjosordningen for fengselstjenestemenn:– 

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 
Warszawa),

som er tidligere dommere og representanter for påtalemyndigheten:– 

 særlige enheter innenfor justisdepartementet.»

vi) Nr. 6 skal lyde:

«6. Familieytelser:

 regionalt sosialkontor som er det kompetente organ på vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

h) I avsnitt «X. SVERIGE» gjøres følgende endringer:

 Nr. 2 skal lyde:

«2. For ytelser ved arbeidsløshet:

a) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80-82:

arbeidsløshetskassen som er ansvarlig for behandling av en søknad om ytelser ved arbeidsløshet – 
i Sverige, eller

tilsynsmyndigheten.– 
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b) ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 83:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (det svenske organet for arbeidsløshetstrygd).»– 

3. I vedlegg 3 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «B. TSJEKKIA» gjøres følgende endringer:

 Nr. 1 skal lyde:

 «1. Naturalytelser:

a) som hovedregel:

 Sykeforsikringsforetaket (etter eget ønske),

b) for luftredningstjenesten:

 Ministerstvo zdravotnictví (helsedepartementet).»

b) I avsnitt «J. ITALIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 bokstav A skal lyde:

 «A. Arbeidstakere:

a) som hovedregel:

 Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon, 
distriktskontorene),

b) for scenearbeidere:

 Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (det nasjonale velferds- 
og hjelpekontor for scenearbeidere), Roma,

c) for journalister:

 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «Giovanni Amendola» for italienske journalister), Roma.»

ii) Nr. 4 skal lyde:

«4. Gravferdshjelp:

 Istituto nazionale della previdenza sociale (den nasjonale velferdsinstitusjon, distriktskontorene).

 Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (den nasjonale institusjon for 
yrkesskadetrygd, distriktskontorene) IPSEMA (velferdsinstitusjonen for sjøfolk).»

c) I avsnitt «K. KYPROS»gjøres følgende endringer:

«K.  KYPROS:

1. Naturalytelser:

 Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (helseministeren, Nicosia).

2. Kontantytelser:

 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(departementet for arbeid og sosialforsikring, avdelingen for sosialforsikring, Nicosia).

3. Familieytelser:

 Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (finansdepartementet, 
avdelingen for bidrag og ytelser), Nicosia.»

d) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

«L.  LATVIA:

1. For alle trygdetilfeller unntatt naturalytelser ved sykdom:

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (det nasjonale trygdekontoret, Riga).

2. Naturalytelser ved sykdom:

 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (statsorganet for obligatorisk sykeforsikring, 
Riga).»
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e) I avsnitt «O. UNGARN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. I.1 skal lyde:

«1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

 Naturalytelser eller kontantytelser:

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (den nasjonale 
trygdekasse og den regionale trygdekasse).»

ii) Nr. I.6 skal lyde:

«6. Familieytelser:

 Kontantytelser:

1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (den ungarske 
nasjonalbank, regionalt direktorat i Budapest og Pest fylke).

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den nasjonale trygdekasse).»

iii) Nr. II.1 skal lyde:

«1. Sykdom og svangerskap eller fødsel:

 Naturalytelser eller kontantytelser:

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (den nasjonale 
trygdekasse og den regionale trygdekasse).»

iv) Nr. II.6 skal lyde:

«6. Familieytelser:

 Kontantytelser:

1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (den ungarske 
nasjonalbank, regionalt direktorat i Budapest og Pest fylke).

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den nasjonale trygdekasse).»

f) I avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

 Nr. 1 bokstav a) skal lyde:

«a)  naturalytelser:

i) Institusjon på bostedet:

 CZ, Tilburg,

ii) Institusjon på oppholdsstedet:

 Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (gjensidig syketrygdsammenslutning), 
Amersfoort.»

g) I avsnitt «R. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 bokstav b) punkt ii) skal lyde:

«(ii) i tilfelle av behandling på et sykehus der en regional sykekasse er ansvarlig, den regionale sykekasse 
(Landesgesundheitsfonds) på vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

ii) Nr. 2 bokstav b) skal lyde:

«(b) I alle andre tilfeller med unntak av anvendelsen av gjennomføringsforordningens artikkel 53:

Pensionsversicherungsanstalt (pensjonstrygdeinstitusjon), Wien.»

iii) Nr. 3 bokstav a) punkt ii) skal lyde:

«(ii) i tilfelle av behandling på et sykehus der en regional sykekasse er ansvarlig, den regionale sykekasse 
(Landesgesundheitsfonds) på vedkommendes bosted eller oppholdssted.»
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iv) Nr. 5 skal lyde:

«5. Familieytelser:

 Finanzamt (finanskontor) på vedkommendes bosted eller oppholdssted.»

h) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 2 bokstav a) skal lyde:

«a)  for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, 
samt for yrkesmilitære og offiserer som har tilbakelagt andre tjenesteperioder enn dem som er nevnt 
i bokstav c) d) og e):

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 
personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 
tilbakelagt i Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller Malta.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 
personer som har tilbakelagt

a) utelukkende polsk trygdetid, og som er bosatt i Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia eller 
Slovenia,

b) polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i Østerrike, 
Tsjekkia, Ungarn, Slovakia eller Slovenia.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 
personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 
tilbakelagt i Tyskland.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin — for 
personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er 
tilbakelagt i Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 
Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for 
internasjonale avtaler, for personer som har tilbakelagt polsk og utenlandsk trygdetid, herunder 
trygdetid som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, Irland eller Det 
forente kongerike.»

ii) Nr. 2 bokstav g) skal lyde:

«g)  for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlandsk trygdetid:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Łódź — for 
personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i 
Spania, Portugal, Italia, Hellas, Kypros eller Malta.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Nowy Sącz — 
for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt 
i Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia eller Slovenia.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Opole — for 
personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i 
Tyskland.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — lokalkontoret i Szczecin — for 
personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid som nylig er tilbakelagt i 
Danmark, Finland, Sverige, Litauen, Latvia eller Estland.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (trygdeinstitusjon — ZUS) — I Oddział w Warszawie — 
Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (kontor I i Warszawa — hovedkontoret for 
internasjonale avtaler), for personer som har tilbakelagt utenlandsk trygdetid, herunder trygdetid 
som nylig er tilbakelagt i Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, Irland eller Det forente 
kongerike.»
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iii) Nr. 3 bokstav b) punkt ii) skal lyde:

«ii)  ved hovedforsørgers uførhet eller død:

for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende (bortsett fra selvstendig næringsdrivende – 
gårdbrukere):

 de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) som er oppført 
i nr. 2 bokstav a),

for personer som nylig har vært selvstendig næringsdrivende gårdbrukere:– 

 de enheter innenfor trygdekassen for landbruket (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) 
som er oppført i nr. 2 bokstav b),

for yrkesmilitære som har tilbakelagt polske perioder med militærtjeneste, dersom den siste – 
perioden har vært en periode med militærtjeneste og utenlandsk trygdetid:

 Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (kontoret for militærpensjon, Warszawa), dersom det 
er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 3 bokstav b) ii) tredje strekpunkt,

 for tjenestemenn nevnt i nr. 2 bokstav d) som har tilbakelagt polske perioder med militærtjeneste, – 
dersom den siste perioden har vært en periode innenfor en av tjenestene oppført i nr. 2 bokstav d), 
og utenlandsk trygdetid:

 Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 
(pensjonskontoret i innenriks- og administrasjonsdepartementet i Warszawa), dersom det er den 
kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 3 bokstav b) ii) fjerde strekpunkt,

for fengselstjenestemenn som har tilbakelagt polske tjenesteperioder, dersom den siste perioden – 
har vært en periode med nevnte tjeneste og utenlandsk trygdetid:

 Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (pensjonskontoret for fengselsvesenet i 
Warszawa), dersom det er den kompetente institusjon nevnt i vedlegg 2 nr. 3 bokstav b) ii) femte 
strekpunkt,

for dommere og påtalemyndighetens representanter:– 

 særlige enheter innenfor justisdepartementet,

for personer som har tilbakelagt utelukkende utenlands trygdetid:– 

 de enheter innenfor trygdeinstitusjonen ZUS (Zakład Ubezpieczeñ Społecznychm) som er 
oppført i nr. 2 bokstav g).»

4. I vedlegg 4 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «K. KYPROS» gjøres følgende endringer:

«K.  KYPROS:

1. Naturalytelser:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (helseministeren, Nicosia).

2. Kontantytelser:

 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία 
(departementet for arbeid og trygd, avdelingen for trygdetjenester, Nicosia).

3. Familieytelser:

 Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (finansdepartementet, 
avdelingen for ytelser, Nicosia).»

b) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

 «L. LATVIA

1. For alle trygdetilfeller unntatt naturalytelser ved sykdom:

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (det nasjonale trygdekontoret, Riga).

2. Naturalytelser ved sykdom:

 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (statsorganet for obligatorisk sykeforsikring, 
Riga).»
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c) I avsnitt «O. UNGARN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 6 skal lyde:

«6. Familieytelser:

Kontantytelser:– 

1. Magyar Államkincstár (den ungarske nasjonalbank).

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den nasjonale trygdekasse).

Ytelser ved svangerskap eller fødsel:– 

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (den nasjonale trygdekasse).»

d) I avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

 Nr. 1 skal lyde:

«1. Sykdom, svangerskap eller fødsel, uførhet, arbeidsulykker og arbeidsløshet:

a) naturalytelser:

 College voor zorgverzekeringen (sosialforsikringsbanken), Diemen,

b) kontantytelser:

 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (institutt for trygdeordninger for 
arbeidstakere), Amsterdam,

c) helsetjenesteytelser:

 Belastingdienst Toeslagen (skatte- og tolletaten), Utrecht.»

e) I avsnitt «R. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

Nr. 3 skal lyde:

«3. Familieytelser

a) familieytelser unntatt Kinderbetreuungsgeld (barnetillegg):

 Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, 
(forbundsministeriet for trygd, generasjonsspørsmål og forbrukervern), Wien.

b) Kinderbetreuungsgeld (barnetillegg):

 Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (trygdekassen i provinsen Niederösterreich) — 
kompetent senter for barnetillegg.»

f) I avsnitt «V. SLOVAKIA» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. Naturalytelser:

 Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou, Bratislava.»

g) I avsnitt «W. FINLAND» gjøres følgende endringer:

 «W. FINLAND

1. Forsikring ved sykdom og svangerskap eller fødsel, nasjonale pensjoner, familieytelser, ytelser 
ved arbeidsløshet og arbeidspensjoner:

 Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (trygdeinstitusjon), Helsingfors.
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2. Arbeidspensjoner:

 Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsingfors.

3. Yrkesskader eller yrkessykdom:

 Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto — Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsingfors.»

5. I vedlegg 5 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «67.  DANMARK — FINLAND» skal lyde:

 «67. DANMARK — FINLAND

 Artikkel 15 i nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003: Avtale om gjensidig avkall på refusjon av 
utgifter etter forordningens artikkel 36, 63 og 70 (utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdommer og ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 
(utgifter til administrativ kontroll og legekontroll).»

b) I avsnitt «130.  SPANIA — FRANKRIKE» gjøres følgende endringer:

 «130. SPANIA — FRANKRIKE

 Avtale av 17. mai 2005 om opprettelse av særlige ordninger for administrasjon og avregning av gjensidige 
refusjonskrav for helsetjenester i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.»

c) I avsnitt «142.  SPANIA — PORTUGAL» gjøres følgende endringer:

 «142. SPANIA — PORTUGAL

a) Artikkel 42-44 i den administrative ordningen av 22. mai 1970.

b) Avtale av 2. oktober 2002 mellom Spania og Portugal om fastsettelse av detaljerte ordninger for 
administrasjon og avregning av gjensidige refusjonskrav for helsetjenester i henhold til forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, med den hensikt å lette og få fortgang i avregningen av disse kravene, 
etter framgangsmåten i artikkel 93-95 i forordning (EØF) nr. 574/72.»

d) I avsnitt «146.  SPANIA — SVERIGE» gjøres følgende endringer:

 «146. SPANIA — SVERIGE

 Avtale av 1. desember 2004 om refusjon av utgiftene til naturalytelsene fastsatt i forordning (EØF) nr. 1408/71 
og (EØF) nr. 574/72.»

e) I avsnitt «290.  PORTUGAL — DET FORENTE KONGERIKE» gjøres følgende endringer:

 «290. PORTUGAL — DET FORENTE KONGERIKE

 Avtale av 8. juni 2004 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 om fastsettelse 
av andre refusjonsmåter for naturalytelsene fastsatt i henhold til forordningen av begge land og som får 
anvendelse fra 1. januar 2003.»

f) I avsnitt «298.  FINLAND — SVERIGE» gjøres følgende endringer:

 «298. FINLAND — SVERIGE

 Artikkel 15 i nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003: Avtale om gjensidig avkall på refusjon av 
utgifter etter forordningens artikkel 36, 63 og 70 (utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdommer og ytelser ved arbeidsløshet) og gjennomføringsforordningens artikkel 105 
(utgifter til administrativ kontroll og legekontroll).»
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6. I vedlegg 7 gjøres følgende endringer:

a) Avsnitt «G. SPANIA» skal lyde:

 «G. SPANIA

 Banco Popular, Madrid.»

b) I avsnitt «W. FINLAND» gjøres følgende endringer:

 «W. FINLAND

 Ingen.»

7. I vedlegg 8 gjøres følgende endringer:

 Nr. A bokstav a) skal lyde:

«a)  Med en referanseperiode på én kalendermåned i forhold mellom:

Belgia og Tsjekkia,– 

Belgia og Tyskland,– 

Belgia og Hellas,– 

Belgia og Spania,– 

Belgia og Frankrike,– 

Belgia og Irland,– 

Belgia og Litauen,– 

Belgia og Luxembourg,– 

Belgia og Østerrike,– 

Belgia og Polen,– 

Belgia og Portugal,– 

Belgia og Slovakia,– 

Belgia og Finland,– 

Belgia og Sverige,– 

Belgia og Det forente kongerike,– 

Tsjekkia og Danmark,– 

Tsjekkia og Tyskland,– 

Tsjekkia og Hellas,– 

Tsjekkia og Spania,– 

Tsjekkia og Frankrike,– 

Tsjekkia og Irland,– 

Tsjekkia og Latvia,– 

Tsjekkia og Litauen,– 

Tsjekkia og Luxembourg,– 

Tsjekkia og Ungarn,– 

Tsjekkia og Malta,– 

Tsjekkia og Nederland,– 

Tsjekkia og Østerrike,– 

Tsjekkia og Polen,– 

Tsjekkia og Portugal,– 

Tsjekkia og Slovenia,– 
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Tsjekkia og Slovakia,– 

Tsjekkia og Finland,– 

Tsjekkia og Sverige,– 

Tsjekkia og Det forente kongerike,– 

Danmark og Litauen,– 

Danmark og Polen,– 

Danmark og Slovakia,– 

Tyskland og Hellas,– 

Tyskland og Spania,– 

Tyskland og Frankrike,– 

Tyskland og Irland,– 

Tyskland og Litauen,– 

Tyskland og Luxembourg,– 

Tyskland og Østerrike,– 

Tyskland og Polen,– 

Tyskland og Slovakia,– 

Tyskland og Finland,– 

Tyskland og Sverige,– 

Germany og Det forente kongerike,– 

Hellas og Litauen,– 

Hellas og Polen,– 

Hellas og Slovakia,– 

Spania og Litauen,– 

Spania og Østerrike,– 

Spania og Polen,– 

Spania og Slovenia,– 

Spania og Slovakia,– 

Spania og Finland,– 

Spania og Sverige,– 

Frankrike og Litauen,– 

Frankrike og Luxembourg,– 

Frankrike og Østerrike,– 

Frankrike og Polen,– 

Frankrike og Portugal,– 

Frankrike og Slovenia,– 

Frankrike og Slovakia,– 

Frankrike og Finland,– 

Frankrike og Sverige,– 

Irland og Litauen,– 

Irland og Østerrike,– 

Irland og Polen,– 

Irland og Portugal,– 

Irland og Slovakia,– 

Irland og Sverige,– 
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Latvia og Litauen,– 

Latvia og Luxembourg,– 

Latvia og Ungarn,– 

Latvia og Polen,– 

Latvia og Slovenia,– 

Latvia og Slovakia,– 

Latvia og Finland,– 

Litauen og Luxembourg,– 

Litauen og Ungarn,– 

Litauen og Nederland,– 

Litauen og Østerrike,– 

Litauen og Portugal,– 

Litauen og Slovenia,– 

Litauen og Slovakia,– 

Litauen og Finland,– 

Litauen og Sverige,– 

Litauen og Det forente kongerike,– 

Luxembourg og Østerrike,– 

Luxembourg og Polen,– 

Luxembourg og Portugal,– 

Luxembourg og Slovenia,– 

Luxembourg og Slovakia,– 

Luxembourg og Finland,– 

Luxembourg og Sverige,– 

Ungarn og Østerrike,– 

Ungarn og Polen,– 

Ungarn og Slovenia,– 

Ungarn og Slovakia,– 

Malta og Slovakia,– 

Nederland og Østerrike,– 

Nederland og Polen,– 

Nederland og Slovakia,– 

Nederland og Finland,– 

Nederland og Sverige,– 

Østerrike og Polen,– 

Østerrike og Portugal,– 

Østerrike og Slovenia,– 

Østerrike og Slovakia,– 

Østerrike og Finland,– 

Østerrike og Sverige,– 

Østerrike og Det forente kongerike,– 

Polen og Portugal,– 

Polen og Slovenia,– 

Polen og Slovakia,– 
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Polen og Finland,– 

Polen og Sverige,– 

Polen og Det forente kongerike,– 

Portugal og Slovenia,– 

Portugal og Slovakia,– 

Portugal og Finland,– 

Portugal og Sverige,– 

Portugal og Det forente kongerike,– 

Slovenia og Slovakia,– 

Slovenia og Finland,– 

Slovenia og Det forente kongerike,– 

Slovakia og Finland,– 

Slovakia og Sverige,– 

Slovakia og Det forente kongerike,– 

Finland og Sverige,– 

Finland og Det forente kongerike,– 

Sverige og Det forente kongerike.»– 

8. I vedlegg 9 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

 «L. LATVIA

 De gjennomsnittlige årlige utgiftene til ytelser skal beregnes ved å ta hensyn til naturalutgiftene (helsetjenester) 
som administreres av statsorganet for obligatorisk sykeforsikring.»

b) I avsnitt «R. ØSTERRIKE» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. de ytelser som gis av sykehus der en Landesgesundheitsfonds (regional sykekasse) er ansvarlig.»

9. I vedlegg 10 gjøres følgende endringer:

a) I avsnitt «A. BELGIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av artikkel 14 i forordningen og artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og nr. 2, artikkel 12a-14 
i gjennomføringsforordningen:

 Office national de sécurité sociale, Bruxelles — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (det 
nasjonale trygdekontor).»

ii) Nr. 3 bokstav b) skal lyde:

«3b. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14e og 14f og gjennomføringsforordningens artikkel 12b:

 Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles — Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 
Brussel (føderal trygdetjeneste).»

iii) Nr. 4 skal lyde:

«4. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 og

gjennomføringsforordningens artikkel 11 nr. 1 bokstav b):– 

a) kun i individuelle, særlige saker:

 Office national de sécurité sociale, Bruxelles/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (det 
nasjonale trygdekontoret), Brussel,
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b) unntak med hensyn til særlige grupper arbeidere:

 Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid, (føderal trygdetjeneste, 
generaldirektoratet for sosialpolitikk), Brussel,

gjennomføringsforordningens artikkel 11a nr. 1 bokstav b):– 

 Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen, (føderal trygdetjeneste, 
generaldirektoratet for selvstendig næringsvirksomhet), Brussel.»

iv) Nr. 4 bokstav a) skal lyde:

«4a. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 når det gjelder særlige ordninger for tjenestemenn:

 Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(føderal trygdetjeneste), Brussel.»

b) I avsnitt «D. TYSKLAND» gjøres følgende endringer:

Nr. 2 skal lyde:

«2. Ved anvendelse av

forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 14b nr. 1 og, når det gjelder avtaler i henhold til – 
forordningens artikkel 17, innenfor rammene av gjennomføringsforordningens artikkel 11,

forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 14b nr. 2, når det gjelder avtaler i henhold til – 
forordningens artikkel 17, innenfor rammene av gjennomføringsforordningens artikkel 11a,

forordningens artikkel 14 nr. 2 bokstav b), artikkel 14 nr. 3, artikkel 14a nr. 2-4 og artikkel 14c – 
bokstav a) og, når det gjelder avtaler i henhold til forordningens artikkel 17, innenfor rammene av 
gjennomføringsforordningens artikkel 12a:

i) personer som syketrygdet:

 Institusjonen der vedkommende har sine trygdeforsikringer, og også tollmyndigheter med hensyn til 
kontroller,

ii) personer som ikke er syketrygdet:

arbeidstakere:– 

 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (forbundstrygdinstitusjonen for funksjonærer), 
Berlin, og også tollmyndigheter med hensyn til kontroller,

for arbeidere:– 

 Den kompetente persontrygdinstitusjonen for arbeidere, og også tollmyndigheter med hensyn til 
kontroller.»

c) I avsnitt «G. SPANIA» gjøres følgende endringer:

 «G. SPANIA

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 17 i enkeltstående tilfeller og gjennomføringsforordningens 
artikkel 6 nr. 1 (unntatt spesialavtalen mellom sjøfolk og «Instituto Social de la Marina» 
(velferdsorganisasjonen for sjøfolk)), artikkel 11 nr. 1, artikkel 11a, artikkel 12a, 13 nr. 2 og nr. 3, artikkel 
14 nr. 1-3 og artikkel 109:

 Tesorería General de la Seguridad Social (den alminnelige trygdekasse), Madrid.

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 (med unntak av sjøfolk og ytelser ved 
arbeidsløshet), artikkel 110 (med unntak av sjøfolk) og artikkel 113 nr. 2:

 Instituto Nacional de la Seguridad Social (den nasjonale trygdeinstitusjon), Madrid.



16.7.2009 Nr. 39/405EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 for sjøfolk (med unntak av ytelser ved 
arbeidsløshet) og artikkel 110:

 Instituto Social de la Marina (velferdsinstitusjonen for sjøfolk), Madrid.

4. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 38 nr. 1, artikkel 70 nr. 1, artikkel 85 nr. 2 og 
artikkel 86 nr. 2, unntatt når det gjelder sjøfolk og, for de to sistnevnte artikler, unntatt når det gjelder 
personer i den særlige ordningen for medlemmer av de væpnede styrker:

 Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (provinsdirektoratene for den 
nasjonale trygdeinstitusjon).

5. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr. 1 (spesialavtale for sjøfolk), artikkel 38 
nr. 1 (for sjøfolk), artikkel 70 nr. 1, artikkel 80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85 nr. 2 og 
artikkel 86 nr. 2:

 Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (provinsdirektoratene for velferdsinstitusjonen 
for sjøfolk).

6. Ved anvendelse av artikkel 102 nr. 2 ved arbeidsløshet:

 Servicio Público de Empleo Estatal (den offentlige arbeidsformidlingen), INEM, Madrid.

7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 80 nr. 2, artikkel 81 og artikkel 82 nr. 2 ved 
arbeidsløshet, med unntak av sjøfolk:

 Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal INEM (provinsdirektoratene under den 
offentlige arbeidsformidlingen, INEM), Madrid.

8. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 85 nr. 2 og artikkel 86 nr. 2 med hensyn til 
familieytelser for personer i de særlige ordningene for medlemmer av de væpnede styrker:

 Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (generaldirektoratet for personell, 
forsvarsdepartementet), Madrid.

9. Særlige ordninger for tjenestemenn:Ved anvendelse av forordningens artikkel 14e, 14f og 17 samt 
gjennomføringsforordningens artikkel 12a:

 Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (alminnelig gjensidig 
trygdeordning for tjenestemenn, hovedavdelingen), Madrid.

10. Særlige ordninger for medlemmer av de væpnede styrker:Ved anvendelse av forordningens artikkel 14e, 
14f og 17 samt gjennomføringsforordningens artikkel 12a:

 Instituto Social de las Fuerzas Armadas (de våpnede styrkers institutt for sosiale saker), Madrid.

11. Særlige ordninger for tjenestemenn innenfor rettsvesenet: Ved anvendelse av forordningens artikkel 14e, 
14f og 17 samt gjennomføringsforordningens artikkel 12a:

 Mutualidad General Judicial (alminnelige gjensidig trygdeordning for rettsvesenet), Madrid.»

d) I avsnitt «J. ITALIA» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 skal lyde:

«1. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr. 1:

 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (departementet for arbeid og sosialpolitikk), Roma.»

ii) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 11a og 12:

 for leger:

 Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for leger)

 for apotekere:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
apotekere)
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for veterinærer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
veterinærer)

for sykepleiere, hjelpepleiere og barnepleiere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, 
vigilatrici d’infanzia (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for sykepleiere, hjelpepleiere og 
barnepleiere)

for salgsagenter og -representanter:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (det nasjonale velferdskontor 
for salgsagenter og -representanter)

for biologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (det nasjonale velferds- og 
hjelpekontor for biologer)

for sakkyndige i industrien:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
sakkyndige i industrien)

for psykologer:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for 
psykologer)

for journalister:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (den nasjonale 
velferdsinstitusjon «Giovanni Amendola» for italienske journalister)

for aktuarer, kjemikere, agronomer, forstkandidater, geologer:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici 
e dei geologi (det nasjonale velferds- og hjelpekontor for agronomer, forstkandidater, aktuarer, 
kjemikere og geologer)

for landbruksteknikere og landbrukskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (det nasjonale velferds- 
og hjelpekontor for landbruksteknikere og landbrukskonsulenter)

for ingeniører og arkitekter:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (den nasjonale velferdskasse 
for ingeniører og arkitekter)

for landmålere:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (den nasjonale velferds- og 
hjelpekasse for landmålere)

for advokater og andre jurister:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (den nasjonale velferds- og hjelpekasse for 
rettsvesenet)

for økonomer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (den nasjonale 
velferds- og hjelpekasse for økonomer)
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for revisorer:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (den nasjonale 
velferds- og hjelpekasse for revisorer og økonomiske rådgivere)

for arbeidskonsulenter:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (det nasjonale velferds- og 
hjelpekontor for arbeidskonsulenter)

for notarer:

Cassa nazionale notariato (den nasjonale kasse for notarer)

for tollklarerere:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (velferdsfond for ansatte i 
spedisjonsforetak).»

e) I avsnitt «K. KYPROS» gjøres følgende endringer:

«K.  KYPROS:

1. Ved anvendelse av forordningens artikkel 14c, 14d nr. 3 og artikkel 17 samt gjennomføringsforordningens 
artikkel 6 nr. 1, 10b, 11 nr. 1, 11a nr. 1, 12a, 13 nr. 2 og 3, artikkel 14 nr. 1, 2 og 3, artikkel 38 nr. 1, artikkel 
70 nr. 1, artikkel 80 nr. 2, artikkel 81, artikkel 82 nr. 2, artikkel 85 nr. 2, artikkel 86 nr. 2, artikkel 91 nr. 2 
og artikkel 109:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, – 
Λευκωσία (departementet for arbeid og trygd, avdelingen for trygdetjenester, Nicosia), 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (finansministeriet, – 
avdelingen for bidrag og ytelser), Nicosia.

2. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 8, 102 nr. 2 og 110 (for kontantytelser): 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, – 
Λευκωσία (departementet for arbeid og trygd, avdelingen for trygdetjenester, Nicosia), 

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (finansministeriet, – 
avdelingen for bidrag og ytelser, Nicosia).

3. Ved anvendelse av forordningens artikkel 36 og 63, og gjennomføringsforordningens artikkel 8, 102 nr. 2, 
110 og 113 nr. 2 (for naturalytelser):

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (helsedepartementet, Nicosia).»– 

f) I avsnitt «L. LATVIA» gjøres følgende endringer:

 «L. LATVIA

 Ved anvendelse av følgende:

a) Forordningens artikkel 14 nr. 1, 14a nr. 1, 14a nr. 4, 14b nr. 1, 14dnr. 3 og 17:

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (det nasjonale trygdekontoret, Riga).

b) Gjennomføringsforordningens artikkel 10b, 11 nr. 1, 11a nr. 1, 13 nr. 2 og 3, 14 nr. 1, 2 og 3, 82 nr. 2 og 
109:

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (det nasjonale trygdekontoret, Riga).

c) Gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2 (innenfor rammene av forordningens artikkel 36 og 63):

 Veselîbas obligâtâs apdroðinâðanas valsts aìentûra, Rîga (statsorganet for obligatorisk sykeforsikring, 
Riga).»

d) Forordningens artikkel 70 nr. 2:
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 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (det nasjonale trygdekontoret, Riga).

g) I avsnitt «Q. NEDERLAND» gjøres følgende endringer:

 nr. 2 slettes. Nåværende nr. 3 blir nr. 2, og nåværende nr. 4 blir nr. 3.

h) I avsnitt «S. POLEN» gjøres følgende endringer:

i) Nr. 3 skal lyde:

«3. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 6 nr. 1, artikkel 10b, artikkel 13 nr. 2 
og 3 og artikkel 14:

a) naturalytelser:

 Narodowy Fundusz Zdrowia (den nasjonale sykekasse, Warszawa).

b) andre ytelser:

i) for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, bortsett fra selvstendig næringsdrivende 
gårdbrukere:

 det lokale trygdekontor Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) som er det kompetente 
organ på hjemstedet til den forsikrede personens arbeidsgiver (eller den selvstendige 
næringsdrivende),

ii) for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere:

 det regionkontor for Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (trygdekasse for 
landbruket — KRUS) som er det kompetente organ der gårdbrukeren er forsikret.

ii) et nytt nr. 13 innsettes:

«13. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 109:

 Lokalt trygdekontor (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) er det kompetente organ på bosted.»

i) I avsnitt «V. SLOVAKIA» gjøres følgende endringer:

 Nr. 12 skal lyde:

«12. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2:

a) i forbindelse med refusjoner i henhold til forordningens artikkel 36 og 63:

 Úrad pre dohľ ad nad zdravotnou starostlivosť ou (den alminnelige sykeforsikringsmyndigheten), 
Bratislava,

b) i forbindelse med refusjon i henhold til forordningens artikkel 70:

 Sociálna poist’ovòa (trygdekontor, Bratislava).

j) I avsnitt «X. SVERIGE» gjøres følgende endringer:

 Nr. 7 skal lyde:

«7. Ved anvendelse av gjennomføringsforordningens artikkel 102 nr. 2:

a) Försäkringskassan (trygdekontoret),

b) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (organet for arbeidsløshetstrygd).»

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og tredje punktum, 
artikkel 55 og artikkel 95 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

Ansvarsforsikring for motorvogn (motorvognforsikring) 1) 
er av særlig betydning for europeiske borgere, både som 
forsikringstakere og skadelidte i en ulykke. Den er også 
av vesentlig betydning for forsikringsforetakene ettersom 
den utgjør en betydelig del av skadeforsikringsmarkedet 
i Fellesskapet. Motorvognforsikring påvirker også fri 
bevegelighet for personer og fritt varebytte når det gjelder 
kjøretøyer. Styrking og befestelse av det indre marked for 
motorvognforsikring bør derfor være et viktig mål med 
fellesskapstiltak på området finansielle tjenester.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 17.

(1) EFT C 227 E av 24.9.2002, s. 387.
(2) EUT C 95 av 23.4.2003, s. 45.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 22. oktober 2003 (EUT C 82 E av 1.4.2004, 

s. 297), Rådets felles holdning av 26. april 2004 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og Europaparlamentets holdning av 12. januar 2005 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 18. april 2005.

Det er allerede tatt vesentlige skritt i denne retning 2) 
gjennom rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at 
forsikringsplikten overholdes(4), annet rådsdirektiv 
84/5/EØF av 30. desember 1983 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for 
motorvogn(5), tredje rådsdirektiv 90/232/EØF av 14. mai 
1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
ansvarsforsikring for motorvogn(6) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/26/EF av 16. mai 2000 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for 
motorvogn (fjerde direktiv om motorvognforsikring)(7).

Fellesskapets ordning for motorvognforsikringer må 3) 
ajourføres og forbedres. Dette behovet er blitt bekreftet 
i en høring av bransjen, forbrukerne og foreninger for 
trafikkskadde.

For å unngå eventuelle feiltolkninger av bestemmelsene 4) 
i direktiv 72/166/EØF, og for å gjøre det lettere å 
få forsikringsdekning for kjøretøyer med midlertidige 
kjennemerker, bør definisjonen av territoriet der 
kjøretøyet er hjemmehørende vise til territoriet i den 
stat som kjøretøyet har kjennemerket til, uansett om 
kjennetegnet er permanent eller midlertidig.

I samsvar med direktiv 72/166/EØF anses kjøretøyer med 5) 
falske eller ulovlige kjennemerker som hjemmehørende 
på territoriet til den medlemsstat som har utstedt de 
opprinnelige kjennemerkene. Denne regelen innebærer 
ofte at nasjonale forsikringsbyråer får det økonomiske 
ansvaret ved ulykker som ikke har noen forbindelse 

(4) EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 84/5/EØF 
(EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17).

(5) EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 90/232/EØF 
(EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33).

(6) EFT L 129 av 19.5.1990, s. 33.
(7) EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/14/EF

av 11. mai 2005 

om endring av rådsdirektiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorvogn(*)

2009/EØS/39/26
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med den medlemsstat de er etablert i. Uten å endre 
det allmenne kriteriet om at kjennemerket avgjør på 
hvilket territorium kjøretøyet er hjemmehørende, bør 
det fastsettes en særlig regel for ulykker forårsaket av 
kjøretøyer uten kjennemerke eller med et kjennemerke 
som ikke, eller ikke lenger, tilhører kjøretøyet. I slike 
tilfeller og bare med sikte på å avgjøre erstatningskravet, 
bør det territoriet der kjøretøyet er hjemmehørende, anses 
som det territorium der ulykken inntraff.

For å lette tolkningen og anvendelsen av begrepet 6) 
«stikkprøvekontroll» i direktiv 72/166/EØF bør denne 
bestemmelsen gjøres klarere. Forbudet mot systematisk 
kontroll av motorvognforsikringer bør få anvendelse både 
på kjøretøyer hjemmehørende på en annen medlemsstats 
territorium og på kjøretøyer hjemmehørende på en 
tredjestats territorium ved innreise til sitt eget territorium 
fra en annen medlemsstats territorium. Bare kontroller som 
ikke er systematiske eller innebærer forskjellsbehandling, 
og som foretas som ledd i en kontroll som ikke utelukkende 
gjelder forsikringskontroll, skal tillates.

I henhold til artikkel 4 bokstav a) i direktiv 72/166/EØF 7) 
kan medlemsstatene gjøre unntak fra det allmenne kravet 
om lovpliktig forsikring når det gjelder kjøretøyer som 
tilhører bestemte offentlig- eller privatrettslige fysiske 
eller juridiske personer. Ved ulykker forårsaket av slike 
kjøretøyer, skal den medlemsstat som gjør unntaket, 
utpeke en myndighet eller et organ til å betale erstatning 
til skadelidte ved ulykker som er inntruffet i en annen 
medlemsstat. Ovennevnte artikkel bør endres for å sikre 
at behørig erstatning betales ikke bare til skadelidte 
ved ulykker forårsaket av disse kjøretøyene i utlandet, 
men også til skadelidte ved ulykker som inntreffer i den 
medlemsstat der kjøretøyet er hjemmehørende, uavhengig 
av om de er bosatt på dens territorium. Medlemsstatene 
bør dessuten sikre at listen over personer som er unntatt 
fra kravet om lovpliktig forsikring og de myndigheter 
eller organer som er ansvarlige for å betale erstatning 
til skadelidte ved ulykker forårsaket av slike kjøretøyer, 
meddeles Kommisjonen med sikte på offentliggjøring.

I henhold til artikkel 4 bokstav b) i direktiv 72/166/8) 
EØF kan medlemsstatene gjøre unntak fra det allmenne 
kravet om lovpliktig forsikring når det gjelder visse 
typer kjøretøyer som har et særlig kjennemerke. I slike 
tilfeller har de øvrige medlemsstater rett til å kreve, 
ved innreise til deres territorium, et gyldig grønt kort 
eller en grenseforsikringsavtale for å sikre at betaling 
av forsikring til skadelidte ved en eventuell ulykke 
forårsaket av slike kjøretøyer på disse medlemsstaters 
territorium. Ettersom avskaffingen av grensekontroll 

innenfor Fellesskapet innebærer at det ikke er mulig å 
sikre at kjøretøyer som krysser grenser, er dekket av 
en forsikring, kan det ikke lenger garanteres erstatning 
for skadelidte ved ulykker som skjer i utlandet. Videre 
bør det også sikres behørig erstatning ikke bare til 
skadelidte ved ulykker som forårsakes av slike kjøretøyer 
i utlandet, men også i den medlemsstat der kjøretøyet er 
hjemmehørende. Medlemsstatene bør derfor behandle 
skadelidte ved ulykker forårsaket av slike kjøretøyer på 
samme måte som skadelidte ved ulykker forårsaket av 
kjøretøyer som er uforsikret. Som fastsatt i direktiv 84/5/
EØF bør erstatning til skadelidte ved ulykker forårsaket av 
kjøretøyer som er uforsikret, betales av erstatningsorganet 
i den medlemsstat der ulykken inntraff. Ved betaling til 
skadelidte ved ulykker forårsaket av kjøretøyer som 
er omfattet av unntaket, bør erstatningsorganet ha et 
erstatningskrav mot erstatningsorganet i den medlemsstat 
der kjøretøyet er hjemmehørende. Etter et tidsrom på 
fem år fra ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv bør 
Kommisjonen, dersom det er hensiktsmessig, på grunnlag 
av erfaringene fra gjennomføringen og anvendelsen 
av dette unntaket, framlegge forslag om å erstatte eller 
oppheve det. Den tilsvarende bestemmelse i direktiv 
2000/26/EF bør også oppheves.

For å klargjøre anvendelsesområdet for direktivene 9) 
om motorvognforsikring i samsvar med traktatens 
artikkel 299, bør henvisningen til medlemsstatenes ikke-
europeiske territorium i artikkel 6 og artikkel 7 nr. 1 i 
direktiv 72/166/EØF utgå.

Medlemsstatenes forpliktelse til å garantere 10) 
forsikringsdekning for visse minstebeløp utgjør et 
viktig bidrag for å sikre beskyttelse av skadelidte. 
Minstebeløpene fastsatt i direktiv 84/5/EØF bør ikke 
bare ajourføres for å ta hensyn til inflasjon, men også 
faktisk økes for å forbedre beskyttelsen av skadelidte. 
Minstebeløpet for dekning av personskader bør beregnes 
slik at full og rimelig erstatning betales til alle skadelidte 
som har svært alvorlige skader, samtidig som det tas 
hensyn til at ulykker med flere skadelidte er uvanlige og 
at bare i et lite antall ulykker får flere skadelidte svært 
alvorlige skader i samme skadetilfelle. Et minstebeløp 
for dekning på 1 000 000 euro per skadelidt eller 
5 000 000 euro per skadetilfelle, uansett antall skadelidte, 
er rimelig og tilstrekkelig. For å lette innføringen av disse 
minstebeløpene bør det fastsettes en overgangsperiode 
på fem år fra datoen for gjennomføring av dette direktiv. 
Medlemsstatene bør øke beløpene til minst halvparten 
av disse nivåene innen 30 måneder fra datoen for 
gjennomføring.
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For å sikre at verdien av minstebeløpet for dekning 11) 
ikke svekkes over tid, bør det innføres en klausul 
om regelmessig ajourføring med utgangspunkt i den 
europeiske konsumprisindeksen (EKPI) offentliggjort av 
Eurostat i henhold til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 
23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1). 
Det må fastsettes saksbehandlingsregler for en slik 
ajourføring.

Direktiv 84/5/EØF gir medlemsstatene rett til å 12) 
forebygge bedrageri ved å begrense eller hindre betaling 
fra erstatningsorganet for tingsskader forårsaket av et 
ukjent kjøretøy, og kan i noen tilfeller hindre at det 
betales rimelig erstatning til skadelidte. Muligheten 
til å begrense eller hindre betaling av erstatning fordi 
kjøretøyet ikke er kjent, bør ikke kunne anvendes dersom 
organet har betalt erstatning for betydelige personskader 
til en skadelidt fra samme ulykke som tingsskaden 
oppstod ved. Medlemsstatene kan i forbindelse med 
tingsskader fastsette en egenandel for den skadelidte 
opp til grensen fastsatt i nevnte direktiv. Vilkårene for 
at personskader skal anses som betydelige, bør fastsettes 
i henhold til nasjonale lover eller andre forskrifter i den 
medlemsstat der ulykken inntreffer. Ved fastsettelsen av 
disse vilkårene kan medlemsstatene blant annet ta hensyn 
til om skaden har krevd behandling på sykehus.

For øyeblikket gir direktiv 84/5/EØF medlemsstatene en 13) 
mulighet til å fastsette en viss egenandel for skadelidte 
ved tingsskade forårsaket av uforsikrede kjøretøyer. 
Denne valgmuligheten svekker beskyttelsen av skadelidte 
og skaper forskjellsbehandling i forhold til skadelidte ved 
andre ulykker. Den bør derfor ikke lenger gis.

Annet rådsdirektiv 88/357/EØF av 22. juni 1988 om 14) 
samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring 
med unntak av livsforsikring og om fastsettelse av 
bestemmelser for å lette den faktiske utøvelse av adgang 
til å yte tjenester(2) bør endres slik at det blir mulig 
for filialer av forsikringsforetak å bli representanter 
i forbindelse med motorvognforsikringsvirksomhet, 
slik tilfellet er med andre forsikringstjenester enn 
motorvognforsikring.

(1) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/26/
EF.

Det at alle passasjerer i et kjøretøy omfattes av forsikringen 15) 
er et viktig framskritt i gjeldende lovgivning. Dette 
formålet ville settes i fare dersom passasjerer ble utelukket 
fra forsikringsdekning i henhold til nasjonal lovgivning 
eller vilkår i en forsikringsavtale fordi de hadde eller burde 
hatt kjennskap til at føreren av kjøretøyet var påvirket av 
alkohol eller annet rusmiddel da ulykken inntraff. En 
passasjer har vanligvis ikke forutsetninger for å vurdere 
graden av beruselse hos føreren. Målet om å avskrekke 
personer fra å kjøre under påvirkning av rusmidler 
oppnås ikke ved å redusere forsikringsdekningen for 
passasjerer som er skadelidte ved motorvognulykker. 
Dekning av slike passasjerer gjennom den lovpliktige 
motorvognforsikringen for kjøretøyet berører imidlertid 
verken passasjerenes ansvar i henhold til gjeldende 
nasjonal lovgivning, eller størrelsen på en eventuell 
skadeserstatning ved en bestemt ulykke.

Personskader og tingsskader som rammer fotgjengere, 16) 
syklister og andre ikke-motoriserte trafikanter, som 
vanligvis er den svakeste part i en ulykke, bør dekkes av 
den lovpliktige motorvognforsikringen for kjøretøyet som 
er innblandet i ulykken dersom de har rett til erstatning 
i henhold til nasjonal lovgivning. Denne bestemmelsen 
berører verken erstatningsansvaret eller størrelsen på 
en eventuell skadeserstatning ved en bestemt ulykke i 
henhold til nasjonal lovgivning.

Visse forsikringsforetak innfører i sine forsikringsavtaler 17) 
klausuler om at avtalen bortfaller dersom kjøretøyet 
befinner seg utenfor medlemsstaten der det er registrert, i 
lengre tid enn et nærmere angitt tidsrom. En slik praksis er i 
strid med prinsippet i direktiv 90/232/EØF, som fastsetter 
at den lovpliktige motorvognforsikringen skal omfatte 
hele Fellesskapets territorium på grunnlag av én enkelt 
premie. Det bør derfor angis at forsikringsdekningen 
skal fortsette å gjelde i hele avtaleperioden, uansett 
om kjøretøyet befinner seg i en annen medlemsstat 
i et bestemt tidsrom, uten at dette berører kravene i 
medlemsstatenes nasjonale lovgivning om registrering 
av kjøretøyer.

Det bør iverksettes tiltak for å gjøre det lettere å få 18) 
forsikringsdekning for kjøretøyer som importeres fra 
én medlemsstat til en annen, selv om kjøretøyet ikke 
er registrert i bestemmelsesmedlemsstaten. Det bør gis 
mulighet for et midlertidig unntak fra hovedregelen som 
fastsetter hvilken medlemsstat risikoen foreligger i. I 
et tidsrom på 30 dager fra den dato kjøretøyet leveres 
til, stilles til rådighet for eller sendes til kjøperen, bør 
bestemmelsesmedlemsstaten anses som den medlemsstat 
der risikoen foreligger.
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En person som ønsker å inngå en ny avtale om 19) 
motorvognforsikring med en annen forsikringsgiver, bør 
kunne dokumentere ulykker og erstatningskrav som oppsto 
under den foregående avtalen. Forsikringstakeren bør ha 
rett til på et hvilket som helst tidspunkt å anmode om en 
erklæring om erstatningskrav i forbindelse med det eller 
de kjøretøyer som har vært omfattet av forsikringsavtalen 
i minst de fem siste årene av avtaleforholdet, eller om 
mangel på slike krav. Forsikringsforetaket eller ethvert 
organ som er utpekt av en medlemsstat til å yte lovpliktig 
forsikring eller utstede slike erklæringer, skal stille denne 
erklæringen til rådighet for forsikringstakeren innen 
15 dager fra anmodningen.

For å sikre tilfredsstillende beskyttelse av skadelidte 20) 
ved motorvognulykker, bør medlemsstatene ikke tillate 
forsikringsforetak å fastsette en egenandel for den 
skadelidte part.

Retten til å påberope seg forsikringsavtalen og rette krav 21) 
direkte mot forsikringsforetaket er av stor betydning 
for beskyttelsen av skadelidte ved motorvognulykker. 
Direktiv 2000/26/EF gir skadelidte ved ulykker som 
inntreffer i andre medlemsstater enn den der den 
skadelidte er bosatt, og som er forårsaket av kjøretøyer 
som er forsikret og hjemmehørende i en medlemsstat, 
rett til å fremme direktekrav mot forsikringsforetaket 
som dekker den ansvarlige parts ansvarsforsikring. For å 
legge til rette for et effektivt og raskt erstatningsoppgjør 
og i størst mulig grad unngå kostbare retterganger, bør 
denne retten også omfatte skadelidte ved enhver ulykke 
forårsaket av motorvogner.

For å øke beskyttelsen for alle skadelidte ved 22) 
motorvognulykker bør framgangsmåten med begrunnet 
tilbud, som er fastsatt i direktiv 2000/26/EF, omfatte alle 
typer motorvognulykker. Den samme framgangsmåten 
bør få tilsvarende anvendelse dersom ulykken behandles 
gjennom ordningen med nasjonale forsikringsbyråer som 
fastsatt i direktiv 72/166/EØF.

For å gjøre det lettere for den skadelidte å søke erstatning, 23) 
bør informasjonssentre opprettet i samsvar med direktiv 
2000/26/EF ikke bare gi opplysninger om ulykker 
som omfattes av dette direktiv, men også gi lignende 
opplysninger om alle andre trafikkulykker.

I henhold til artikkel 11 nr. 2 i rådsforordning (EF) 24) 
nr. 44/2001 av 22. desember 2000 om domsmyndighet og 
om anerkjennelse og fullbyrding av dommer i sivile og 
kommersielle saker(1), lest i sammenheng med artikkel 9 
nr. 1 bokstav b) i samme forordning, kan den skadelidte 
framsette sitt krav overfor forsikringsgiveren i den 
medlemsstat der den skadelidte er bosatt.

Ettersom direktiv 2000/26/EF ble vedtatt før forordning 25) 
(EF) nr. 44/2001, som erstattet Brussel-konvensjonen 
av 27. september 1968 om samme emne for en rekke 
medlemsstater, bør henvisningen til konvensjonen i 
nevnte direktiv tilpasses der det er relevant.

Rådsdirektiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 26) 
90/232/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/26/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 72/166/EØF

I direktiv 72/166/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 4 gjøres følgende endringer:

a) første strekpunkt skal lyde:

«—  territoriet til den stat kjøretøyet har kjennemerket 
til, uavhengig av om kjennemerket er varig eller 
midlertidig, eller»,

b) følgende strekpunkt skal tilføyes:

«—  i tilfeller der kjøretøyet ikke har noe 
kjennemerke, eller har et kjennemerke som 
ikke, eller ikke lenger, svarer til kjøretøyet, og 
har vært innblandet i en ulykke, territoriet til 
den stat der ulykken inntraff, når det gjelder 
erstatningsoppgjør som nevnt i artikkel 2 
nr. 2 første strekpunkt i dette direktiv eller 
artikkel 1 nr. 4 i annet rådsdirektiv 84/5/
EØF av 30. desember 1983 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om 
ansvarsforsikring for motorvogn(*), 
_________ 
av 11.1.1984, s. 17.»

(1) EFT L 12 av 16.1.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2245/2004 (EUT L 381 av 28.12.2004, s. 10).
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2. Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal unnlate å kontrollere 
ansvarsforsikringen for motorvogner hjemmehørende på 
en annen medlemsstats territorium og for kjøretøyer 
hjemmehørende på en tredjestats territorium ved innreise 
til sitt eget territorium fra en annen medlemsstats 
territorium. De kan imidlertid foreta kontroller som ikke er 
systematiske eller innebærer forskjellsbehandling, og som 
foretas som ledd i en kontroll som ikke utelukkende gjelder 
forsikringskontroll.»

3. I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) annet avsnitt gjøres følgende endringer:

i) første punktum skal lyde:

«I slike tilfeller skal den medlemsstat som fraviker 
artikkel 3, treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
de skader som forårsakes av kjøretøyer tilhørende 
disse personene på sitt territorium eller en annen 
medlemsstats territorium, blir erstattet.»,

ii) siste punktum skal lyde:

«Den skal oversende Kommisjonen listen over 
personer som er unntatt fra kravet om lovpliktig 
forsikring samt de myndigheter eller organer som 
er ansvarlige for erstatningen. Kommisjonen skal 
offentliggjøre listen.»,

b) i bokstav b) skal annet ledd erstattes med følgende:

 «I så fall skal medlemsstatene sikre at kjøretøyer som 
nevnt i første ledd, behandles på samme måte som 
kjøretøyer som det ikke er tegnet lovpliktig forsikring 
for som fastsatt i artikkel 3 nr. 1. Erstatningsorganet i 
den medlemsstat der ulykken inntraff, skal siden kunne 
kreve erstatning fra garantifondet som omhandlet i 
artikkel 1 nr. 4 i direktiv 84/5/EØF, i den medlemsstat 
der kjøretøyet er hjemmehørende.

 Etter et tidsrom på fem år fra ikrafttredelsesdatoen 
for europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/
EF av 11. mai 2005 om endring av rådsdirektiv 
72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF 
samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/
EF om ansvarsforsikring for motorvogn(*), skal 
medlemsstatene rapportere til Kommisjonen om 
gjennomføringen og den praktiske anvendelsen av 
denne bokstav. Når Kommisjonen har gjennomgått 
disse rapportene, skal den ved behov framsette forslag 
om å erstatte eller oppheve dette unntak.

 ___________________ 
(*) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14.»

4. I artikkel 6 og artikkel 7 nr. 1 utgår ordene «eller på en 
medlemsstats ikke-europeiske territorium».

Artikkel 2

Endring av direktiv 84/5/EØF

I direktiv 84/5/EØF skal artikkel 1 lyde:

«Artikkel 1

1. Forsikringen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/
EØF skal dekke både tingsskade og personskade.

2. Hver medlemsstat skal, med forbehold for høyere 
garantibeløp som medlemsstatene eventuelt selv fastsetter, 
kreve at den lovpliktige forsikringen gir erstatning som utgjør 
minst følgende beløp:

a) ved personskader, et minstebeløp på 1 000 000 euro per 
skadelidt eller 5 000 000 euro per skadetilfelle, uansett 
antall skadelidte,

b) ved tingsskade, 1 000 000 euro per skadetilfelle, uansett 
antall skadelidte.

Ved behov kan medlemsstatene innføre en overgangsperiode 
på inntil fem år fra ikrafttredelsesdatoen for europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om endring 
av rådsdirektiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 
90/232/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/
EF om ansvarsforsikring for motorvogn(*) for å tilpasse 
minstebeløpene for dekning til de beløp som er fastsatt i dette 
nummer.

Medlemsstater som innfører en slik overgangsperiode, skal 
underrette Kommisjonen om dette og angi overgangsperiodens 
varighet.

Senest 30 måneder fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 
2005/14/EF skal medlemsstatene øke garantiene til minst 
halvparten av de nivåer som er fastsatt i dette nummer.

3. Etter ikrafttredelsen av direktiv 2005/14/EF eller etter 
utgangen av en overgangsperiode som nevnt i nr. 2, skal 
beløpene angitt i nevnte nummer revideres hvert femte år i 
samsvar med den europeiske konsumprisindeksen (EKPI), som 
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 
om harmoniserte konsumprisindeksar(**).
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Beløpene skal justeres automatisk. Beløpene skal økes med 
den prosentvise endringen som angis i EKPI for det aktuelle 
tidsrom, det vil si de fem årene umiddelbart før justeringen, og 
avrundes oppover til nærmeste 10 000 euro.

Kommisjonen skal meddele de avrundede beløpene til 
Europaparlamentet og Rådet, og sikre at de offentliggjøres i 
Den europeiske unions tidende.

4. Hver medlemsstat skal opprette eller godkjenne et organ 
som har til oppgave å betale erstatning, minst opp til den 
grensen som den lovpliktige erstatningen skal erstatte, for 
tingsskade eller personskade forårsaket av et ukjent kjøretøy 
eller et kjøretøy uten lovpliktig forsikring som fastsatt i nr. 1.

Første ledd skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 
bestemme om organets erstatning skal tillegges sekundær 
karakter eller ikke, eller retten til å fastsette bestemmelser om 
regressretten mellom dette organet og den eller de personer 
som er ansvarlig for ulykken, og andre forsikringsgivere eller 
trygdeorganer som skal yte skadelidte erstatning for samme 
skade. Medlemsstatene kan imidlertid ikke tillate at organet 
som forutsetning for betaling av erstatning krever at den 
skadelidte kan påvise at den som er ansvarlig, ikke har evne 
eller vilje til å betale..

5. Den skadelidte kan under alle omstendigheter henvende 
seg direkte til organet, som på grunnlag av de opplysninger det 
innhenter fra skadelidte, skal ha plikt til å gi vedkommende et 
begrunnet svar på spørsmålet om betaling av erstatning.

Medlemsstatene kan imidlertid utelukke betaling av erstatning 
fra organet til personer som frivillig har steget inn i kjøretøyet 
som forårsaket tings- eller personskaden, dersom organet kan 
bevise at de kjente til at kjøretøyet ikke var forsikret.

6. Medlemsstatene kan begrense eller utelukke betaling av 
erstatning fra organet når det gjelder tingsskader forårsaket av 
et ukjent kjøretøy.

Dersom organet har betalt erstatning for betydelige 
personskader til en skadelidt ved samme ulykke som et 
ukjent kjøretøy forårsaket tingsskade, kan medlemsstatene 
imidlertid ikke utelukke betaling av erstatning for tingsskade 
med den begrunnelse at kjøretøyet er ukjent. Medlemsstatene 
kan likevel fastsette en egenandel på høyst 500 euro for den 
skadelidte i forbindelse med en slik tingsskade.

Vilkårene for at personskader skal anses som betydelige, skal 
fastsettes i henhold til nasjonale lover eller andre forskrifter i 
den medlemsstat der ulykken inntreffer. Ved fastsettelsen av 
disse vilkårene kan medlemsstatene blant annet ta hensyn til 
om skaden har krevd behandling på sykehus.

7. Hver medlemsstat skal anvende sine lover og forskrifter 
på organets betaling av erstatning, med forbehold 
for enhver annen praksis som er gunstigere for den 
skadelidte.
_______________
(*) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14.
(**) EFT L 257 av 27.10.1995, s. 1. Forordningen 

endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1).»

Artikkel 3

Endring av direktiv 88/357/EØF

I direktiv 88/357/EØF utgår artikkel 12a nr. 4 fjerde ledd annet 
punktum.

Artikkel 4

Endring av direktiv 90/232/EØF

I direktiv 90/232/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 innsettes følgende ledd mellom første og annet 
ledd:

«Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 
å sikre at enhver lovbestemmelse eller ethvert vilkår i 
en forsikringsavtale som utelukker en passasjer fra slik 
dekning med den begrunnelse at vedkommende kjente til 
eller burde kjent til at føreren av kjøretøyet var påvirket av 
alkohol eller et annet rusmiddel da ulykken inntraff, skal 
anses som ugyldig når det gjelder erstatningskrav fra en 
slik passasjer.»

2. Ny artikkel 1a skal lyde:

«Artikkel 1a

Forsikringen nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/
EØF skal dekke personskader og tingsskader som rammer 
fotgjengere, syklister og andre ikke-motoriserte trafikanter 
som etter en ulykke der en motorvogn er innblandet, har rett 
til erstatning i henhold til nasjonal sivilrettslig lovgivning. 
Denne artikkel skal verken berøre erstatningsansvaret eller 
erstatningsbeløpet.»

3. I artikkel 2 skal første strekpunkt lyde:

«—  dekker hele Fellesskapets territorium på grunnlag 
av én enkelt premie og i hele avtaletiden, herunder 
i perioder når kjøretøyet befinner seg i andre 
medlemsstater i avtaletiden, og».
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4. Følgende artikler innsettes:

«Artikkel 4a

1. Som unntak fra artikkel 2 bokstav d) annet strekpunkt 
i direktiv 88/357/EØF(*) skal den medlemsstat der risikoen 
foreligger anses som bestemmelsesmedlemsstaten i 30 
dager fra det tidspunkt kjøperen aksepterer leveringen 
når et kjøretøy sendes fra en medlemsstat til en 
annen, selv om kjøretøyet ikke er formelt registrert i 
bestemmelsesmedlemsstaten.

2. Dersom kjøretøyet er innblandet i en ulykke i løpet 
av tidsrommet nevnt i nr. 1 i denne artikkel mens det er 
uforsikret, skal organet nevnt i artikkel 1 nr. 4 i direktiv 
84/5/EØF i bestemmelsesmedlemsstaten ha ansvar for 
erstatningen nevnt i artikkel 1 i nevnte direktiv.

Artikkel 4b

Medlemsstatene skal sikre at forsikringstakeren har rett til 
når som helst å anmode om en erklæring om tredjemanns 
erstatningskrav i forbindelse med det eller de kjøretøyer 
som har vært dekket av forsikringsavtalen i det minste i 
løpet av de siste fem årene av avtaleforholdet, eller om 
fravær av slike krav. Forsikringsforetaket eller ethvert 
organ som er utpekt av en medlemsstat til å yte lovpliktig 
forsikring eller utstede slike erklæringer, skal stille denne 
erklæringen til rådighet for forsikringstakeren innen 
15 dager fra anmodningen.

Artikkel 4c

Forsikringsforetak skal ikke kunne fratrekke egenandeler 
for skadelidte ved en ulykke i forbindelse med forsikringen 
nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/EØF.

Artikkel 4d

Medlemsstatene skal sikre at skadelidte ved ulykker 
forårsaket av et kjøretøy som er dekket av forsikring som 
nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/EØF, har rett til å 
rette direktekrav mot forsikringsforetaket som dekker den 
ansvarlige parts ansvarsforsikring.

Artikkel 4e

Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåten omhandlet 
i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 2000/26/EF(**) i forbindelse 

med erstatningsoppgjør som følge av en ulykke forårsaket 
av et kjøretøy som er dekket av forsikring som nevnt i 
artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/EØF.

Ved ulykker som behandles gjennom ordningen med 
nasjonale forsikringsbyråer som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i 
direktiv 72/166/EØF, skal medlemsstatene fastsette samme 
framgangsmåte som i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 2000/26/
EF. Ved anvendelse av denne framgangsmåten skal enhver 
henvisning til forsikringsforetak forstås som en henvisning 
til nasjonale forsikringsbyråer som definert i artikkel 1 
nr. 3 i direktiv 72/166/EØF.

____________

(*) Annet rådsdirektiv 88/357/EØF av 22. juni 
1988 om samordning av lover og forskrifter om 
direkte forsikring med unntak av livsforsikring og 
om fastsettelse av bestemmelser for å lette den 
faktiske utøvelse av adgang til å yte tjenester (EFT 
L 172 av 4.7.1988, s. 1). Direktivet sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF (EFT 
L 181 av 20.7.2000, s. 65).

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF av 
16. mai 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn 
(fjerde direktiv om motorvognforsikring) (EFT L 
181 av 20.7.2000, s. 65). »

5. Artikkel 5 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal, uten at det berører deres 
forpliktelser i henhold til direktiv 2000/26/EF, sikre at 
informasjonssentrene som er opprettet eller godkjent i 
samsvar med direktivets artikkel 5, gir opplysningene som 
er angitt i nevnte artikkel til enhver part som er innblandet 
i en trafikkulykke forårsaket av et kjøretøy som er dekket 
av forsikring som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 72/166/
EØF.»

Artikkel 5

Endring av direktiv 2000/26/EF

I direktiv 2000/26/EF gjøres følgende endringer:

1. Ny betraktning 16a skal lyde:

«16a) I henhold til artikkel 11 nr. 2 i rådsforordning 
(EF) nr. 44/2001 av 22. desember 2000 om 
domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrding 
av dommer i sivile og kommersielle saker(*), lest i 
sammenheng med artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i samme 
forordning, kan den skadelidte framsette sitt krav 
overfor forsikringsgiveren i den medlemsstaten der 
den skadelidte er bosatt.

________________

(*) EFT L 12 av 16.1.2001, s. 1. Forordningen sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2245/2004 (EUT L 381 av 
28.12.2004, s. 10).» 
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2. Artikkel 4 nr. 8 skal lyde:

«8.  Oppnevnelsen av en skaderepresentant skal ikke i seg 
selv innebære at det åpnes en filial som definert i artikkel 
1 bokstav b) i direktiv 92/49/EØF, og skaderepresentanten 
skal ikke betraktes som et etablert forretningssted som 
definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 88/357/EØF 
eller:

— et etablert forretningskontor som definert i Brussel-
konvensjonen av 27. september 1968 om domsmyndighet 
og fullbyrding av dommer i sivile saker, herunder 
handelssaker — for Danmarks vedkommende,

— for de øvrige medlemsstaters vedkommende, et 
etablert forretningssted som definert i forordning (EF) 
nr. 44/2001.

___________________

(*) EFT C 27 av 26.1.1998, s. 1 (konsolidert utgave).»

3. I artikkel 5 nr. 1 bokstav a) utgår punkt 2 ii).

4. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Sentralorgan

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å lette 
de skadelidtes, deres forsikringsgiveres eller deres juridiske 
representanters tilgang til de grunnleggende opplysninger 
som er nødvendige for å behandle erstatningskrav.

Disse grunnleggende opplysningene skal ved behov gjøres 
tilgjengelige i elektronisk form i et sentralt register i hver 
medlemsstat, og gjøres tilgjengelig for de berørte parter når 
de uttrykkelig anmoder om det.»

Artikkel 6

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 11. juni 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres.

Nærmere regler for henvisningen fastsettes av 
medlemsstatene.

2. Medlemsstatene kan, i samsvar med traktaten, 
opprettholde eller vedta bestemmelser som er gunstigere for 
skadelidte enn de bestemmelsene som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på 
det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 8

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. mai 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og tredje punktum og 
artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 
sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Massive strømmer av svarte penger kan skade 
finanssektorens stabilitet og omdømme og true det felles 
marked, og terrorisme ryster samfunnet i dets grunnvoller. 
I tillegg til strafferettslige tiltak kan forebyggende tiltak 
via det finansielle system gi resultater.

2) Kreditt- og finansinstitusjoners soliditet, integritet 
og stabilitet og tilliten til det finansielle system som 
helhet kan skades alvorlig av at kriminelle og deres 
medvirkende forsøker å skjule opprinnelsen til utbytte 
av kriminell virksomhet eller kanalisere lovlige eller 
ulovlige midler til finansiering av terrorisme. For å 
unngå at medlemsstatene vedtar tiltak for å verne sine 
finansielle systemer, som kan være uforenlige med det 
indre markeds virkemåte og med rettsstatens regler og 
offentlig orden i Fellesskapet, er det nødvendig å treffe 
fellesskapstiltak på dette området.

3) Med mindre det treffes visse tiltak på fellesskapsplan 
kan personer som driver med hvitvasking av penger og 
finansieringav terrorisme, prøve å utnytte liberaliseringen 
av kapitalbevegelser og adgangen til å yte finansielle 
tjenester som det integrerte finansmarked innebærer, til å 
fremme sin kriminelle virksomhet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 309 av 25.11.2005,  
s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 19.

(1) Uttalelse avgitt 11. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 40 av 17.2.2005, s. 9.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 26. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 19. september 2005.

4) Rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å 
hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 
penger(4) ble vedtatt på bakgrunn av disse bekymringene 
på området hvitvasking av penger. I henhold til 
direktivets bestemmelser skulle medlemsstatene forby 
hvitvasking av penger og pålegge finanssektoren, 
herunder kredittinstitusjoner og en lang rekke andre 
finansinstitusjoner, å identifisere sine kunder, oppbevare 
opplysninger på en tilfredsstillende måte, opprette 
interne framgangsmåter for opplæring av personalet 
og forebygging av hvitvasking av penger og å melde 
ethvert tegn på hvitvasking av penger til vedkommende 
myndigheter.

5) Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 
foregår ofte på internasjonalt plan. Tiltak som treffes bare 
på nasjonalt plan eller til og med på fellesskapsplan, uten 
å ta hensyn til samordning og samarbeid på internasjonalt 
plan, vil ha svært begrensede virkninger. De tiltak 
som Fellesskapet vedtar på dette området, bør derfor 
være i samsvar med andre tiltak som treffes i andre 
internasjonale fora. Fellesskapets tiltak bør fortsatt ta 
særlig hensyn til anbefalingene fra Den internasjonale 
innsatsgruppen for finansielle tiltak til bekjempelse 
av hvitvasking av penger (heretter kalt «FATF»), som 
er det fremste internasjonale organ til bekjempelse av 
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. 
Ettersom FATF-anbefalingene ble revidert og betydelig 
utvidet i 2003, bør dette direktiv bringes i samsvar med 
denne nye internasjonale standarden.

6) Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) gir 
medlemmene mulighet til å vedta de tiltak som er 
nødvendige for å verne den offentlige moral og forebygge 
bedrageri og å vedta tiltak av tilsynsmessige årsaker, 
herunder for å sikre det finansielle systems stabilitet og 
integritet.

7) Selv om hvitvasking av penger til å begynne med var 
begrenset til narkotikaforbrytelser, har utviklingen de 
senere år gått mot en mye videre definisjon av hvitvasking 
basert på et bredere spekter av primærlovbrudd. Et 
bredere spekter av primærlovbrudd letter meldingen av 
mistenkelige transaksjoner og internasjonalt samarbeid 
på dette området. Definisjonen av alvorlig forbrytelse 
bør derfor bringes i samsvar med definisjonen av alvorlig 
forbrytelse i Rådets rammebeslutning 2001/500/JIS av 
26. juni 2001 om hvitvasking av penger, identifikasjon, 
sporing, frysing, beslaglegging av redskaper til og utbytte 
av kriminell virksomhet(5).

(4) EFT L 166 av 28.6.1991, s. 77. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/97/EF (EFT L 344 av 28.12.2001, s. 76).

(5) EFT L 182 av 5.7.2001, s. 1.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/60/EF

av 26. oktober 2005

om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme(*)

2009/EØS/39/27
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8) Videre utgjør misbruk av det finansielle system til 
kanalisering av penger fra kriminalitet eller til og med 
lovlige penger til terroristformål en klar risiko for det 
finansielle systems integritet, virkemåte, omdømme og 
stabilitet. Dette direktivs forebyggende tiltak bør derfor 
omfatte ikke bare håndtering av penger som stammer 
fra kriminalitet, men også innsamling av penger eller 
formuesgoder til terroristformål.

9) Selv om det ved direktiv 91/308/EØF ble innført en plikt 
til å identifisere kunden, inneholder direktivet relativt få 
nærmere opplysninger om relevante framgangsmåter for 
dette. I betraktning av den avgjørende betydning dette 
aspektet har for forebygging av hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme, bør det i samsvar med 
nye internasjonale standarder innføres mer spesifikke og 
detaljerte bestemmelser om identifikasjon av kunden og 
den reelle eier samt kontroll av deres identitet. For dette 
formål er det avgjørende at «reell eier» defineres nøyaktig. 
Dersom det ikke er fastslått hvilke enkeltpersoner som 
tilgodeses av et rettssubjekt eller en rettslig ordning 
som f.eks. en stiftelse eller et forvaltningsselskap, og 
det derfor er umulig å identifisere en enkeltperson 
som reell eier, vil det være tilstrekkelig å identifisere 
den persongruppen som er utpekt som tilgodesett av 
stiftelsen eller forvaltningsselskapet. Dette kravet bør 
ikke omfatte identifikasjon av enkeltpersoner innen 
denne persongruppen.

10) De institusjonene og personene som omfattes av dette 
direktiv, bør i samsvar med dette direktiv fastslå og 
kontrollere den reelle eiers identitet. For å oppfylle 
dette kravet bør det være opp til disse institusjonene og 
personene om de vil benytte seg av offentlige registre over 
reelle eiere, be sine kunder om relevante opplysninger 
eller innhente opplysningene på annen måte, idet det tas 
hensyn til at omfanget av slike kundekontrolltiltak henger 
sammen med risikoen for hvitvasking av penger og 
finansiering av terrorisme, som avhenger av kundetype, 
forretningsforbindelse, produkt eller transaksjon.

11) Kredittavtaler der kredittkontoen utelukkende tjener til 
avvikling av lån, og der tilbakebetalingen av lånet 
skjer fra en konto som er åpnet i kundens navn hos 
en kredittinstitusjon som omfattes av dette direktiv 
i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a)-c), bør i sin 
alminnelighet anses som et eksempel på mindre risikable 
transaksjoner.

12) I den grad de som stiller formuesgoder til rådighet for et 
rettssubjekt eller en rettslig ordning, har betydelig kontroll 
over bruken av formuesgodene, bør de identifiseres som 
reelle eiere.

13) Forvaltningsforhold brukes i stort omfang i forbindelse med 
handelsvarer som et internasjonalt anerkjent virkemiddel 
på de for en stor del overvåkede engrosfinansmarkedene. 
Det er ingen plikt til å identifisere den reelle eier bare 
fordi det i dette bestemte tilfellet foreligger et slikt 
forvaltningsforhold.

14) Dette direktiv bør også få anvendelse på den virksomhet 
som institusjoner og personer som omfattes av direktivet, 
utfører på Internett.

15) Den skjerpede kontrollen i finanssektoren har fått 
personer som driver med hvitvasking av penger og 
finansiering av terrorisme, til å søke andre metoder 
for å skjule opprinnelsen til utbytte av kriminell 
virksomhet, og ettersom slike kanaler kan brukes til 
å finansiere terrorisme, bør plikten til å motarbeide 
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 
omfatte livsforsikringsformidlere og ytere av tjenester til 
forvaltningsselskaper og andre selskaper.

16) Foretak som allerede faller inn under et forsikringsforetaks 
lovbestemte ansvar, og som derfor faller inn under dette 
direktivs virkeområde, bør ikke tas med i kategorien 
forsikringsformidler.

17) At en person er et selskaps leder eller sekretær, innebærer 
ikke i seg selv at vedkommende er en yter av tjenester 
til forvaltningsselskaper og andre selskaper. Av den 
grunn omfatter definisjonen bare de personer som i 
forretningssammenheng opptrer som et selskaps leder 
eller sekretær for tredjemann.

18) Store kontantbetalinger har gjentatte ganger vist seg å være 
svært utsatt for hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme. I de medlemsstater som tillater kontantbetaling 
over den fastsatte terskelen, bør derfor alle fysiske og 
juridiske personer som i forretningssammenheng handler 
med varer, omfattes av dette direktiv når de godtar slike 
kontantbetalinger. Forhandlere av varer av høy verdi, 
for eksempel edelstener, edelmetaller eller kunstverker, 
samt auksjonarier, omfattes under alle omstendigheter 
av dette direktiv i den grad de mottar kontantbetaling 
med et beløp på 15 000 euro eller mer. For å sikre 
effektiv overvåking av at denne potensielt omfattende 
gruppen av institusjoner og personer overholder dette 
direktiv, kan medlemsstatene særlig konsentrere sin 
overvåkingsvirksomhet om fysiske og juridiske personer 
som handler med varer som er utsatt for en relativt høy 
risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme, i samsvar med prinsippet om tilsyn på grunnlag 
av risiko. Med tanke på de forskjellige situasjonene i de 
forskjellige medlemsstatene kan medlemsstatene beslutte 
å vedta strengere bestemmelser for på en passende måte å 
håndtere risikoen forbundet med store kontantbetalinger.
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19) Ved direktiv 91/308/EØF ble notarer og andre uavhengige 
jurister omfattet av virkeområdet for Fellesskapets tiltak 
mot hvitvasking av penger. Dette bør fortsatt være 
tilfellet i dette direktiv. Disse juristene, som definert 
av medlemsstatene, omfattes av bestemmelsene i 
dette direktiv når de deltar i finansielle transaksjoner 
eller transaksjoner på vegne av foretak, herunder 
skatterådgivning, der faren er størst for at disse juristenes 
tjenester misbrukes til hvitvasking av utbytte av kriminell 
virksomhet eller til finansiering av terrorisme.

20) Når uavhengige yrkesutøvere som yter juridisk bistand 
og er rettslig godkjent og kontrollert, f.eks. advokater, 
vurderer en klients rettslige stilling eller representerer 
en klient ved rettergang, vil det i henhold til direktivet 
imidlertid ikke være hensiktsmessig i forbindelse med 
slik virksomhet å forplikte disse juristene til å melde 
eventuelle mistanker om hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme. Det må gjøres unntak fra 
enhver plikt til å melde opplysninger som er mottatt 
før, under eller etter en rettergang, eller i forbindelse 
med vurderingen av en klients rettslige stilling. Juridisk 
bistand omfattes dermed fortsatt av taushetsplikt, med 
mindre den juridiske rådgiveren deltar i hvitvasking av 
penger eller finansiering av terrorisme, den juridiske 
bistanden gis med henblikk på hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme, eller advokaten vet at klienten 
søker juridisk bistand med henblikk på hvitvasking av 
penger eller finansiering av terrorisme.

21) Direkte sammenlignbare tjenester må behandles på 
samme måte når de ytes av yrkesgrupper som omfattes 
av dette direktiv. For å sikre de rettigheter som er 
fastsatt i Den europeiske konvensjon om beskyttelse 
av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter 
og i traktaten om Den europeiske union, når det gjelder 
revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere, 
som i visse medlemsstater kan forsvare eller representere 
en klient ved rettergang eller vurdere en klients rettslige 
stilling, bør de opplysninger som de får tilgang til 
under utførelsen av disse oppgavene, ikke omfattes av 
meldingsplikten i henhold til dette direktiv.

22) Det bør erkjennes at risikoen for hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme ikke er den samme i alle 
tilfeller. I tråd med en tilnærming på grunnlag av risiko 
bør det innføres et prinsipp i Fellesskapets regelverk om 
at forenklet kundekontroll tillates i tilfeller der det er 
hensiktsmessig.

23) Unntaket med hensyn til identifikasjon av reelle eiere av 
felles kontoer som føres av notarer eller andre uavhengige 
jurister, bør ikke berøre de plikter disse notarer eller andre 
uavhengige jurister har i henhold til dette direktiv. Disse 
pliktene innebærer at slike notarer eller andre uavhengige 
jurister selv har plikt til å identifisere reelle eiere av felles 
kontoer som de fører. 

24) Dessuten bør det i Fellesskapets regelverk erkjennes at 
det i visse situasjoner er større risiko for hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme. Selv om 
identiteten og forretningsprofilen til alle kunder bør 
fastslås, er det tilfeller der det kreves særlig grundig 
identifikasjon og kontroll av kunden.

25) Dette gjelder særlig for forretningsforbindelser med 
enkeltpersoner som innehar eller har innehatt viktige 
offentlige stillinger, særlig personer fra stater der 
korrupsjon er utbredt. Slike forhold kan utsette særlig 
finanssektoren for betydelig risiko med hensyn til 
omdømme og/eller juridisk. Den internasjonale innsatsen 
for å bekjempe korrupsjon berettiger også et behov for 
økt oppmerksomhet om slike tilfeller og at alle normale 
kundekontrolltiltak treffes for politisk utsatte personer 
innenlands eller utvidede kundekontrolltiltak for politisk 
utsatte personer som bor i en annen medlemsstat eller en 
tredjestat.

26) Innhenting av godkjenning fra øverste ledelse ved 
opprettelse av forretningsforbindelser bør ikke innebære 
godkjenning fra styret, men fra den som er direkte 
overordnet personen som søker slik godkjenning.

27) For å unngå gjentatte kundeidentifikasjoner som fører 
til forsinkelser og ineffektivitet i forretningsdriften, bør 
det, med forbehold for egnede sikkerhetstiltak, være 
tillatt å motta nye kunder som er identifisert andre 
steder. Dersom en institusjon eller person som omfattes 
av dette direktiv, benytter seg av tredjemann, påhviler 
det endelige ansvar for kundekontrollen den institusjon 
eller person som kunden mottas av. Tredjemann, eller 
den som mottar kunden, beholder også sitt ansvar for 
alle kravene i dette direktiv, herunder kravet om å melde 
mistenkelige transaksjoner og oppbevare registre, i den 
grad vedkommende og kunden har en forbindelse som 
omfattes av dette direktiv.
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28) I tilfelle agentur- eller utsettingsforhold på kontraktsbasis 
mellom institusjoner eller personer som omfattes av dette 
direktiv, og eksterne fysiske eller juridiske personer som 
ikke omfattes av det, må eventuelle forpliktelser til å 
motarbeide hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme for disse agentene eller eksterne tjenesteyterne 
som del av institusjoner eller personer som omfattes av 
dette direktiv, følge bare av kontrakten og ikke av dette 
direktiv. Ansvaret for å overholde dette direktiv påhviler 
fortsatt institusjonen eller personen som omfattes av 
direktivet.

29) Mistenkelige transaksjoner bør meldes til den finansielle 
etterretningsenheten, som fungerer som nasjonalt senter 
for mottak, analyse og formidling til vedkommende 
myndigheter av mistenkelige transaksjoner og andre 
opplysninger om potensiell hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme. Dette forplikter 
ikke medlemsstatene til å endre sine eksisterende 
meldingssystemer dersom meldingen skjer gjennom 
andre myndigheter med ansvar for håndheving av loven, 
så lenge disse opplysningene videreformidles raskt 
og ufiltrert til finansielle etterretningsenheter, slik at 
disse kan utføre sine oppgaver, herunder internasjonalt 
samarbeid med andre finansielle etterretningsenheter, på 
en tilfredsstillende måte.

30) Som unntak fra det alminnelige forbudet mot å utføre 
mistenkelige transaksjoner kan institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, utføre mistenkelige 
transaksjoner før de underretter vedkommende 
myndigheter, dersom det er umulig å unnlate å utføre 
transaksjonen, eller dersom en unnlatelse vil kunne 
hindre forfølgelse av dem som tilgodeses av en mistenkt 
transaksjon, med henblikk på hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme. Dette bør imidlertid ikke 
berøre internasjonale forpliktelser som medlemsstatene 
har inngått for omgående å fryse midler eller andre 
eiendeler som tilhører terrorister, terroristorganisasjoner 
eller dem som finansierer terrorisme, i samsvar med 
relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

31) Dersom en medlemsstat beslutter å anvende 
unntakene i artikkel 23 nr. 2, kan den tillate eller 
kreve at det selvregulerende organ som representerer 
personene omhandlet i nevnte artikkel, ikke formidler 
opplysninger som er innhentet fra disse personene under 
omstendighetene omhandlet i nevnte artikkel til den 
finansielle etterretningsenheten.

32) Det har vært en rekke tilfeller der ansatte som melder 
om sine mistanker om hvitvasking av penger, blir 
utsatt for trusler eller represalier. Selv om dette direktiv 
ikke kan gripe inn i medlemsstatenes rettergang, er 
dette spørsmål av vesentlig betydning for et effektivt 

system for hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme. Medlemsstatene bør være oppmerksomme på 
dette problemet og gjøre det de kan for å verne ansatte 
mot slike trusler og represalier.

33) Videreformidling av opplysninger som omhandlet 
i artikkel 28 må være i samsvar med reglene for 
overføring av personopplysninger til tredjestater som 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger(1). Videre 
kan bestemmelsene i artikkel 28 ikke berøre nasjonal 
lovgivning om personvern og taushetsplikt.

34) Personer som bare omarbeider papirdokumenter til 
elektroniske data på grunnlag av en kontrakt med en 
kredittinstitusjon eller finansinstitusjon, faller ikke inn 
under dette direktivs virkeområde; dette gjelder også 
fysiske eller juridiske personer som forsyner kreditt- 
eller finansinstitusjoner med fondsoverføringsmeldinger 
eller andre støttesystemer eller med avregnings- og 
oppgjørssystemer.

35) Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 
er internasjonale problemer, og bør bekjempes 
på internasjonalt plan. Når Fellesskapets kreditt- og 
finansinstitusjoner har filialer og datterforetak 
i tredjestater der lovgivningen på dette området er 
utilstrekkelig, bør de, for å unngå å anvende svært 
forskjellige standarder innenfor én institusjon eller 
gruppe av institusjoner, anvende fellesskapsstandarden 
eller underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten 
dersom dette er umulig.

36) Det er viktig at kreditt- og finansinstitusjoner raskt kan 
besvare forespørsler om opplysninger om hvorvidt de 
har forretningsforbindelser med navngitte personer. Med 
sikte på å identifisere slike forretningsforbindelser for 
raskt å kunne stille slike opplysninger til rådighet, bør 
kreditt- og finansinstitusjoner ha effektive systemer som 
står i forhold til virksomhetens omfang og art. Særlig 
bør kredittinstitusjoner og større finansinstitusjoner ha 
elektroniske systemer til rådighet. Denne bestemmelsen 
er av særlig betydning i forbindelse med framgangsmåter 
som fører til tiltak som f.eks. frysing eller beslaglegging av 
eiendeler (herunder terroristers eiendeler), i samsvar med 
gjeldende nasjonal lovgivning eller fellesskapsregelverk 
med sikte på å bekjempe terrorisme.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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37) I dette direktiv fastsettes detaljerte regler for kundekontroll, 
herunder utvidet kundekontroll for høyrisikokunder 
eller -forretningsforbindelser, for eksempel egnede 
framgangsmåter for å fastslå om en person er en politisk 
utsatt person, og visse ytterligere, mer detaljerte krav, for 
eksempel framgangsmåter og tiltak for å sikre overholdelse 
av de aktuelle bestemmelsene. Alle disse kravene 
skal oppfylles av hver av institusjonene og personene 
som omfattes av dette direktiv, mens medlemsstatene 
forventes å tilpasse den detaljerte gjennomføringen av 
disse bestemmelsene til de forskjellige yrkenes særtrekk 
og forskjellene i omfang og størrelse for de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv.

38) For å sikre at institusjoner og andre som er underlagt 
Fellesskapets regelverk på dette området, forblir 
engasjert, bør de om mulig få tilbakemelding om nytten 
og oppfølgingen av meldingene de framlegger. For å 
muliggjøre dette og for å kunne vurdere effektiviteten til 
deres systemer til bekjempelse av hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme, bør medlemsstatene føre 
relevante statistikker og forbedre dem.

39) Ved nasjonal registrering eller godkjenning av et 
vekslekontor, en yter av tjenester til forvaltningsselskaper 
og andre selskaper eller et kasino må vedkommende 
myndigheter sikre at de personer som faktisk leder eller 
skal lede slike foretaks forretningsvirksomhet, og de 
reelle eierne av slike enheter er pålitelige og egnede 
personer. Kriteriene for å avgjøre hvorvidt en person er 
pålitelig og egnet, bør fastsettes i samsvar med nasjonal 
lovgivning. Slike kriterier bør minst gjenspeile behovet 
for å verne slike foretak mot å bli misbrukt av lederne 
eller de reelle eierne til kriminelle formål.

40) Tatt i betraktning at hvitvasking av penger og finansiering 
av terrorisme er av internasjonal karakter, bør samordning 
og samarbeid mellom finansielle etterretningsenheter som 
omhandlet i rådsbeslutning 2000/642/JIS av 17. oktober 
2000 om ordninger for samarbeid mellom finansielle 
etterretningsenheter i medlemsstatene med hensyn til 
utveksling av opplysninger(1), herunder opprettelse av 
et nett av finansielle etterretningsenheter i EU, fremmes 
i størst mulig grad. For dette formål bør Kommisjonen 
gi den nødvendige bistand for å lette slik samordning, 
herunder finansiell bistand.

41) Betydningen av å bekjempe hvitvasking av penger og 
finansiering av terrorisme bør få medlemsstatene til 
i sin nasjonale lovgivning å fastsette virkningsfulle 
sanksjoner som står i forhold til overtredelsen og virker 
avskrekkende, for manglende overholdelse av nasjonale 
bestemmelser som vedtas i henhold til dette direktiv. 
Det bør vedtas sanksjoner for fysiske og juridiske 
personer. Ettersom juridiske personer ofte er involvert i 

(1) EFT L 271 av 24.10.2000, s. 4.

kompliserte transaksjoner med henblikk på hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme, bør sanksjonene 
også tilpasses den virksomhet som utøves av juridiske 
personer.

42) Fysiske personer som utøver virksomhet som nevnt i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 3 bokstav a) og b) innenfor en 
juridisk persons struktur, men på uavhengig grunnlag, bør 
ha et selvstendig ansvar for å overholde bestemmelsene i 
dette direktiv, med unntak av artikkel 35.

43) En avklaring av de tekniske sidene ved reglene fastsatt i 
dette direktiv kan være nødvendig for å sikre effektiv og 
tilstrekkelig enhetlig gjennomføring av dette direktiv, idet 
det tas hensyn til de forskjellige finansielle instrumenter, 
yrker og risikoer i de forskjellige medlemsstater samt 
til den tekniske utvikling i kampen mot hvitvasking av 
penger og finansiering av terrorisme. Kommisjonen 
bør derfor få fullmakt til å vedta gjennomføringstiltak, 
for eksempel visse kriterier for å identifisere lav- og 
høyrisikosituasjoner der forenklet kontroll kan være 
tilstrekkelig, eller der det kreves utvidet kontroll, forutsatt 
at disse ikke endrer de grunnleggende elementene i dette 
direktiv, og forutsatt at Kommisjonen handler i samsvar 
med prinsippene som er fastsatt her, etter samråd med 
Komiteen for forebygging av hvitvasking av penger og 
finansiering av terrorisme.

44) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2). For dette formål bør det 
nedsettes en ny komité for forebygging av hvitvasking 
av penger og finansiering av terrorisme, til erstatning for 
kontaktutvalget for hvitvasking av penger nedsatt ved 
direktiv 91/308/EØF.

45) I betraktning av de svært omfattende endringene som 
ville være nødvendige i direktiv 91/308/EØF, bør det 
oppheves av hensyn til klarheten.

46) Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å hindre 
at det finansielle system brukes til hvitvasking av 
penger og finansiering av terrorisme, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette målet.

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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47) Når Kommisjonen utøver sin gjennomføringsmyndighet 
i samsvar med dette direktiv, bør den ta hensyn til 
følgende prinsipper: behovet for høy grad av innsyn og 
samråd med de institusjoner og personer som omfattes 
av dette direktiv, samt Europaparlamentet og Rådet, 
behovet for å sikre at vedkommende myndigheter er i 
stand til å sørge for at reglene overholdes konsekvent, 
den langsiktige balansen mellom kostnader og nytte 
for de institusjoner og personer som omfattes av dette 
direktiv, i alle gjennomføringstiltak, behovet for å 
sikre den nødvendige fleksibilitet ved anvendelsen av 
gjennomføringstiltakene ut fra en tilnærming som bygger 
på risikovurdering, behovet for å sikre sammenheng med 
annet fellesskapsregelverk på området, og behovet for å 
verne Fellesskapet, dets medlemsstater og deres borgere 
mot følgene av hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme.

48) I dette direktiv respekteres de grunnleggende rettigheter 
og overholdes de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 
Ingen bestemmelse i dette direktiv må tolkes eller 
gjennomføres på en måte som ikke er forenlig med Den 
europeiske menneskerettighetskonvensjon —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal sikre at hvitvasking av penger og 
finansiering av terrorisme forbys.

2. Følgende handlinger anses som hvitvasking av penger for 
dette direktivs formål dersom de utføres med forsett:

a) konvertering eller overdragelse av formuesgoder i den 
hensikt å skjule eller tilsløre formuesgodenes ulovlige 
opprinnelse, eller å hjelpe noen som er innblandet i 
slik virksomhet, med å unngå de rettslige følgene av 
vedkommendes handlinger, når den som gjør dette, vet at 
formuesgodene stammer fra kriminell virksomhet eller fra 
deltaking i slik virksomhet,

b) å skjule eller tilsløre formuesgoders reelle art, opprinnelse 
eller plassering, råderett over dem, deres bevegelser, 
eiendomsretten til dem eller rettighetene knyttet til dem, 

når den som gjør dette, vet at de stammer fra kriminell 
virksomhet eller fra deltaking i slik virksomhet,

c) erverv, besittelse eller bruk av formuesgoder, når den som 
mottar formuesgodene på tidspunktet for mottakelsen vet 
at de stammer fra kriminell virksomhet eller fra deltaking i 
slik virksomhet,

d) deltaking i, medvirkning til eller forsøk på å oppmuntre 
eller gi hjelp og råd i forbindelse med noen av handlingene 
nevnt i de foregående bokstaver.

3. Det skal også betraktes som hvitvasking av penger dersom 
virksomheten som lå til grunn for formuesgodene som 
skulle hvitvaskes, foregikk på en annen medlemsstats 
territorium eller i en tredjestat.

4. I dette direktiv menes med «finansiering av terrorisme» 
framskaffelse eller innsamling av midler på en hvilken som 
helst måte, direkte eller indirekte, i den hensikt å bruke dem 
eller med kjennskap til at de vil bli brukt, helt eller delvis, til 
å utføre noen av lovbruddene som er omhandlet i artikkel 1-4 
i Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om 
bekjempelse av terrorisme(1).

5. Kjennskap, forsett eller motiv som vilkår for at 
handlingene nevnt i nr. 2 og 4 skal foreligge, kan fastslås på 
grunnlag av faktiske, objektive omstendigheter.

Artikkel 2

1. Dette direktiv får anvendelse på

1) kredittinstitusjoner,

2) finansinstitusjoner,

3) følgende juridiske eller fysiske personer når de utøver sitt 
yrke:

a) revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere,

b) notarer og andre uavhengige jurister når de, på vegne 
av sin klient og for dennes regning deltar i en hvilken 
som helst finansiell transaksjon eller en transaksjon 
med fast eiendom, eller bistår klienten med planlegging 
eller gjennomføring av transaksjoner i forbindelse 
med

i) kjøp og salg av fast eiendom eller foretak,

ii) forvaltning av klienters penger, verdipapirer eller 
andre eiendeler,

(1) EFT L 164 av 22.6.2002, s. 3.
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iii) åpning eller forvaltning av bank-, spare- eller 
verdipapirkontoer,

iv) framskaffelse av nødvendig kapital til opprettelse, 
drift eller ledelse av selskaper,

v) opprettelse, drift eller ledelse av 
forvaltningsselskaper, selskaper eller lignende 
strukturer,

c) ytere av tjenester til forvaltningsselskaper og andre 
selskaper som ikke allerede er omfattet av bokstav a) 
eller b),

d) eiendomsmeglere,

e) andre fysiske eller juridiske personer som handler med 
varer, bare dersom betaling foretas i kontanter med 
et beløp på minst 15 000 euro, enten transaksjonen 
utføres i én enkelt operasjon eller i flere operasjoner 
som ser ut til å henge sammen,

f) kasinoer.

2. Medlemsstatene kan beslutte at juridiske og fysiske 
personer som utøver finansiell virksomhet leilighetsvis og 
bare i et svært begrenset omfang, der det er lav risiko for 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, ikke 
omfattes av artikkel 3 nr. 1 eller 2.

Artikkel 3

I dette direktiv menes med:

1) «kredittinstitusjon» en kredittinstitusjon som definert 
i artikkel 1 nr. 1 første ledd i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å 
starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(1), samt 
filialer som definert i artikkel 1 nr. 3 i nevnte direktiv, 
beliggende innenfor Fellesskapet, av kredittinstitusjoner 
med hovedkontor i eller utenfor Fellesskapet,

2) «finansinstitusjon»

a) andre foretak enn kredittinstitusjoner som utfører 
én eller flere typer virksomhet nevnt i nr. 2-12 og 
nr. 14 på listen i vedlegg I til direktiv 2000/12/
EF; dette omfatter virksomhet ved vekslekontorer og 
pengeoverføringskontorer,

b) et forsikringsselskap som er behørig godkjent i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF 
om livsforsikring(2), dersom det utøver virksomhet 
som omfattes av nevnte direktiv,

c) et investeringsforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 
punkt 1) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/

(1) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/1/EF 
(EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9).

(2) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/1/
EF.

EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle 
instrumenter(3),

d) et foretak for kollektiv investering som markedsfører 
sine andeler eller aksjer,

e) en forsikringsformidler som definert i artikkel 2 nr. 
5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 
9. desember 2002 om forsikringsformidling(4), unntatt 
forsikringsformidlere som omhandlet i nevnte direktivs 
artikkel 2 nr. 7, når de formidler livsforsikring og andre 
tjenester knyttet til investering,

f) filialer beliggende i Fellesskapet av finansinstitusjoner 
nevnt i bokstav a)-e) med hovedkontor i eller utenfor 
Fellesskapet,

3) «formuesgoder» alle typer eiendeler, materielle eller 
immaterielle, fast eiendom eller løsøre samt juridiske 
dokumenter eller virkemidler i enhver form, herunder 
elektroniske eller digitale, som dokumenterer eiendomsrett 
til eiendelene eller rettigheter knyttet til dem,

4) «kriminell virksomhet» alle former for kriminell deltaking 
i et alvorlig lovbrudd,

5) «alvorlig lovbrudd» minst

a) handlinger som omhandlet i artikkel 1-4 i 
rammebeslutning 2002/475/JIS,

b) alle lovbrudd som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 
i De forente nasjoners konvensjon av 1988 om ulovlig 
håndtering av og handel med narkotika og psykotrope 
stoffer,

c) kriminelle organisasjoners virksomhet som definert 
i artikkel 1 i Rådets felles handling 98/733/JIS av 
21. desember 1998 om å gjøre det straffbart å delta 
i en kriminell organisasjon i Den europeiske unions 
medlemsstater(5),

d) bedrageri, i det minste alvorlige tilfeller, som definert 
i artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2 i Konvensjonen om vern 
av De europeiske fellesskaps finansielle interesser(6),

e) korrupsjon,

f) alle lovbrudd som kan straffes med fengsel eller et 
sikringstiltak av en lengste varighet på over ett år, 
eller for stater som har en laveste terskel for lovbrudd 
i sitt rettssystem, alle lovbrudd som kan straffes med 
fengsel eller et sikringstiltak av en minste varighet på 
over seks måneder,

(3) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
(5) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
(6) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 49.
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6) «reell eier» fysisk(e) person(er) som i siste instans eier 
eller kontrollerer kunden og/eller den fysiske personen 
som en transaksjon eller handling gjennomføres på vegne 
av. Reell eier omfatter minst

a) for selskaper:

i) den eller de fysiske personer som i siste instans 
eier eller kontrollerer et rettssubjekt gjennom 
direkte eller indirekte eierskap eller kontroll 
over en tilstrekkelig prosentdel av aksjene eller 
stemmerettighetene i dette rettssubjektet, herunder 
ved hjelp av beholdning av ihendehaveraksjer, 
unntatt selskaper som er notert på et regulert 
marked som er underlagt opplysningsplikt i samsvar 
med Fellesskapets regelverk eller tilsvarende 
internasjonale standarder; en prosentdel på 25 % 
pluss én aksje anses som tilstrekkelig til å oppfylle 
dette kriteriet,

ii) den eller de fysiske personer som på annen måte 
utøver kontroll over ledelsen av et rettssubjekt,

b) for juridiske personer, som stiftelser, og rettslige 
ordninger, som forvaltningsselskaper, som forvalter og 
fordeler midler:

i) dersom de framtidige mottakerne allerede 
er bestemt, den eller de fysiske personer som 
tilgodeses med minst 25 % av formuesgodene i en 
rettslig ordning eller et rettssubjekt,

ii) dersom de enkeltpersoner som tilgodeses av 
den juridiske personen eller rettslige ordningen, 
ennå ikke er bestemt, den persongruppen i hvis 
hovedinteresse den juridiske personen eller rettslige 
ordningen er opprettet eller innrettet,

iii) den eller de fysiske personer som utøver kontroll 
over minst 25 % av formuesgodene i en rettslig 
ordning eller et rettssubjekt,

7) «yter av tjenester til forvaltningsselskaper og andre 
selskaper» enhver fysisk eller juridisk person som i 
forretningssammenheng yter noen av følgende tjenester til 
tredjemann:

a) oppretter selskaper eller andre juridiske personer,

b) opptrer som eller sørger for at en annen person opptrer 
som leder eller sekretær for et selskap, deltaker i et 
kommandittselskap eller en lignende stilling for andre 
juridiske personer,

c) sørger for et forretningskontor, en forretningsadresse, 
administrativ adresse eller postadresse og andre 
tilknyttede tjenester for et selskap, et kommandittselskap 
eller en annen juridisk person eller rettslig ordning,

d) opptrer som eller sørger for at en annen person opptrer 
som forvalter for et klassisk forvaltningsselskap eller 
en lignende rettslig ordning,

e) opptrer som eller sørger for at en annen person 
opptrer som aksjonær med fullmakt fra en annen 
person, bortsett fra selskaper som er notert på et 
regulert marked som er underlagt opplysningsplikt i 
samsvar med Fellesskapets regelverk eller tilsvarende 
internasjonale standarder,

8) «politisk utsatte personer» fysiske personer som har eller har 
hatt viktige offentlige verv, samt nære familiemedlemmer 
eller personer som er kjent som nære medarbeidere,

9) «forretningsforbindelse» en forretningsmessig, yrkesmessig 
eller handelsmessig forbindelse som henger sammen med 
den yrkesvirksomhet som utøves av institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, og som på 
tidspunktet for opprettelse av kontakten, forventes å ha en 
viss varighet,

10) «tomt bankselskap» en kredittinstitusjon eller en institusjon 
som driver tilsvarende virksomhet, som er opprettet i en 
stat der det ikke er fysisk til stede med en egentlig ledelse 
og administrasjon, og som ikke er tilknyttet et regulert 
finanskonsern.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal sørge for at bestemmelsene i dette 
direktiv utvides helt eller delvis til å omfatte andre yrker 
og kategorier av foretak enn institusjonene og personene 
nevnt i artikkel 2 nr. 1, som driver virksomhet som med stor 
sannsynlighet kan brukes til formål knyttet til hvitvasking av 
penger eller finansiering av terrorisme.

2. Dersom en medlemsstat beslutter å utvide bestemmelsene 
i dette direktiv til å omfatte andre yrker og kategorier av 
foretak enn dem som er nevnt i artikkel 2 nr. 1, skal den 
underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 5

Medlemsstatene kan på det området som omfattes av dette 
direktiv, vedta eller opprettholde strengere bestemmelser for å 
hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
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KAPITTEL II

KUNDEKONTROLLKRAV

AVSNITT 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 6

Medlemsstatene skal forby sine kreditt- og finansinstitusjoner 
å føre anonyme kontoer eller bankbøker. Som unntak fra 
artikkel 9 nr. 6 skal medlemsstatene i alle tilfeller kreve at eiere 
og mottakere av eksisterende anonyme kontoer eller anonyme 
bankbøker gjennomgår kundekontrolltiltak snarest mulig og 
i alle fall innen slike kontoer eller bankbøker brukes på noen 
måte.

Artikkel 7

De institusjoner og personer som omfattes av dette direktiv, 
skal anvende kundekontrolltiltak i følgende tilfeller:

a) når de oppretter en forretningsforbindelse,

b) når de leilighetsvis utfører transaksjoner som beløper seg 
til minst 15 000 euro, enten transaksjonen utføres i én 
enkelt operasjon eller i flere operasjoner som ser ut til å 
henge sammen,

c) når det er mistanke om hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme, uavhengig av eventuelle unntak, 
fritak eller terskler,

d) når det er tvil om hvorvidt tidligere innhentede 
kundeidentifikasjonsopplysninger er riktige eller 
tilstrekkelige.

Artikkel 8

1. Kundekontrolltiltak skal omfatte:

a) identifikasjon av kunden og kontroll av kundens identitet på 
grunnlag av dokumenter, data eller opplysninger innhentet 
fra en pålitelig og uavhengig kilde,

b) eventuelt identifikasjon av reell eier, idet det treffes egnede 
tiltak på grunnlag av risiko for å kontrollere vedkommendes 
identitet, slik at institusjonen eller personen som omfattes 
av dette direktiv, er forvisset om at den vet hvem den 
reelle eier er, herunder at det for juridiske personer, 
forvaltningsselskaper og lignende rettslige ordninger 
treffes egnede tiltak på grunnlag av risiko for å forstå 
kundens eier- og kontrollstruktur,

c) innhenting av opplysninger om forretningsforbindelsens 
formål og tilsiktede art,

d) vedvarende kontroll med forretningsforbindelsen, herunder 
undersøkelse av transaksjoner som utføres som ledd 
i forretningsforbindelsen, for å sikre at transaksjonene 

som utføres, er i samsvar med institusjonens eller 
personens kjennskap til kunden, forretningsvirksomheten 
og risikoprofilen, herunder om nødvendig midlenes 
opprinnelse, samt ajourføring av dokumentene, dataene og 
opplysningene.

2. De institusjoner og personer som omfattes av dette 
direktiv, anvender hvert av kundekontrolltiltakene 
omhandlet i nr. 1, men kan avgjøre omfanget av slike 
tiltak på grunnlag av en risikovurdering avhengig av typen 
kunde, forretningsforbindelse, produkt eller transaksjon. De 
institusjoner og personer som omfattes av dette direktiv, skal 
kunne godtgjøre overfor vedkommende myndigheter nevnt i 
artikkel 37, herunder selvregulerende organer, at omfanget av 
tiltakene er passende ut fra risikoen for hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme.

Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal kreve at kontrollen av kundens og 
den reelle eiers identitet finner sted før en forretningsforbindelse 
opprettes eller transaksjonen utføres.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate at 
kontrollen av kundens og den reelle eiers identitet 
fullføres under opprettelsen av en forretningsforbindelse 
dersom dette er nødvendig for ikke å avbryte den normale 
forretningsvirksomheten og det er lav risiko for hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme. I slike situasjoner 
skal disse framgangsmåtene avsluttes snarest mulig etter første 
kontakt.

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan medlemsstatene i 
forbindelse med livsforsikringsforetak tillate at kontroll av 
identiteten til den som er begunstiget i henhold til polisen, 
finner sted etter at forretningsforbindelsen er opprettet. I så fall 
skal kontrollen finne sted på eller før utbetalingstidspunktet, 
eller på eller før det tidspunkt da den begunstigede akter å 
utøve sine rettigheter i henhold til polisen.

4. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan medlemsstatene tillate at 
det åpnes en bankkonto, forutsatt at det finnes tilstrekkelige 
garantier for å sikre at transaksjonen ikke utføres av kunden 
eller på dennes vegne før nevnte krav er oppfylt i sin helhet.

5. Medlemsstatene skal i tilfeller der den aktuelle institusjon 
eller person ikke er i stand til å oppfylle kravene i bokstav 
a), b) og c) i artikkel 8 nr. 1, kreve av vedkommende 
ikke utfører en transaksjon via en bankkonto, oppretter en 
forretningsforbindelse eller utfører transaksjonen, eller at 
vedkommende skal avvikle forretningsforbindelsen, og skal 
overveie å underrette den finansielle etterretningsenheten om 
kunden i samsvar med artikkel 22.
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Medlemsstatene er ikke forpliktet til å anvende foregående 
ledd i situasjoner der notarer, andre uavhengige jurister, 
revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere er i ferd 
med å vurdere klientens rettslige stilling eller med å forsvare 
eller representere klienten under eller i forbindelse med en 
rettergang, herunder rådgivning om innledning eller unngåelse 
av slik rettergang.

6. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, anvender framgangsmåtene 
for kundekontroll ikke bare på nye kunder, men også på 
eksisterende kunder på passende tidspunkter på grunnlag av en 
risikovurdering.

Artikkel 10

1. Medlemsstatene skal kreve at alle kasinokunder 
identifiseres, og at deres identitet kontrolleres dersom de 
kjøper eller bytter spillesjetonger til en verdi av minst 2 000 
euro.

2. Kasinoer som er underlagt offentlig tilsyn, skal i alle 
tilfeller anses å oppfylle kundekontrollkravene dersom de 
registrerer, fastslår og kontrollerer identiteten til sine kunder 
allerede før eller ved inngangen til lokalet, uavhengig av hvor 
mange spillesjetonger som kjøpes.

AVSNITT 2

Forenklet kundekontroll

Artikkel 11

1. Som unntak fra artikkel 7 bokstav a), b) og d), artikkel 
8 og artikkel 9 nr. 1 skal de institusjoner og personer som 
omfattes av dette direktiv, ikke være underlagt kravene i nevnte 
artikler dersom kunden er en kreditt- eller finansinstitusjon som 
omfattes av dette direktiv, eller en kreditt- eller finansinstitusjon 
i en tredjestat som pålegger krav som tilsvarer dem som er 
fastsatt i dette direktiv, og det føres tilsyn med oppfyllelsen av 
disse kravene.

2. Som unntak fra artikkel 7 bokstav a), b) og d), artikkel 8 
og artikkel 9 nr. 1 kan medlemsstatene tillate at de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, ikke anvender 
kundekontroll med hensyn til

a) børsnoterte selskaper hvis verdipapirer er opptatt til 
notering på et regulert marked i henhold til direktiv 

2004/39/EF i en eller flere medlemsstater og børsnoterte 
selskaper fra tredjestater som er underlagt opplysningsplikt 
i samsvar med Fellesskapets regelverk,

b) reelle eiere av felles kontoer som føres av notarer og 
andre uavhengige jurister fra medlemsstatene, eller fra 
tredjestater, forutsatt at de er underlagt krav om å bekjempe 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i 
samsvar med internasjonale standarder, og at det føres 
tilsyn med oppfyllelsen av disse kravene, og forutsatt 
at opplysninger om identiteten til den reelle eier på 
anmodning er tilgjengelige for institusjoner som fungerer 
som depositarer for felles kontoer,

c) nasjonale offentlige myndigheter,

eller for andre kunder som utgjør en lav risiko for hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme, og som oppfyller 
kriteriene fastsatt i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b).

3. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, i alle tilfeller samle 
inn tilstrekkelige opplysninger til å fastslå om kunden er 
berettiget til unntakene nevnt i disse numre.

4. Medlemsstatene skal underrette hverandre og 
Kommisjonen når de anser at en tredjestat oppfyller vilkårene 
fastsatt i nr. 1 eller 2, eller i andre situasjoner som oppfyller 
de tekniske kriteriene fastsatt i henhold til artikkel 40 nr. 1 
bokstav b).

5. Som unntak fra artikkel 7 bokstav a), b) og d), artikkel 8 
og artikkel 9 nr. 1 kan medlemsstatene tillate at de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, ikke anvender 
kundekontroll med hensyn til

a) livsforsikringspoliser der den årlige premien er på høyst 
1 000 euro, eller der engangspremien er på høyst 2 500 
euro,

b) forsikringspoliser for pensjonsordninger der det ikke 
foreligger noen gjenkjøpsklausul, og der polisen ikke kan 
brukes som sikkerhet,

c) pensjonsordninger eller lignende ordninger som gir 
pensjonsytelser til ansatte, der bidragene innbetales i 
form av fradrag i lønn og reglene for ordningen ikke 
tillater overdragelse av et medlems rettigheter i henhold til 
ordningen,
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d) elektroniske penger som definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav 
b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 
18. september 2000 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om 
tilsyn med slik virksomhet(1), der det høyeste beløp som 
lagres i den elektroniske innretningen, er 150 euro dersom 
innretningen ikke kan lades, eller det fastsettes en grense på 
2 500 euro for det samlede overførte beløp i et kalenderår 
dersom den kan lades, med mindre ihendehaveren som 
omhandlet i artikkel 3 i direktiv 2000/46/EF har innløst et 
beløp på minst 1 000 euro i samme kalenderår,

eller med hensyn til andre produkter eller transaksjoner som 
utgjør en lav risiko for hvitvasking av penger eller finansiering 
av terrorisme, og som oppfyller de tekniske kriteriene fastsatt i 
henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b).

Artikkel 12

Dersom Kommisjonen treffer beslutning i henhold til 
artikkel 40 nr. 4, skal medlemsstatene forby de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, å anvende 
forenklet kundekontroll på kreditt- og finansinstitusjoner eller 
børsnoterte selskaper fra berørte tredjestater eller andre foretak 
i situasjoner som oppfyller de tekniske kriteriene fastsatt i 
henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav b).

AVSNITT 3

Utvidet kundekontroll

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, på grunnlag av en 
risikovurdering anvender utvidede kundekontrolltiltak i tillegg 
til tiltakene nevnt i artikkel 7, artikkel 8 og artikkel 9 nr. 6 
i situasjoner som ut fra sin art kan innebære økt risiko for 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og i 
hvert fall i situasjonene omhandlet i nr. 2, 3 og 4 og andre 
situasjoner som innebærer høy risiko for hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme, og som oppfyller de tekniske 
kriteriene fastsatt i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav c).

2. Dersom kunden ikke har vært fysisk til stede for å 
identifisere seg, skal medlemsstatene kreve at disse 
institusjonene og personene treffer særlige og egnede tiltak 
for å kompensere for den høyere risikoen, for eksempel ved å 
anvende ett eller flere av følgende tiltak:

(1) EFT L 275 av 27.10.2000, s. 39.

a) sikring av at kundens identitet fastslås ved hjelp av 
ytterligere dokumenter, data eller opplysninger,

b) utfyllende tiltak for å kontrollere eller sertifisere de leverte 
dokumenter, eller kreve en bekreftende attestering fra 
en kreditt- eller finansinstitusjon som omfattes av dette 
direktiv,

c) sikring av at første betaling i forbindelse med transaksjoner 
foretas via en konto som er åpnet i kundens navn hos en 
kredittinstitusjon.

3. Ved korrespondentbankforbindelser over landegrensene 
med en motpart i en tredjestat skal medlemsstatene kreve at 
deres kredittinstitusjoner

a) innhenter tilstrekkelige opplysninger om motparten til fullt 
ut å forstå arten av dens virksomhet og på grunnlag av 
offentlig tilgjengelige opplysninger fastslå institusjonens 
omdømme og tilsynets kvalitet,

b) vurdere korrespondentinstitusjonens kontroll med 
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme,

c) innhente godkjenning fra øverste ledelse før opprettelse av 
nye korrespondentbankforbindelser,

d) dokumentere de enkelte institusjoners respektive ansvar,

e) i forbindelse med gjennomstrømningskontoer forsikre seg 
om at korrespondentkredittinstitusjonen har kontrollert 
identiteten til og utført kundekontroll av kunder som har 
direkte tilgang til kontoer hos korrespondentinstitusjonen, 
og at den på anmodning er i stand til å framlegge relevante 
kundekontrolldata for korrespondentinstitusjonen.

4. Med hensyn til transaksjoner eller forretningsforbindelser 
med politisk utsatte personer som er bosatt i en annen 
medlemsstat eller en tredjestat, skal medlemsstatene kreve at 
de institusjoner og personer som omfattes av dette direktiv,

a) har til rådighet egnede framgangsmåter på grunnlag av 
risiko, for å fastslå om kunden er en politisk utsatt person,

b) innhenter godkjenning fra øverste ledelse ved opprettelse 
av forretningsforbindelser med sine kunder,

c) treffer egnede tiltak for å fastslå opprinnelsen til formue 
og midler som inngår i forretningsforbindelsen eller 
transaksjonen,

d) gjennomfører løpende utvidet tilsyn med 
forretningsforbindelsen.
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5. Medlemsstatene skal forby kredittinstitusjoner å inngå 
eller opprettholde en korrespondentbankforbindelse med et 
tomt bankselskap, og skal kreve at kredittinstitusjoner treffer 
egnede tiltak for å sikre at de ikke inngår eller opprettholder 
korrespondentbankforbindelser med en bank som er kjent for å 
tillate at dens kontoer brukes av tomme bankselskaper.

6. Medlemsstatene skal sikre at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, er særlig oppmerksomme på 
enhver risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme som kan forekomme i forbindelse med produkter 
eller transaksjoner som kan fremme anonymitet, og om 
nødvendig treffer tiltak for å hindre at de brukes til hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme.

AVSNITT 4

Tredjemanns oppfyllelse av kravene

Artikkel 14

Medlemsstatene kan tillate at de institusjoner og personer som 
omfattes av dette direktiv, overlater til tredjemann å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a)-c). Ansvaret for at 
disse kravene er oppfylt, påhviler imidlertid i siste instans den 
institusjon eller person som omfattes av dette direktiv, og som 
benytter seg av tredjemann.

Artikkel 15

1. Dersom en medlemsstat tillater at kreditt- og 
finansinstitusjoner som er omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 1) 
eller 2) og som befinner seg på dens territorium, benyttes som 
tredjemann nasjonalt, skal medlemsstaten i alle tilfeller tillate 
at institusjoner og personer som er omhandlet i artikkel 2 
nr. 1 og som befinner seg på dens territorium, i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 14 anerkjenner og godtar resultatet 
av den kundekontrollen som kreves i henhold til artikkel 8 
nr. 1 bokstav a)-c) og utføres i samsvar med dette direktiv av 
en institusjon omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 1) eller 2) i 
en annen medlemsstat, med unntak av vekslekontorer eller 
pengeoverføringskontorer, og som oppfyller kravene fastsatt 
i artikkel 16 og 18, selv om dokumentene eller dataene som 
disse kravene er basert på, er forskjellige fra dem som kreves i 
den medlemsstaten kunden henvender seg til.

2. Dersom en medlemsstat tillater at vekslekontorer og 
pengeoverføringskontorer som er omhandlet i artikkel 3 nr. 2 
bokstav a) og som befinner seg på dens territorium, benyttes 
som tredjemann nasjonalt, skal medlemsstaten i alle tilfeller 
tillate at de i samsvar med artikkel 14 anerkjenner og godtar 

resultatet av den kundekontrollen som kreves i henhold til 
artikkel 8 nr. 1 bokstav a)-c) og utføres i samsvar med dette 
direktiv av samme kategori institusjon i en annen medlemsstat 
og som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 16 og 18, selv om 
dokumentene eller dataene som disse kravene er basert på, 
er forskjellige fra dem som kreves i den medlemsstaten som 
kunden henvender seg til.

3. Dersom en medlemsstat tillater at personene som er 
omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a)-c), og som 
befinner seg på dens territorium, benyttes som tredjemann 
nasjonalt, skal medlemsstaten i alle tilfeller tillate at de i 
samsvar med artikkel 14 anerkjenner og godtar resultatet av 
den kundekontrollen som kreves i henhold til artikkel 8 nr. 1 
bokstav a)-c) og utføres i samsvar med dette direktiv av en 
person omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a)-c) i 
en annen medlemsstat og som oppfyller kravene fastsatt i 
artikkel 16 og 18, selv om dokumentene eller dataene som 
disse kravene er basert på, er forskjellige fra dem som kreves i 
medlemsstaten som kunden henvender seg til.

Artikkel 16

1. I dette avsnitt menes med «tredjemann» institusjoner 
og personer som er oppført i artikkel 2, eller tilsvarende 
institusjoner og personer som befinner seg i en tredjestat, og 
som oppfyller følgende krav:

a) de er underlagt yrkesmessig registreringsplikt i henhold til 
gjeldende lovgivning,

b) de anvender kundekontrollkrav og krav til oppbevaring av 
opplysninger som fastsatt i dette direktiv eller tilsvarende, 
og det føres tilsyn med at de oppfyller kravene i dette 
direktiv, i samsvar med kapittel V avsnitt 2, eller de 
befinner seg i en tredjestat som pålegger krav som tilsvarer 
dem som er fastsatt i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal underrette hverandre og 
Kommisjonen om tilfeller der de anser en tredjestat for å 
oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b).

Artikkel 17

Dersom Kommisjonen treffer beslutning i henhold til 
artikkel 40 nr. 4, skal medlemsstatene forby de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, å benytte seg av 
tredjemann fra den berørte tredjestat for å oppfylle kravene 
fastsatt i artikkel 8 nr. 1 bokstav a)-c).
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Artikkel 18

1. Tredjemann skal umiddelbart stille opplysninger som det 
bes om i henhold til kravene i artikkel 8 nr. 1 bokstav a)-c), til 
rådighet for den institusjon eller person som omfattes av dette 
direktiv, og som kunden henvender seg til.

2. Tredjemann skal på anmodning umiddelbart oversende 
relevante kopier av identifikasjons- og kontrollopplysninger og 
annen relevant dokumentasjon av identiteten til kunden eller 
den reelle eieren til den institusjon eller person som omfattes 
av dette direktiv, og som kunden henvender seg til.

Artikkel 19

Dette avsnitt får ikke anvendelse på utsettings- eller 
agenturforhold der yteren av den utsatte tjenesten eller agenten 
i henhold til avtalen anses som en del av den institusjon eller 
person som omfattes av dette direktiv.

KAPITTEL III

MELDingsPLiKT

AVSNITT 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 20

Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, er særlig oppmerksomme på 
enhver virksomhet som de på grunn av virksomhetens art anser 
som særlig utsatt for hvitvasking av penger eller finansiering 
av terrorisme, særlig ved kompliserte eller uvanlig store 
transaksjoner og alle uvanlige transaksjonsmønstre som ikke 
har noe klart økonomisk eller påviselig lovlig formål.

Artikkel 21

1. Hver medlemsstat skal opprette en finansiell 
etterretningsenhet for effektivt å bekjempe hvitvasking av 
penger og finansiering av terrorisme.

2. Den finansielle etterretningsenheten skal opprettes som 
en sentral nasjonal enhet. Den skal ha ansvar for å motta (og i 
den grad det er tillatt, be om), analysere og til vedkommende 
myndigheter videreformidle opplysninger som gjelder mulig 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, eller 
som kreves i henhold til nasjonal lover eller forskrifter. Den 
skal tildeles tilstrekkelige ressurser til at den kan utføre sine 
oppgaver.

3. Medlemsstatene skal sørge for at den finansielle 
etterretningsenheten i rett tid direkte eller indirekte har 
tilgang til de finansielle og administrative opplysninger samt 
opplysninger om lovhåndheving som den trenger for å utføre 
sine oppgaver.

Artikkel 22

1. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, samt eventuelt deres ledere og 
ansatte, samarbeider fullt ut

a) ved omgående å underrette den finansielle 
etterretningsenheten på eget initiativ når institusjonen eller 
personen som omfattes av dette direktiv, vet, har mistanke 
om eller har rimelig grunn til å anta at hvitvasking av 
penger eller finansiering av terrorisme finner sted, har 
funnet sted eller har vært forsøkt,

b) ved omgående på anmodning fra den finansielle 
etterretningsenheten å gi denne alle nødvendige 
opplysninger etter framgangsmåten fastsatt i gjeldende 
lovgivning.

2. Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal oversendes til 
den finansielle etterretningsenheten i medlemsstaten på 
hvis territorium den institusjon eller person som oversender 
opplysningene, befinner seg. Opplysningene oversendes normalt 
av den eller de personer som er utpekt etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 34.

Artikkel 23

1. Som unntak fra artikkel 22 nr. 1 kan medlemsstatene, for 
personene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a) og 
b), utpeke et egnet selvregulerende organ for det berørte yrket 
som den myndighet som skal underrettes i første instans, i 
stedet for den finansielle etterretningsenheten. Med forbehold 
for nr. 2 skal det utpekte selvregulerende organ i slike 
tilfeller raskt og ufiltrert videreformidle opplysningene til den 
finansielle etterretningsenheten.

2. Medlemsstatene er ikke forpliktet til å anvende kravene 
fastsatt i artikkel 22 nr. 1 på notarer, andre uavhengige jurister, 
revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere med 
hensyn til opplysninger som de mottar fra eller innhenter 
om en av sine klienter i forbindelse med at de vurderer 
klientens rettslige stilling eller forsvarer eller representerer 
klienten under eller i forbindelse med en rettergang, herunder 
rådgivning om innledning eller unngåelse av slik rettergang, 
enten opplysningene mottas eller innhentes før, under eller 
etter slik rettergang.

Artikkel 24

1. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, avstår fra å utføre transaksjoner 
som de vet eller mistenker for å ha forbindelse med hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme, til de i samsvar med 
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) har gjennomført de nødvendige 
tiltak. Det kan i samsvar med medlemsstatenes lovgivning gis 
instrukser om at transaksjonen ikke utføres.

2. Dersom det er mistanke om at en slik transaksjon innebærer 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og 
dersom det er umulig å unnlate å utføre transaksjonen eller 
dersom en unnlatelse vil kunne hindre forfølgelse av dem 
som tilgodeses av en mistenkt transaksjon med henblikk 
på hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, 
skal de berørte institusjoner og personer umiddelbart etterpå 
underrette den finansielle etterretningsenheten.
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Artikkel 25

1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 
omhandlet i artikkel 37 omgående underretter den finansielle 
etterretningsenheten dersom de ved inspeksjon hos institusjoner 
eller personer som omfattes av dette direktiv, eller på annen 
måte oppdager forhold som kan ha forbindelse med hvitvasking 
av penger eller finansiering av terrorisme.

2. Medlemsstatene skal sikre at tilsynsorganer som 
i henhold til lover og forskrifter fører tilsyn med aksje-
, valuta- og derivatmarkedene, underretter den finansielle 
etterretningsenheten dersom de oppdager forhold som kan ha 
forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme.

Artikkel 26

Dersom en institusjon eller en person som omfattes av dette 
direktiv, eller en ansatt eller leder hos en slik institusjon eller 
person, i god tro som omhandlet i artikkel 22 nr. 1 og artikkel 
23 gir videre opplysningene omhandlet i artikkel 22 og 23, 
er dette ikke å anse som brudd på en eventuell taushetsplikt 
i henhold til kontrakt eller lover og forskrifter, og medfører 
ikke noen  form for ansvar for institusjonen eller personen eller 
disses ledere eller ansatte.

Artikkel 27

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 
verne ansatte hos institusjoner og personer som omfattes av 
dette direktiv, mot å bli utsatt for trusler og represalier som 
følge av at de melder om mistanke om hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme internt eller til den finansielle 
etterretningsenheten.

AVSNITT 2

Opplysningsforbud

Artikkel 28

1. De institusjoner og personer som omfattes av dette 
direktiv, samt deres ledere og ansatte skal ikke opplyse 
den berørte kunde eller tredjemann om at opplysninger er 
overført i samsvar med artikkel 22 og 23, eller at det foregår 
etterforskning av hvitvasking av penger eller finansiering av 
terrorisme.

2. Forbudet fastsatt i nr. 1 skal ikke omfatte videreformidling 
til vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 37, herunder de 

selvregulerende organer, eller videreformidling for formål 
knyttet til håndheving av loven.

3. Forbudet fastsatt i nr. 1 er ikke til hinder for 
opplysningsutveksling mellom institusjoner fra medlemsstatene 
eller fra tredjestater dersom de oppfyller vilkårene fastsatt 
i artikkel 11 nr. 1 og tilhører samme gruppe som definert 
i artikkel 2 nr. 12 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn med 
kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i 
et finansielt konglomerat(1).

4. Forbudet fastsatt i nr. 1 er ikke til hinder for 
opplysningsutveksling mellom personene omhandlet i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a) og b) fra medlemsstatene 
eller fra tredjestater som pålegger krav tilsvarende dem som 
er fastsatt i dette direktiv, og som utøver sin yrkesvirksomhet 
innenfor samme juridiske person eller nett, enten de er 
ansatt eller ikke. I denne artikkel menes med «nett» den mer 
omfattende strukturen som personen tilhører, og som har felles 
eierskap, ledelse eller samsvarskontroll.

5. For institusjonene eller personene omhandlet i artikkel 2 
nr. 1 punkt 1 og 2) samt punkt 3) bokstav a) og b) i tilfeller 
som gjelder samme kunde og samme transaksjon, der to eller 
flere institusjoner eller personer er involvert, er forbudet 
fastsatt i nr. 1 ikke til hinder for opplysningsutveksling mellom 
relevante institusjoner eller personer, forutsatt at de befinner seg 
i en medlemsstat, eller i en tredjestat som pålegger krav som 
tilsvarer dem som er fastsatt i dette direktiv, og at de tilhører 
samme yrkeskategori og er underlagt tilsvarende forpliktelser 
med hensyn til taushetsplikt og vern av personopplysninger. 
De utvekslede opplysningene skal anvendes utelukkende med 
sikte på å forebygge hvitvasking av penger og finansiering av 
terrorisme.

6. Dersom personene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) 
bokstav a) og b) forsøker å få en klient til å avstå fra å begå 
en ulovlig handling, skal det ikke som videreformidling av 
opplysninger i henhold til nr. 1.

7. Medlemsstatene skal underrette hverandre og 
Kommisjonen om tilfeller der de anser at en tredjestat oppfyller 
vilkårene fastsatt i nr. 3, 4 eller 5.

Artikkel 29

Dersom Kommisjonen treffer beslutning i henhold til 
artikkel 40 nr. 4, skal medlemsstatene forby utveksling av 
opplysninger mellom institusjoner og personer som omfattes 
av dette direktiv, og institusjoner og personer fra den berørte 
tredjestat.

(1) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
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KAPITTEL IV

OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER OG 
StAtIStISKE DAtA

Artikkel 30

Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer som 
omfattes av dette direktiv, oppbevarer følgende dokumenter 
og opplysninger til bruk i en eventuell etterforskning eller 
analyse av mulig hvitvasking av penger eller finansiering 
av terrorisme foretatt av den finansielle etterretningsenheten 
eller vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal 
lovgivning:

a) for kundekontroll, en kopi av eller henvisninger til de bevis 
som kreves, i et tidsrom på minst fem år etter avslutningen 
av forretningsforbindelsen med kunden,

b) for forretningsforbindelser og transaksjoner, 
underlagsdokumenter og registreringer bestående av de 
opprinnelige dokumentene eller kopier som er gyldige 
i forbindelse med en rettergang i henhold til gjeldende 
nasjonal lovgivning, i et tidsrom på minst fem år etter 
at transaksjonene er utført eller forretningsforbindelsen 
avsluttet.

Artikkel 31

1. Medlemsstatene skal kreve at de kreditt- og 
finansinstitusjoner som omfattes av dette direktiv, dersom det 
er relevant, treffer tiltak som minst tilsvarer dem som er fastsatt 
i dette direktiv med hensyn til kundekontroll og oppbevaring 
av opplysninger, i sine filialer i tredjestater og i datterforetak i 
tredjestater, der de har aksjeflertallet. 

Dersom tredjestatens lovgivning ikke tillater anvendelse av 
slike tilsvarende tiltak, skal medlemsstatene kreve at berørte 
kreditt- eller finansinstitusjoner underretter vedkommende 
myndigheter i den relevante hjemstat om dette.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette 
hverandre om tilfeller der lovgivningen i en tredjestat ikke 
tillater anvendelse av tiltakene som kreves i henhold til nr. 1 
første ledd, og samordnede tiltak kan treffes for å finne en 
løsning.

3. Dersom lovgivningen i tredjestaten ikke gjør det mulig 
å anvende tiltakene som kreves i henhold til nr. 1 første ledd, 
skal medlemsstatene kreve at kreditt- eller finansinstitusjonene 
treffer ytterligere tiltak for effektivt å håndtere risikoen for 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.

Artikkel 32

Medlemsstatene skal kreve at deres kreditt- og finansinstitusjoner 
har ordninger som gjør det mulig for dem i samsvar med 
sin nasjonale lovgivning raskt og fullstendig å besvare 
forespørsler fra den finansielle etterretningsenheten, eller fra 
andre myndigheter, om hvorvidt de har eller i de siste fem år 
har hatt en forretningsforbindelse med nærmere angitte fysiske 
eller juridiske personer, samt denne forbindelsens art.

Artikkel 33

1. Medlemsstatene skal ved å føre omfattende statistikker 
over forhold som er relevante for effektiviteten til deres 
ordninger for å bekjempe hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme, sikre at de kan vurdere disse 
ordningenes effektivitet.

2. Slike statistikker skal som et minstekrav omfatte antall 
meldinger om mistenkelige transaksjoner til den finansielle 
etterretningsenheten, oppfølgingen av disse meldingene og 
en angivelse på årsbasis av antall tilfeller som er etterforsket, 
antall personer som er siktet, antall personer som er dømt 
for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, 
og omfanget av formuesgoder som er fryst, beslaglagt eller 
konfiskert.

3. Medlemsstatene skal sørge for at det offentliggjøres en 
konsolidert oversikt over disse statistikkene.

KAPITTEL V

HÅNDHEVINGStILtAK

AVSNITT 1

Interne framgangsmåter, opplæring og tilbakemelding

Artikkel 34

1. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, innfører passende og 
egnede tiltak og framgangsmåter for kundekontroll, melding, 
oppbevaring av opplysninger, internkontroll, risikovurdering, 
risikohåndtering, kontroll med overholdelse av de aktuelle 
bestemmelsene og kommunikasjon for å forebygge og hindre 
hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

2. Medlemsstatene skal kreve at de kreditt- og 
finansinstitusjoner som omfattes av dette direktiv, gir 
opplysninger om relevante tiltak og framgangsmåter som 
eventuelt får anvendelse på deres filialer og på datterforetak i 
tredjestater der de har aksjeflertallet.
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Artikkel 35

1. Medlemsstatene skal kreve at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, treffer de tiltak som er 
nødvendige for at deres relevante ansatte skal få kjennskap til 
bestemmelsene som gjelder i henhold til dette direktiv.

Disse tiltakene skal omfatte de relevante ansattes deltaking 
i særlige videreopplæringsprogrammer som hjelper dem 
å gjenkjenne transaksjoner som kan ha forbindelse med 
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og lærer 
dem hvordan de skal opptre i slike tilfeller.

Dersom en fysisk person som faller inn under en av kategoriene 
i artikkel 2 nr. 1 punkt 3), utøver sin yrkesvirksomhet som 
ansatt hos en juridisk person, gjelder forpliktelsene i dette 
avsnitt den juridiske personen og ikke den fysiske personen.

2. Medlemsstatene skal sørge for at de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, har tilgang til ajourførte 
opplysninger om metoder som anvendes ved hvitvasking av 
penger og finansiering av terrorisme, og om holdepunkter som 
gjør det mulig å oppdage mistenkelige transaksjoner.

3. Medlemsstatene skal sørge for at det om mulig 
gis tilbakemelding i rett tid om anvendeligheten av og 
oppfølgingen av meldinger om mistenkt hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme.

AVSNITT 2

Tilsyn

Artikkel 36

1. Medlemsstatene skal fastsette at vekslekontorer og ytere 
av tjenester til forvaltningsselskaper og andre selskaper skal 
godkjennes eller registreres, og at kasinoer må ha tillatelse for 
å kunne drive sin virksomhet på lovlig vis. Med forbehold for 
framtidig fellesskapsregelverk skal medlemsstatene fastsette at 
pengeoverføringskontorer skal godkjennes eller registreres for 
å kunne drive sin virksomhet på lovlig vis.

2. Medlemsstatene skal kreve at vedkommende myndigheter 
nekter å godkjenne eller registrere foretakene omhandlet i nr. 1 
dersom de ikke er overbevist om at de personer som i praksis 
leder eller skal lede disse foretakenes drift, eller de reelle 
eierne er pålitelige og egnet.

Artikkel 37

1. Medlemsstatene skal minst kreve at vedkommende 
myndigheter effektivt overvåker og treffer de nødvendige 

tiltak for å sikre at kravene i dette direktiv oppfylles av alle de 
institusjoner og personer som omfattes av dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 
myndigheter har tilstrekkelige fullmakter, herunder fullmakt til 
å kreve framlegging av alle opplysninger som er relevante for å 
føre tilsyn med oppfyllelsen av plikter og utføre kontroller, og 
at de har tilstrekkelige ressurser til å utføre sine oppgaver.

3. For kreditt- og finansinstitusjoner og kasinoer skal 
vedkommende myndigheter ha utvidet tilsynsfullmakter, særlig 
mulighet til å utføre inspeksjoner på stedet.

4. For de fysiske og juridiske personer omhandlet i 
artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a)-e) kan medlemsstatene 
tillate at oppgavene nevnt i nr. 1 utføres på grunnlag av en 
risikovurdering.

5. For personene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 punkt 3) 
bokstav a) og b) kan medlemsstatene tillate at oppgavene nevnt 
i nr. 1 utføres av selvregulerende organer, forutsatt at disse 
oppfyller bestemmelsene i nr. 2.

AVSNITT 3

Samarbeid

Artikkel 38

Kommisjonen skal yte den bistand som er nødvendig for å lette 
samordningen, herunder utveksling av opplysninger mellom 
finansielle etterretningsenheter i Fellesskapet.

AVSNITT 4

Sanksjoner

Artikkel 39

1. Medlemsstatene skal sørge for at fysiske og juridiske 
personer som omfattes av dette direktiv, kan holdes ansvarlige 
for overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas i 
henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

2. Med forbehold for medlemsstatenes rett til å anvende 
strafferettslige sanksjoner skal medlemsstatene i samsvar 
med sin nasjonale lovgivning sørge for at det kan treffes 
egnede forvaltningsmessige tiltak eller administrative 
sanksjoner mot kreditt- og finansinstitusjoner som overtrer 
de nasjonale bestemmelser som vedtas i henhold til dette 
direktiv. Medlemsstatene skal sørge for at disse tiltakene eller 
sanksjonene er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen 
og virker avskrekkende.
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3. For juridiske personer skal medlemsstatene sørge for at 
de i det minste kan holdes ansvarlige for overtredelser nevnt i 
nr. 1 som begås til deres fordel av en person som handler alene 
eller som del av et organ under den juridiske personen, og som 
har en ledende stilling hos den juridiske personen, basert på

a) fullmakt til å representere den juridiske personen,

b) myndighet til å treffe beslutninger på vegne av den 
juridiske personen, eller

c) myndighet til å utøve kontroll innenfor den juridiske 
personen.

4. Utover tilfellene omhandlet i nr. 3 skal medlemsstatene 
sørge for at juridiske personer kan holdes ansvarlige dersom 
mangler ved tilsyn eller kontroll som skal utføres av en person 
som omhandlet i nr. 3, har gjort det mulig for en person 
som er underlagt den juridiske personens myndighet, å begå 
overtredelsene omhandlet i nr. 1 til fordel for den juridiske 
personen.

KAPITTEL VI

GJENNOMFØRINGStILtAK

Artikkel 40

1. For å ta hensyn til den tekniske utvikling i kampen 
mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 
og for å sikre ensartet gjennomføring av dette direktiv kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 41 nr. 2 
vedta følgende gjennomføringstiltak:

a) avklaring av de tekniske sidene ved definisjonene i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav a) og d) og nr. 6, 7, 8, 9 og 10,

b) fastsettelse av tekniske kriterier for vurdering av om 
situasjoner utgjør lav risiko for hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme som omhandlet i artikkel 11 
nr. 2 og 5,

c) fastsettelse av tekniske kriterier for vurdering av om 
situasjoner utgjør høy risiko for hvitvasking av penger eller 
finansiering av terrorisme som omhandlet i artikkel 13,

d) fastsettelse av tekniske kriterier for vurdering av om det 
i henhold til artikkel 2 nr. 2 er berettiget ikke å anvende 
dette direktiv på visse juridiske eller fysiske personer 
som utøver finansiell virksomhet leilighetsvis eller i svært 
begrenset omfang.

2. Kommisjonen skal under alle omstendigheter vedta de 
første gjennomføringstiltak for å anvende nr. 1 bokstav b) og 
nr. 1 bokstav d) senest 15. juni 2006.

3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 41 nr. 2 tilpasse beløpene nevnt i artikkel 2 nr. 1 
punkt 3) bokstav e), artikkel 7 bokstav b), artikkel 10 nr. 1 
og artikkel 11 nr. 5 bokstav a) og d), idet det tas hensyn 
til Fellesskapets regelverk, den økonomiske utvikling og 
endringer i internasjonale standarder.

4. Dersom Kommisjonen fastslår at en tredjestat ikke 
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 11 nr. 1 eller 2, artikkel 28 
nr. 3, 4 eller 5, eller i tiltak truffet i henhold til denne artikkels 
nr. 1 bokstav b) eller artikkel 16 nr. 1 bokstav b), eller at 
tredjestatens lovgivning ikke tillater anvendelse av de tiltak 
som kreves i henhold til artikkel 31 nr. 1 første ledd, skal 
den treffe beslutning om det etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 41 nr. 2.

Artikkel 41

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for forebygging 
av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, 
heretter kalt «komiteen».

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8, og 
forutsatt at de gjennomføringstiltak som vedtas etter denne 
framgangsmåten, ikke endrer de vesentlige bestemmelser i 
dette direktiv

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4. Med forbehold for allerede vedtatte gjennomføringstiltak 
skal gjennomføringen av bestemmelsene i dette direktiv 
med hensyn til vedtakelse av tekniske regler og beslutninger 
etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2 oppheves fire etter 
dette direktivs ikrafttredelse. Europaparlamentet og Rådet 
kan etter forslag fra Kommisjonen forlenge gyldigheten til de 
berørte bestemmelser etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 
artikkel 251, og skal for dette formål gjennomgå dem før 
utløpet av fireårsperioden.

KAPITTEL VII

SLUttBEStEMMELSER

Artikkel 42

Kommisjonen skal senest 15. desember 2009 og deretter minst 
hvert tredje år utarbeide en rapport om gjennomføringen av 
dette direktiv og framlegge den for Europaparlamentet og 
Rådet. I den første rapporten skal Kommisjonen ta med en 
særlig undersøkelse av behandlingen av advokater og andre 
uavhengige jurister.
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Artikkel 43

Kommisjonen skal senest 15. desember 2010 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om terskelverdien 
i prosent nevnt i artikkel 3 nr. 6, idet det legges særlig vekt 
på den eventuelle nytten og de mulige følgene av å redusere 
prosentsatsene i bokstav a) punkt i), bokstav b) punkt i) og 
bokstav b) punkt iii) i artikkel 3 nr. 6 fra 25 % til 20 %. På 
grunnlag av rapporten kan Kommisjonen framlegge forslag til 
endring av dette direktiv.

Artikkel 44

Direktiv 91/308/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 45

1. Medlemsstatene skal innen 15. desember 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom bestemmelsene i dette 
direktiv og de vedtatte nasjonale bestemmelser.

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

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 46

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 47

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 President Formann
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VEDLEGG

SAMMENLIGNINGStABELL

Dette direktiv Direktiv 91/308/EØF

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 2

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 bokstav C)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 bokstav C) første strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 bokstav C) annet strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) Artikkel 1 bokstav C) tredje strekpunkt

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 bokstav C) fjerde strekpunkt

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 bokstav C) tredje ledd

Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 bokstav C) annet ledd

Artikkel 2 nr. 1 punkt 1) Artikkel 2a nr. 1

Artikkel 2 nr. 1 punkt 2) Artikkel 2a nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav a), b) og d)-f) Artikkel 2a nr. 3-7

Artikkel 2 nr. 1 punkt 3) bokstav c)

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 1 bokstav A)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 bokstav B) nr. 1)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) Artikkel 1 bokstav B) nr. 2)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav c) Artikkel 1 bokstav B) nr. 3)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav d) Artikkel 1 bokstav B) nr. 4)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav f) Artikkel 1 bokstav B) annet ledd

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 1 bokstav D)

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 1 bokstav E) første ledd

Artikkel 3 nr. 5 Artikkel 1 bokstav E) annet ledd

Artikkel 3 nr. 5 bokstav a)

Artikkel 3 nr. 5 bokstav b) Artikkel 1 bokstav E) første strekpunkt
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Artikkel 3 nr. 5 bokstav c) Artikkel 1 bokstav E) annet strekpunkt

Artikkel 3 nr. 5 bokstav d) Artikkel 1 bokstav E) tredje strekpunkt

Artikkel 3 nr. 5 bokstav e) Artikkel 1 bokstav E) fjerde strekpunkt

Artikkel 3 nr. 5 bokstav f) Artikkel 1 bokstav E) femte strekpunkt og tredje ledd

Artikkel 3 nr. 6

Artikkel 3 nr. 7

Artikkel 3 nr. 8

Artikkel 3 nr. 9

Artikkel 3 nr. 10

Artikkel 4 Artikkel 12

Artikkel 5 Artikkel 15

Artikkel 6

Artikkel 7 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 7 bokstav b) Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 7 bokstav c) Artikkel 3 nr. 8

Artikkel 7 bokstav d) Artikkel 3 nr. 7

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

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b)-)

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 9 nr. 2-6

Artikkel 10 Artikkel 3 nr. 5 og 6

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 3 nr. 9

Artikkel 11 nr. 2

Artikkel 11 nr. 3 og 4

Artikkel 11 nr. 5 bokstav a) Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 11 nr. 5 bokstav b) Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 11 nr. 5 bokstav c) Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 11 nr. 5 bokstav d)
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Artikkel 12

Artikkel 13 nr. 1 og 2 Artikkel 3 nr. 10 og 11

Artikkel 13 nr. 3-5

Artikkel 13 nr. 6 Artikkel 5

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 20 Artikkel 5

Artikkel 21

Artikkel 22 Artikkel 6 nr. 1 og 2

Artikkel 23 Artikkel 6 nr. 3

Artikkel 24 Artikkel 7

Artikkel 25 Artikkel 10

Artikkel 26 Artikkel 9

Artikkel 27

Artikkel 28 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 28 nr. 2-7

Artikkel 29

Artikkel 30 bokstav a) Artikkel 4 første strekpunkt

Artikkel 30 bokstav b) Artikkel 4 annet strekpunkt

Artikkel 31

Artikkel 32

Artikkel 33

Artikkel 34 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 34 nr. 2

Artikkel 35 nr. 1 første ledd Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) første punktum

Artikkel 35 nr. 1 annet ledd Artikkel 11 nr. 1 bokstav b) annet punktum

Artikkel 35 nr. 1 tredje ledd Artikkel 11 nr. 1 annet ledd
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95 
nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Et virkelig indre marked for finansielle tjenester er 
avgjørende for økonomisk vekst og skaping av 
arbeidsplasser i Fellesskapet.

2) Det er allerede gjort store framskritt ved innføringen 
av det indre marked, slik at finansinstitusjoner har fått 
mulighet til å utøve virksomhet i andre medlemsstater, 
samtidig som forbrukere av finansielle tjenester sikres et 
høyt nivå av vern.

3) I kommisjonsmeldingen «Gjennomføring av en ramme 
for finansmarkedet: en handlingsplan» pekes det på en 
rekke tiltak som er nødvendige for å gjennomføre det 
indre marked for finansielle tjenester, og Det europeiske 
råd oppfordret på sitt møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000 
til gjennomføring av denne handlingsplanen innen 2005.

4) I handlingsplanen for finansielle tjenester understrekes 
det presserende behovet for å utarbeide et direktiv om 
tilsyn med tjenestepensjonsforetak, da disse foretakene 
er viktige finansinstitusjoner som spiller en sentral rolle 
med hensyn til å sikre finansmarkedenes integrasjon, 
effektivitet og likviditet, men er ikke omfattet av en 
sammenhengende rettslig ramme på fellesskapsplan som 
gir dem mulighet til fullt ut å utnytte fordelene ved det 
indre marked.

5) Fordi trygdesystemer utsettes for et stadig sterkere press, 
vil tjenestepensjonsordninger i økende grad bli brukt 
som supplement i framtiden. Slike ordninger bør derfor 
utvikles, men uten at det det stilles spørsmål ved den 
betydning pensjonsordninger under trygdesystemet har 
når det gjelder sikker, varig og effektiv sosial stønad, 
som bør sikre en anstendig levestandard i alderdommen 
og derfor bør stå sentralt i bestrebelsene på å styrke den 
europeiske sosiale modell.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 21.

(1) EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 136. 
(2) EFT C 155 av 29.5.2001, s. 26.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 4. juli 2001 (EFT C 65 E av 14.3.2002, 

s. 135), Rådets felles holdning av 5. november 2002 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og europaparlamentsbeslutning av 12. mars 2003 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2003.

6) Dette direktiv representerer dermed et første skritt på 
veien mot et indre marked for tjenestepensjonsordninger 
organisert på europeisk plan. Ved å etablere 
forsiktighetsprinsippet («the prudent person rule») 
som grunnleggende prinsipp for kapitalinvestering og 
gjøre det mulig for foretak å utøve virksomhet over 
landegrensene, oppmuntres det til at oppsparte midler 
flyttes til sektoren for tjenestepensjonsordninger, noe 
som bidrar til økonomiske og sosiale framskritt.

7) De tilsynsregler som fastsettes i dette direktiv, har 
som formål å garantere både en høy grad av sikkerhet 
for framtidige pensjonister ved at det innføres 
strenge tilsynsregler, og å gjøre det mulig å forvalte 
tjenestepensjonsordninger på en effektiv måte.

8) Foretak som er helt atskilt fra alle foretak som tegner 
pensjon og som utøver fondsbasert virksomhet med 
det ene formål å gi pensjonsytelser, bør omfattes av 
adgangen til å yte tjenester og friheten til å investere, 
uten andre vilkår enn overholdelse av samordnede 
tilsynskrav, uavhengig av om disse foretakene anses som 
rettssubjekter.

9) I samsvar med nærhetsprinsippet bør medlemsstatene ha 
det fulle ansvar for organiseringen av pensjonsordningene 
så vel som beslutningsmyndighet over hvilken rolle hver av 
de tre «søylene» i pensjonssystemet skal spille i de enkelte 
medlemsstater. I forbindelse med den andre søylen bør de 
også beholde det fulle ansvar for rollen og oppgavene 
til de ulike foretakene som gir tjenestepensjonsytelser, 
for eksempel bransjeomfattende pensjonsfond, 
bedriftspensjonsfond og livsforsikringsselskaper. Dette 
direktiv tar ikke sikte på å stille spørsmål ved denne 
rettigheten.

10) Nasjonale regler for selvstendig næringsdrivendes 
deltaking i tjenestepensjonsordninger varierer. I visse 
medlemsstater kan tjenestepensjonsforetak utøve 
virksomhet på grunnlag av avtaler med en bransje 
eller bransjesammenslutning, der medlemmene opptrer 
som selvstendig næringsdrivende, eller direkte overfor 
selvstendig næringsdrivende og lønnstakere. I visse 
medlemsstater kan selvstendig næringsdrivende også bli 
medlem av et foretak når den selvstendig næringsdrivende 
opptrer som arbeidsgiver eller stiller sine tjenester 
til rådighet for et foretak. I visse medlemsstater kan 
selvstendig næringsdrivende ikke bli medlem av et 
tjenestepensjonsforetak med mindre visse vilkår, herunder 
vilkår i henhold til sosial- og arbeidslovgivningen, er 
oppfylt.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/41/EF

av 3. juni 2003

om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak(*)

2009/EØS/39/28
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11) Foretak som forvalter trygdeordninger som allerede er 
samordnet på fellesskapsplan, bør unntas fra dette direktivs 
virkeområde. Det bør likevel tas hensyn til særpreget til 
de foretak som i samme medlemsstat forvalter både 
trygdeordninger og tjenestepensjonsordninger.

12) Finansinstitusjoner som allerede omfattes av en 
rettslig ramme på fellesskapsplan, bør i alminnelighet 
unntas fra dette direktivs virkeområde. Fordi disse 
institusjonene imidlertid i noen tilfeller også kan tilby 
tjenestepensjonsytelser, er det viktig å sikre at dette 
direktiv ikke fører til konkurransevridning. Slik vridning 
kan unngås ved å anvende tilsynskravene fastsatt i 
dette direktiv på livsforsikringsforetaks virksomhet innen 
tjenestepensjoner. Kommisjonen bør også nøye overvåke 
situasjonen på tjenestepensjonsmarkedet og vurdere 
muligheten for å utvide den frivillige anvendelsen av 
dette direktiv til andre regulerte finansinstitusjoner.

13) Når målet er å sikre økonomisk trygghet i pensjonsalderen, 
bør ytelsene fra tjenestepensjonsforetak i alminnelighet 
gis som en livrente. Ytelsene bør også kunne utbetales i 
et bestemt tidsrom eller som et engangsbeløp.

14) Det er viktig å sikre at eldre personer og funksjonshemmede 
ikke risikerer å leve i fattigdom, men kan ha en anstendig 
levestandard. Tilstrekkelig dekning for biometrisk risiko 
i tjenestepensjonsordninger er et viktig aspekt i kampen 
mot fattigdom og usikkerhet blant eldre personer. Når 
arbeidsgivere og arbeidstakere eller deres respektive 
representanter oppretter en pensjonsordning, bør de 
vurdere om ordningen kan omfatte bestemmelser om 
dekning av risikoen knyttet til lang levetid og risikoen for 
yrkesmessig uførhet samt etterlattepensjon.

15) Det å gi medlemsstatene muligheten til å unnta 
foretak som forvalter ordninger med til sammen færre 
enn 100 medlemmer fra virkeområdet for nasjonale 
gjennomføringsregler, kan lette tilsynet i visse 
medlemsstater, uten at det hindrer det indre marked i å 
fungere godt på dette området. Dette bør imidlertid ikke 
berøre slike foretaks rett til å utpeke kapitalforvaltere og 
depotmottakere som er etablert i en annen medlemsstat og 
behørig godkjent, til å forvalte deres investeringsportefølje 
og til forvaring av deres eiendeler.

16) Foretak som «Unterstützungskassen» i Tyskland, der 
medlemmene ikke har noen rettighet til ytelser av et 
visst beløp og der deres interesser er beskyttet av en 
obligatorisk, lovpliktig insolvensforsikring, bør unntas 
fra dette direktivs virkeområde.

17) For å beskytte medlemmer og pensjonsberettigede bør 
tjenestepensjonsforetak begrense sin virksomhet til de 
former for virksomhet som er nevnt i dette direktiv, og de 
former for virksomhet som følger av disse.

18) Dersom et foretak som tegner pensjon, går konkurs, 
risikerer medlemmet å miste både sin arbeidsplass og sine 
opptjente pensjonsrettigheter. Dette gjør det nødvendig å 
sikre at det er et klart skille mellom dette foretaket og 
tjenestepensjonsforetaket, og at det fastsettes minstekrav 
til tilsyn for å beskytte medlemmene.

19) Driften av og tilsynet med tjenestepensjonsforetak 
skjer på svært ulike måter i medlemsstatene. I visse 
medlemsstater kan tilsyn føres ikke bare med selve 
foretaket, men også med de enheter eller selskaper som 
har tillatelse til å drive slike foretak. Medlemsstatene 
bør kunne ta hensyn til slike særtrekk, forutsatt at alle 
krav som fastsettes i dette direktiv, oppfylles i sin helhet. 
Medlemsstatene bør også kunne la forsikringsforetak og 
andre finansforetak forvalte tjenestepensjonsforetak.

20) Tjenestepensjonsforetak er ytere av finansielle 
tjenester, som har et stort ansvar for utbetaling av 
tjenestepensjonsytelser, og bør derfor oppfylle visse 
minstekrav til tilsyn med hensyn til sin virksomhet og 
vilkår for drift.

21) Det store antallet foretak i visse medlemsstater gjør 
det nødvendig med en pragmatisk løsning med hensyn 
til forhåndsgodkjenning av foretak. Dersom et foretak 
imidlertid ønsker å forvalte en ordning i en annen 
medlemsstat, bør det kreves en forhåndsgodkjenning fra 
vedkommende myndighet i hjemstaten.

22) Hver medlemsstat bør kreve at hvert foretak på dens 
territorium utarbeider årsregnskaper og årsberetninger 
der det tas hensyn til hver pensjonsordning som 
foretaket forvalter, og ved behov, årsregnskaper og 
årsberetninger for hver pensjonsordning. Årsregnskapene 
og årsberetningene, som gir et pålitelig bilde av foretakets 
aktiva, passiva og finansielle stilling, der det tas hensyn 
til hver pensjonsordning forvaltet av et foretak, og som er 
behørig godkjent av en autorisert person, er en viktig kilde 
til opplysninger for pensjonsordningens medlemmer, 
pensjonsmottakerne og vedkommende myndigheter. 
Særlig gir de vedkommende myndigheter mulighet til 
å kontrollere foretakets økonomiske soliditet og vurdere 
om det kan oppfylle alle sine avtaleforpliktelser.
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23) Det er av avgjørende betydning at en pensjonsordnings 
medlemmer og pensjonsmottakere får riktige opplysninger. 
Dette gjelder særlig ved anmodninger om opplysninger 
om et foretaks økonomiske soliditet, avtalebestemmelser, 
pensjonsytelser og den faktiske finansiering av opptjente 
pensjonsrettigheter, investeringspolitikk samt risiko- og 
kostnadsstyring.

24) Et foretaks investeringspolitikk er avgjørende for 
både sikkerheten til tjenestepensjoner og deres 
finansieringsbyrde. Foretakene bør derfor utarbeide en 
erklæring om prinsippene for sin investeringspolitikk, 
og minst hvert tredje år revidere denne. Den bør gjøres 
tilgjengelig for vedkommende myndigheter og på 
anmodning også for medlemmer og pensjonsmottakere i 
hver enkel pensjonsordning.

25) For at vedkommende myndigheter skal kunne ivareta 
sine lovfestede oppgaver, bør de ha tilstrekkelig rett 
til opplysninger og fullmakt til å gripe inn overfor 
foretak og de personene som faktisk driver dem. Dersom 
et tjenestepensjonsforetak har overført oppgaver av 
vesentlig betydning, for eksempel kapitalforvaltning, 
informasjonsteknologi eller regnskapsføring, til andre 
foretak («utsetting»), bør det være mulig å utvide retten 
til opplysninger og fullmakten til å gripe inn, til å omfatte 
disse utsatte oppgavene, slik at det kan kontrolleres 
om disse formene for virksomhet skjer i samsvar med 
tilsynsreglene.

26) Forsiktighet ved beregningen av forsikringstekniske 
avsetninger er en avgjørende forutsetning for å sikre at 
forpliktelsene til å utbetale pensjonsytelser kan oppfylles. 
Forsikringstekniske avsetninger bør beregnes på grunnlag 
av anerkjente aktuarielle beregningsmetoder og attesteres 
av kvalifiserte personer. Høyeste rentesats bør velges 
med forsiktighet i henhold til relevante nasjonale regler. 
Minstebeløpet for forsikringstekniske avsetninger bør 
være tilstrekkelig til både å sikre fortsatt utbetaling av 
pensjonsytelser til nåværende pensjonsmottakere og til å 
gjenspeile de forpliktelser som følger av medlemmenes 
opptjente pensjonsrettigheter.

27) De risikoer som dekkes av foretakene, varierer betydelig 
mellom medlemsstatene. Hjemstatene bør derfor ha 
muligheten til å fastsette ytterligere og mer detaljerte regler 
for beregning av de forsikringstekniske avsetningene enn 
de som fastsettes i dette direktiv.

28) Tilstrekkelige og egnede eiendeler til å dekke de 
forsikringstekniske avsetningene beskytter interessene til 
medlemmer i pensjonsordningen og pensjonsmottakerne 
dersom foretaket som tegner pensjon blir insolvent. 
Særlig ved virksomhet over landegrensene forutsetter 
gjensidig anerkjennelse av tilsynsprinsipper som anvendes 
i medlemsstater at det til enhver tid er full dekning for de 
forsikringstekniske avsetningene.

29) Dersom foretaket ikke utøver virksomhet over 
landegrensene, bør medlemsstatene kunne tillate 
underdekning, forutsatt at det er utarbeidet en 
tilfredsstillende plan for å gjenopprette full dekning, og 
uten at kravene i rådsdirektiv 80/987/EØF av 20. oktober 
1980 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens(1) 
berøres.

30) I mange tilfeller kan det være foretaket som tegner 
pensjon, og ikke foretaket selv, som enten dekker 
en eventuell biometrisk risiko eller garanterer visse 
pensjonsytelser eller avkastning på investeringer. I visse 
tilfeller er det imidlertid foretaket selv som gir en slik 
dekning eller garanti, og forpliktelsene til foretaket som 
tegner pensjon, stanser vanligvis ved innbetaling av de 
nødvendige bidrag. I slike tilfeller tilsvarer de produktene 
som tilbys de som livsforsikringsforetak tilbyr, og de 
berørte foretakene bør minst oppfylle de samme krav til 
tilleggskapital som livsforsikringsforetak.

31) Foretak er svært langsiktige investorer. Realisering 
av deres eiendeler kan vanligvis ikke skje med noe 
annet formål enn utbetaling av pensjonsytelser. For å 
beskytte medlemmers og pensjonsmottakeres rettigheter i 
tilstrekkelig grad, bør foretakene kunne velge en fordeling 
av sine eiendeler som passer til sine forpliktelsers 
spesifikke art og varighet. Disse forholdene krever 
effektivt tilsyn og en tilnærming til investeringsreglene 
som gir foretakene tilstrekkelig fleksibilitet til å velge 
den sikreste og mest effektive investeringspolitikk, 
og som forplikter dem til å opptre med forsiktighet. 
Overholdelse av forsiktighetsprinsippet krever derfor en 
investeringspolitikk som er tilpasset medlemsstrukturen i 
det enkelte tjenestepensjonsforetak.

32) Tilsynsmetoder og tilsynspraksis varierer mellom 
medlemsstatene. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet 
for et visst skjønn ved utformingen av detaljene i de 
investeringsregler som de ønsker å pålegge foretak på sitt 
territorium. Disse reglene må imidlertid ikke begrense 
den frie bevegelighet for kapital, med mindre det er 
berettiget ut fra forsiktighetshensyn.

33) Tjenestepensjonsforetak er svært langsiktige investorer 
med liten likviditetsrisiko, og kan derfor innenfor 
forsiktighetsprinsippets grenser investere i ikke-likvide 
eiendeler som aksjer, så vel som på markeder for 
risikokapital. De kan også dra nytte av fordelene ved 
internasjonal spredning. Adgangen til å investere i aksjer, 
på risikokapitalmarkeder og i andre valutaer enn den 
forpliktelsene er angitt i, bør derfor ikke begrenses, 
unntatt ut fra forsiktighetshensyn.

(1) EFT nr. L 283 av 28.10.1980, s. 23. Direktivet sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/74/EF (EFT L 270 av 8.10.2002, 
s. 10).
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34) Dersom foretaket imidlertid utøver virksomhet over 
landegrensene, kan vedkommende myndigheter i 
vertsstaten anmode det om å begrense investeringer i 
aksjer og lignende eiendeler som ikke kan omsettes på et 
regulert marked, i aksjer og andre instrumenter utstedt av 
samme foretak, eller i eiendeler angitt i ikke-motsvarende 
valutaer, forutsatt at slike regler også får anvendelse på 
foretak etablert i vertsstaten.

35) Begrensninger på foretakenes rett til fritt å velge 
godkjente kapitalforvaltere og depotmottakere begrenser 
konkurransen på det indre marked og bør derfor fjernes.

36) Uten at det berører bestemmelsene i nasjonal sosial- 
og arbeidslovgivning med hensyn til organiseringen 
av pensjonsordninger, herunder pliktig medlemskap og 
resultatet av forhandlinger om tariffavtaler, bør foretakene 
ha mulighet til å tilby sine tjenester i andre medlemsstater. 
De bør tillates å påta seg oppdrag fra foretak etablert 
i andre medlemsstater og forvalte pensjonsordninger 
med medlemmer i mer enn en medlemsstat. Dette vil 
kunne gi disse foretakene betydelige stordriftsfordeler, 
forbedre konkurranseevnen tilnæringslivet i Fellesskapet 
og fremme arbeidskraftens mobilitet. Dette krever 
en gjensidig anerkjennelse av tilsynsstandarder. 
Vedkommende myndigheter i hjemstaten bør føre tilsyn 
med at disse tilsynsstandardene anvendes på riktig måte, 
med mindre annet er angitt.

37) Den rett et foretak som er etablert i en medlemsstat 
har til å forvalte en tjenestepensjonsordning i en annen 
medlemsstat, bør utøves idet det tas fullt ut hensyn 
til de bestemmelser i sosial- og arbeidslovgivningen 
som gjelder i vertsstaten i den grad det er relevantfor 
tjenestepensjoner, for eksempel fastsettelsen av 
og utbetalingen av pensjonsytelser og vilkårene for 
overføring av pensjonsrettigheter.

38) Når en ordning er øremerket, får bestemmelsene i dette 
direktiv individuell anvendelse på ordningen.

39) Det er viktig å sørge for samarbeid mellom vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene om tilsyn, og mellom 
nevnte myndigheter og Kommisjonen for andre formål. 
For at vedkommende myndigheter skal kunne utføre 
sine oppgaver og bidra til at dette direktiv gjennomføres 
konsekvent og i rett tid, bør vedkommende myndigheter 
gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for 
gjennomføring av direktivets bestemmelser. Kommisjonen 
har meddelt at den har til hensikt å nedsette en komité av 
representanter for tilsynsmyndighetene for å oppmuntre 
til samarbeid, samordning og utveksling av synspunkter 

mellom vedkommende nasjonale myndigheter, og å 
fremme en konsekvent gjennomføring av dette direktiv.

40) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, nemlig å skape 
en rettslig ramme på fellesskapsplan som omfatter 
tjenestepensjonsforetak, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang 
og virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. 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

Formål

Dette direktiv fastsetter regler for adgang til å starte og utøve 
virksomhet som tjenestepensjonsforetak.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på tjenestepensjonsforetak. 
Dersom tjenestepensjonsforetak i henhold til nasjonal 
lovgivning ikke har status som rettssubjekt, skal vedkommende 
medlemsstat anvende dette direktiv enten på selve foretakene, 
eller med forbehold for nr. 2, på de autoriserte enheter som har 
ansvar for å forvalte dem og opptre på deres vegne.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) foretak som forvalter trygdeordninger som omfattes av 
forordning (EØF) nr. 1408/71(1) og forordning (EØF) 
nr. 574/72(2), 

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter 
innenfor Fellesskapet (EFT nr. L 149 av 5.7.1971, s. 2). Forordningen sist 
endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 (EFT 
L 187 av 10.7.2001, s. 1).

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972 om regler for 
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av 
trygdeordninger på arbeidstakere og deres familier som flytter innenfor 
Fellesskapet (EFT nr. L 74 av 27.3.1972, s. 1). Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 410/2002 (EFT L 62 av 5.3.2002, s. 17).
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b) foretak som omfattes av direktiv 73/239/EØF(1), 
direktiv 85/611/EØF(2), direktiv 93/22/EØF(3), direktiv 
2000/12/EF(4) og direktiv 2002/83/EF(5), 

c) foretak som drives på grunnlag av løpende finansiering, 

d) foretak der arbeidstakerne i foretaket som tegner pensjon, 
ikke har noen rettigheter til ytelser, og der foretaket som 
tegner pensjon, kan innløse eiendeler når som helst uten 
nødvendigvis å oppfylle sine forpliktelser til å utbetale 
pensjonsytelser, 

e) foretak som foretar regnskapsmessige avsetninger med 
sikte på å utbetale pensjonsytelser til sine arbeidstakere.

Artikkel 3

Anvendelse på foretak som forvalter trygdeordninger

Tjenestepensjonsforetak som også forvalter lovfestede 
pensjonsordninger i ansettelsesforhold som betraktes som 
trygdeordninger omfattet av forordning (EØF) nr. 1408/71 
og (EØF) nr. 574/72, skal omfattes av dette direktiv med 
hensyn til den del av deres virksomhet som gjelder ikke-
pliktig tjenestepensjon. I slike tilfeller skal forpliktelsene og 
de tilsvarende eiendeler øremerkes, og de skal ikke kunne 
overføres til de pliktige pensjonsordningene som betraktes som 
trygdeordninger, eller omvendt.

Artikkel 4

Frivillig anvendelse på foretak omfattet av direktiv 
2002/83/EF

Hjemstater kan velge å anvende bestemmelsene i artikkel 9-16 og 
artikkel 18-20 i dette direktiv på virksomhet som gjelder ytelse 
av tjenestepensjon utøvd av forsikringsforetak som omfattes 
av direktiv 2002/83/EF. I slike tilfeller skal alle eiendeler og 
forpliktelser knyttet til nevnte virksomhet øremerkes, forvaltes 
og organiseres atskilt fra forsikringsforetakenes øvrige former 
for virksomhet, uten noen mulighet for overføring.

I slike tilfeller, og bare når det gjelder virksomhet som 
gjelder ytelse av tjenestepensjon, skal forsikringsforetakene 
ikke omfattes av artikkel 20-26, artikkel 31 og 36 i direktiv 
2002/83/EF.

(1) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover 
og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte 
forsikring med unntak av livsforsikring (EFT nr. L 228 av 16.8.1973, s. 3). 
Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/13/EF 
(EFT L 77 av 20.3.2002, s. 17).

(2) Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om samordning av lover 
og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(UCITS) (EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3). Direktivet sist endret ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/108/EF (EFT L 41 av 13.2.2002, s. 
35).

(3) Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i 
forbindelse med verdipapirer (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27). Direktivet 
sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT L 290 
av 17.11.2000, s. 27).

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om 
adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126 
av 26.5.2000, s. 1). Direktivet endret ved direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 
av 27.10.2000, s. 37).

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om 
livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1).

Hjemstaten skal sikre at enten vedkommende myndigheter, 
eller de myndigheter som har ansvaret for tilsynet med 
forsikringsforetak som omfattes av direktiv 2002/83/EF, som 
en del av deres tilsynsoppgaver kontrollerer at virksomheten 
som gjelder ytelse av tjenestepensjon er helt atskilt fra annen 
virksomhet.

Artikkel 5

Små pensjonskasser og lovfestede ordninger

Med unntak av artikkel 19 kan medlemsstatene velge helt 
eller delvis unnlate å anvende dette direktiv på et foretak 
etablert på deres territorium som forvalter pensjonsordninger 
med til sammen færre enn 100 medlemmer. Med forbehold 
for artikkel 2 nr. 2 bør slike foretak likevel gis rett til å 
anvende dette direktiv på frivillig grunnlag. Artikkel 20 kan 
anvendes bare dersom alle andre bestemmelser i dette direktiv 
anvendes.

Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 9-17 på 
foretak som yter tjenestepensjoner i henhold til lovgivning 
og som garanteres av en offentlig myndighet. Artikkel 20 
får anvendelse bare dersom alle andre bestemmelser i dette 
direktiv får anvendelse.

Artikkel 6

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «tjenestepensjonsforetak» eller «foretak» et foretak, 
uavhengig av juridisk form, hvis drift er fondsbasert 
og som er etablert atskilt fra ethvert foretak eller 
virksomhetssammenslutning som tegner pensjon, med det 
formål å gi pensjonsytelser knyttet til en yrkesvirksomhet 
på grunnlag av en avtale eller kontrakt inngått:

– på individuelt eller kollektivt grunnlag mellom 
arbeidsgiver(e) og arbeidstaker(e) eller deres respektive 
representanter, eller

– med selvstendig næringsdrivende i samsvar med 
lovgivningen i hjemstaten og vertsstaten,

og som utøver virksomhet som er direkte knyttet til disse,

b) «pensjonsordning» en kontrakt, en avtale, en 
fullmakt til forvaltning eller regler som angir hvilke 
pensjonsytelser som gis og på hvilke vilkår,

c) «foretak som tegner pensjon» ethvert foretak eller 
annet organ, uansett om det omfatter eller består av 
en eller flere juridiske eller fysiske personer, som 
handler i egenskap av arbeidsgiver eller selvstendig 
næringsdrivende eller en kombinasjon av disse, og som 
betaler bidrag til et tjenestepensjonsforetak,
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d) «pensjonsytelser» ytelser som utbetales under 
henvisning til oppnådd pensjonsalder eller forventet 
oppnådd pensjonsalder, eller dersom de kommer i 
tillegg til disse ytelser og gis i tilknytning til dem i 
form av betalinger ved dødsfall, uførhet eller opphør 
av yrkesvirksomhet, eller i form av støtte eller tjenester 
ved sykdom, fattigdom eller dødsfall. For å styrke 
den økonomiske sikkerhet i pensjonsalderen gis disse 
ytelsene vanligvis som livslange betalinger. De kan 
imidlertid også utbetales i en viss tid eller som et 
engangsbeløp,

e) «medlem» en person hvis yrkesvirksomhet gir eller 
vil gi vedkommende person rett til pensjonsytelser i 
samsvar med bestemmelsene i en pensjonsordning,

f) «pensjonsmottaker» en person som mottar 
pensjonsytelser,

g) «vedkommende myndigheter» de nasjonale 
myndigheter som er utpekt til å utføre de oppgaver 
som fastsettes i dette direktiv,

h) «biometriske risikoer» de risikoer som er knyttet til 
dødsfall, uførhet og lang levetid,

i) «hjemstat» den medlemsstat der foretaket har sitt 
forretningskontor og sin hovedadministrasjon, eller 
dersom den ikke har noe forretningskontor, sin 
hovedadministrasjon,

j) «vertsstat» den medlemsstat hvis relevante sosial- og 
arbeidslovgivning om tjenestepensjonsordninger får 
anvendelse på forholdet mellom foretaket som tegner 
pensjon og medlemmene.

Artikkel 7

Foretakets virksomhet

Hver medlemsstat skal kreve at foretak etablert på deres 
territorium begrenser sin virksomhet til ytelse av pensjoner 
samt virksomhet som henger sammen med denne.

Når et forsikringsforetak i samsvar med artikkel 4 driver sin 
virksomhet innen ytelse av tjenestepensjon ved å øremerke 
sine eiendeler og forpliktelser, skal de øremerkede eiendeler og 
forpliktelser begrenses til ytelse av pensjoner samt virksomhet 
som henger direkte sammen med denne.

Artikkel 8

Rettslig atskillelse av foretak som tegner pensjon og 
tjenestepensjonsforetak

Hver medlemsstat skal sikre rettslig atskillelse av foretak som 
tegner pensjon og tjenestepensjonsforetak, slik at institusjonens 
eiendeler beskyttes i medlemmers og pensjonsmottakeres 
interesse i tilfelle foretaket som tegner pensjon, går konkurs.

Artikkel 9

Vilkår for drift

1. Hver medlemsstat skal for hvert foretak som er etablert 
på dens territorium, sikre at:

a) foretaket er oppført i et nasjonalt register av vedkommende 
tilsynsmyndighet eller er godkjent; ved virksomhet over 
landegrensene som nevnt i artikkel 20, skal registeret også 
angi de medlemsstater der foretaket driver virksomhet, 

b) foretaket faktisk ledes av personer med god vandel som 
enten selv har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner og 
erfaring, eller har ansatt rådgivere med tilstrekkelige 
faglige kvalifikasjoner og erfaring, 

c) det er innført behørig fastsatte regler for hvordan hver 
enkel pensjonsordning forvaltet av foretaket skal virke, og 
medlemmene er tilstrekkelig informert om disse reglene, 

d) alle forsikringstekniske avsetninger er beregnet og attestert 
av en aktuar eller en annen ekspert på dette området, 
herunder en revisor, i samsvar med nasjonal lovgivning, 
på grunnlag av aktuarielle metoder som er anerkjent av 
vedkommende myndigheter i hjemstaten, 

e) foretaket som tegner pensjon, har forpliktet seg til å 
sikre regelmessig finansiering av ordningen dersom det 
garanterer betaling av pensjonsytelsene, 

f) medlemmene får tilstrekkelige opplysninger om vilkårene 
for pensjonsordningen, særlig med hensyn til:

i) rettighetene og forpliktelsene til partene i 
pensjonsordningen, 

ii) de økonomiske, tekniske og andre risikoer som er 
knyttet til pensjonsordningen, 

iii) arten og fordelingen av disse risikoene.

2. I samsvar med nærhetsprinsippet, og idet det tas 
behørig hensyn til størrelsen på pensjonsytelsene som tilbys i 
trygdeordningene, kan medlemsstatene fastsette at medlemmene 
kan tilbys, som tilleggsytelser, dekning av risikoen knyttet 
til lang levetid og uførhet, etterlatteytelser og garanti for 
tilbakebetaling av innbetalte bidrag, dersom arbeidsgiverne og 
arbeidstakerne, eller deres respektive representanter, blir enige 
om dette.

3. En medlemsstat kan tilføye andre krav til vilkårene for 
å drive virksomhet for foretak etablert på dens territorium, 
med sikte på å beskytte medlemmers og pensjonsmottakeres 
interesser i tilstrekkelig grad.

4. En medlemsstat kan tillate eller kreve at foretak etablert 
på dens territorium helt eller delvis overlater forvaltningen 
av disse foretakene til andre enheter som opptrer på vegne av 
dem.
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5. Ved virksomhet over landegrensene som nevnt i artikkel 
20, skal vilkårene for foretakets drift forhåndsgodkjennes av 
vedkommende myndigheter i hjemstaten.

Artikkel 10

Årsregnskap og årsberetning

Hver medlemsstat skal kreve at hvert foretak etablert på 
dens territorium utarbeider årsregnskap og årsberetning, idet 
det tas hensyn til hver pensjonsordning foretaket forvalter, 
og der det er relevant, årsregnskap og årsberetning for hver 
pensjonsordning. Årsregnskapet og årsberetningen skal gi 
et pålitelig bilde av foretakets aktiva, passiva og finansielle 
stilling. Årsregnskapet og opplysningene i årsberetningen 
skal være konsekvente, fullstendige, korrekt framstilt og 
behørig godkjent av autoriserte personer, i henhold til nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 11

Opplysninger som skal gis til medlemmer og 
pensjonsmottakere

1. Avhengig av den etablerte pensjonsordningens art, skal 
hver medlemsstat sikre at hvert foretak etablert på dens 
territorium framlegger minst de opplysninger som er fastsatt i 
denne artikkel.

2. Medlemmer og pensjonsmottakere og/eller, der det er 
relevant, deres representanter skal gis følgende opplysninger:

a) på anmodning, årsregnskap og årsberetning som nevnt i 
artikkel 10, og der et foretak har ansvar for mer enn én 
ordning, de som gjelder deres egen pensjonsordning, 

b) innen en rimelig frist, alle relevante opplysninger om 
endringer i reglene for pensjonsordningen.

3. Redegjørelsen for prinsippene for investeringspolitikken 
som nevnt i artikkel 12 skal på anmodning stilles til rådighet 
for medlemmer og pensjonsmottakere, og/eller der det er 
relevant, for deres representanter.

4. Hvert medlem skal også på anmodning gis detaljerte og 
omfattende opplysninger om:

a) forventet nivå på pensjonsytelsene, dersom det er 
relevant, 

b) ytelsenes størrelse dersom ansettelsesforholdet opphører, 

c) dersom medlemmet bærer investeringsrisikoen, 
opplysninger om investeringsmuligheter, der det er 
relevant, og den faktiske investeringsporteføljen samt 
opplysninger om risikoeksponering og kostnader som er 
knyttet til investeringene,

d) nærmere regler for overføring av pensjonsrettigheter til et 
annet tjenestepensjonsforetak dersom ansettelsesforholdet 
opphører.

 Medlemmene skal hvert år gis kortfattet informasjon om 
foretakets situasjon samt det aktuelle nivå for finansiering 
av deres individuelle opptjente rettigheter.

5. Hver pensjonsmottaker skal ved pensjonering eller 
når andre ytelser kommer til utbetaling, gis tilfredsstillende 
opplysninger om de ytelsene vedkommende har rett til, og om 
de tilhørende alternativene for utbetaling.

Artikkel 12

Redegjørelse for prinsippene for investeringspolitikken

Hver medlemsstat skal sikre at hvert foretak etablert på dens 
territorium utarbeider en skriftlig redegjørelse for prinsippene 
for investeringspolitikken, og minst hvert tredje år gjennomgår 
denne. Redegjørelsen skal revideres umiddelbart etter vesentlige 
endringer i investeringspolitikken. Medlemsstatene skal 
fastsette at denne redegjørelsen, som et minstekrav, inneholder 
opplysninger om metoder for vurdering av investeringsrisiko, 
de risikohåndteringsmetoder som er iverksatt og strategisk 
fordeling av eiendeler med hensyn til pensjonsforpliktelsenes 
art og varighet.

Artikkel 13

Opplysninger som skal framlegges for vedkommende 
myndigheter

Hver medlemsstat skal sikre at vedkommende myndigheter har 
de fullmakter og midler, med hensyn til alle foretak etablert på 
dens territorium, som er nødvendige for å:

a) kreve at foretaket, dets styremedlemmer og andre med-
lemmer av ledelsen, eller personer som utøver kontroll 
med foretaket, framlegger opplysninger om alle forret-
ningssaker eller oversender alle forretningsdokumenter, 

b) føre tilsyn med forbindelsene mellom foretaket og andre 
selskaper eller mellom foretak, når foretak overfører 
oppgaver til nevnte selskaper eller foretak («utsetting»)
som påvirker foretakets finansielle situasjon eller er av 
vesentlig betydning for et effektivt tilsyn, 

c) regelmessig få oversendt redegjørelsen for prinsippene for 
investeringspolitikken, årsregnskapet og årsberetningen, 
og alle dokumenter som er nødvendige for tilsynet. Dette 
kan omfatte dokumenter som:

i) interne delårsberetninger, 

ii) aktuarielle vurderinger og detaljerte beregninger,

iii) analyser av forholdet mellom aktiva og passiva, 

iv) dokumentasjon på overholdelse av prinsippene for 
investeringspolitikken, 

v) dokumentasjon på at bidrag er innbetalt som fastsatt, 

vi) rapporter fra de personer som har ansvar for revisjonen 
av årsregnskapene nevnt i artikkel 10,

d) foreta inspeksjoner på stedet i foretakets lokaler, og der 
det er relevant, på steder der utsatte oppgaver utføres, 
for å kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med 
tilsynsreglene.
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Artikkel 14

Vedkommende myndigheters fullmakt til å gripe inn samt 
deres forpliktelser

1. Vedkommende myndigheter skal kreve at hvert foretak 
etablert på deres territorium har gode framgangsmåter 
for administrasjon og regnskap samt har egnede interne 
kontrollordninger.

2. Vedkommende myndigheter skal ha fullmakt til å 
treffe alle tiltak, herunder, der det er relevant, administrative 
eller finansielle tiltak, overfor et foretak etablert på deres 
territorium eller mot personene som driver foretaket, 
som er egnede og nødvendige for å hindre eller stanse 
eventuelle uregelmessigheter som kan skade medlemmers og 
pensjonsmottakeres interesser.

De kan også begrense eller forby foretakets frie rådighet over 
dets eiendeler, særlig når:

a) foretaket ikke har etablert tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger for alle sine former for virksomhet eller ikke har 
tilstrekkelige eiendeler til å dekke de forsikringstekniske 
avsetningene, 

b) foretaket ikke oppfyller de lovfestede krav til ansvarlig 
kapital.

3. For å beskytte medlemmers og pensjonsmottakeres 
interesser kan vedkommende myndigheter helt eller delvis 
overføre de fullmakter som, i samsvar med loven i hjemstaten, 
innehas av de personer som driver et foretak etablert på deres 
territorium har, til en særskilt representant som er kvalifisert til 
å utøve denne myndighet.

4.  Vedkommende myndigheter kan forby eller begrense 
virksomheten til et foretak etablert på deres territorium, særlig 
dersom:

a) foretaket ikke i tilstrekkelig grad beskytter medlemmers og 
pensjonsmottakeres interesser, 

b) foretaket ikke lenger oppfyller vilkårene for driften, 

c) foretaket grovt misligholder sine forpliktelser i henhold til 
de regler det er underlagt, 

d) foretaket, ved virksomhet over landegrensene, ikke oppfyller 
de kravene i vertsstatens sosial- og arbeidslovgivning som 
er relevante på området tjenestepensjonsordninger.

Enhver beslutning om å forby et foretaks virksomhet skal være 
klart begrunnet og meddeles vedkommende foretak.

5. Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som tas om et 
foretak i henhold til lover og forskrifter vedtatt i samsvar med 
dette direktiv skal gjøres til gjenstand for klageadgang.

Artikkel 15

Forsikringstekniske avsetninger

1. Hjemstaten skal sikre at foretak som forvalter 
tjenestepensjonsordninger, til enhver tid og for alle deres 
pensjonsordninger har tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger tilsvarende de økonomiske forpliktelser som følger 
av deres portefølje av pensjonsavtaler.

2. Hjemstaten skal sikre at foretak som forvalter 
tjenestepensjonsordninger, når de gir dekning for biometriske 
risikoer og/eller en garanti om investeringsutbytte eller et 
gitt nivå av ytelser, har tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger til dekning av alle disse ordningene.

3. Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene 
skal skje hvert år. Hjemstaten kan imidlertid tillate at den 
skjer bare hvert tredje år dersom foretaket gir medlemmene 
og/eller vedkommende myndigheter en bekreftelse på eller 
rapport om at det er foretatt justeringer i de mellomliggende år. 
Bekreftelsen eller rapporten skal vise den justerte utviklingen 
av de forsikringstekniske avsetningene og endringene i 
risikodekningen.

4. Beregningene av de forsikringstekniske avsetningene 
skal foretas og bekreftes av en aktuar eller av en annen ekspert 
på dette området, herunder en revisor, i samsvar med nasjonal 
lovgivning, på grunnlag av aktuarielle metoder anerkjent 
av vedkommende myndigheter i hjemstaten, i samsvar med 
følgende prinsipper:

a) minstebeløpet for forsikringstekniske avsetninger skal 
beregnes ved hjelp av en tilstrekkelig forsiktig aktuariell 
vurdering, idet det tas hensyn til alle forpliktelser som gjelder 
ytelser og bidrag som følger av foretakets pensjonsordninger. 
Det må være tilstrekkelig både til at utbetalingen av 
pensjoner og ytelser til nåværende pensjonsmottakere kan 
fortsette, og til å gjenspeile de forpliktelser som følger av 
medlemmers opptjente pensjonsrettigheter. De økonomiske 
og aktuarielle forutsetninger som benyttes ved vurderingen 
av forpliktelsene, skal også velges med forsiktighet, ved 
behov med en tilstrekkelig margin for ugunstig avvik,

b) de høyeste benyttede rentesatser skal velges med forsiktighet 
og fastsettes i samsvar med eventuelle relevante regler i 
hjemstaten. Ved fastsettelsen av de forsiktige rentesatsene 
skal det tas hensyn til:

– avkastningen av tilsvarende eiendeler foretaket har 
samt framtidig avkastning på investeringer og/eller

– avkastningen av høykvalitets obligasjoner eller 
statsobligasjoner,

c) de biometriske tabellene som benyttes for beregning av 
de forsikringstekniske avsetningene, skal være basert på 
forsiktighetsprinsippet, idet det tas hensyn til de viktigste 
særtrekkene til medlemsgruppen og pensjonsordningene, 
særlig de forventede endringene i relevante risikoer, 
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d) metoden og grunnlaget for beregning av forsikringstekniske 
avsetninger skal vanligvis være uendret fra et regnskapsår 
til det neste. Endringer kan imidlertid begrunnes ut fra 
endringer i de rettslige, demografiske eller økonomiske 
data som forutsetningene bygger på.

5. Hjemstaten kan knytte flere og mer detaljerte krav til 
beregningen av forsikringstekniske avsetninger, med sikte 
på å sikre at medlemmers og pensjonsmottakeres interesser 
beskyttes i tilstrekkelig grad.

6. Med sikte på en videre harmonisering av reglene 
for beregning av forsikringstekniske avsetninger som kan 
begrunnes – særlig rentesatsene og andre forutsetninger som 
påvirker størrelsen på forsikringstekniske avsetninger – skal 
Kommisjonen hvert annet år eller på anmodning fra en 
medlemsstat, framlegge en rapport om situasjonen når det 
gjelder utviklingen i virksomhet over landegrensene.

Kommisjonen skal foreslå de tiltak som er nødvendige 
for å hindre eventuell konkurransevridning som følge av 
ulike nivåer av rentesatser, og for å beskytte interessene til 
pensjonsmottakere og medlemmer av enhver ordning.

Artikkel 16

Dekning av forsikringstekniske avsetninger

1. Hjemstaten skal kreve at alle foretak til enhver 
tid har tilstrekkelige og egnede eiendeler til å dekke de 
forsikringstekniske avsetningene for alle pensjonsordninger de 
forvalter.

2. Hjemstaten kan tillate at et foretak, for et begrenset 
tidsrom, ikke har tilstrekkelige eiendeler til å dekke de 
forsikringstekniske avsetningene. I så fall skal vedkommende 
myndigheter kreve at foretaket vedtar en konkret og 
gjennomførbar gjenreisningsplan for å sikre at kravene i nr. 1 
igjen overholdes. Planen skal oppfylle følgende vilkår:

a) foretaket skal innen rimelig tid utarbeide en konkret og 
gjennomførbar plan for å gjenopprette aktivabeholdningen 
til det nivå som kreves for full dekning av de 
forsikringstekniske avsetningene. Planen skal gjøres 
tilgjengelig for medlemmene, eller der det er relevant, for 
deres representanter og/eller underlegges godkjenning av 
vedkommende myndigheter i hjemstaten, 

b) ved utarbeidingen av planen skal det tas hensyn til foretakets 
særskilte situasjon, særlig sammensetningen av aktiva og 
passiva, risikoprofil, likviditetsplan, aldersprofil for de 
medlemmene som er berettiget til å motta pensjonsytelser, 
om det dreier seg om ordninger i startfasen eller ordninger 
som går fra å ha ingen eller delvis dekning til å ha full 
dekning, 

c) dersom en pensjonsordning avvikles i tidsrommet 
nevnt over i dette nummer, skal foretaket underrette 
vedkommende myndigheter i hjemstaten. Foretaket skal 

iverksette en framgangsmåte for å overføre aktiva og 
de motsvarende passiva til en annen finansinstitusjon 
eller lignende organ. Vedkommende myndigheter i 
hjemstaten skal underrettes om denne framgangsmåten, og 
hovedtrekkene i framgangsmåten skal stilles til rådighet 
for medlemmene, eller der det er relevant, for deres 
representanter, i samsvar med fortrolighetsprinsippet.

3. Ved virksomhet over landegrensene som nevnt i artikkel 20, 
skal de forsikringstekniske avsetningene til enhver tid ha 
full dekning for samtlige pensjonsordninger som forvaltes. 
Dersom disse vilkårene ikke oppfylles, skal vedkommende 
myndigheter i hjemstaten gripe inn i samsvar med artikkel 14. 
For å sikre at dette kravet oppfylles, kan hjemstaten kreve 
øremerking av aktiva og passiva.

Artikkel 17

Påkrevd egenkapital

1. Hjemstaten skal sikre at foretak som forvalter 
pensjonsordninger, har en permanent beholdning av eiendeler 
i tillegg til de forsikringstekniske avsetningene som sikkerhet 
når foretaket selv, og ikke foretaket som tegner pensjon, inngår 
forpliktelsen til å dekke biometrisk risiko, eller garanterer 
en gitt investeringsavkastning eller et gitt nivå av ytelse. 
Størrelsen på denne beholdningen skal gjenspeile typen risiko 
og sammensetningen av eiendeler for alle ordninger foretaket 
forvalter. Slike eiendeler skal være fri for alle påregnelige 
forpliktelser og fungere som sikkerhetskapital til utjevning av 
avvik mellom forventede og faktiske kostnader og inntekter.

2. Ved beregningen av minstebeløpet for slike tilleggsaktiva 
får reglene fastsatt i artikkel 27 og 28 i direktiv 2002/83/EF 
anvendelse.

3. Nr. 1 skal imidlertid ikke være til hinder for 
at medlemsstatene kan kreve at foretak etablert på deres 
territorium skal ha den påkrevde egenkapital eller fastsette 
mer detaljerte regler, forutsatt at dette er berettiget ut fra 
forsiktighetshensyn.

Artikkel 18

Investeringsregler

1. Medlemsstatene skal kreve at foretak etablert på deres 
territorium investerer i samsvar med forsiktighetsprinsippet, og 
særlig i samsvar med følgende regler:

a) eiendelene skal investeres på den måte som best tjener 
medlemmenes og pensjonsmottakernes interesser. Ved en 
eventuell interessekonflikt skal foretaket, eller enheten 
som forvalter dets portefølje, sikre at investeringen foretas 
utelukkende i medlemmenes og pensjonsmottakernes 
interesse, 



Nr. 39/448 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) eiendelene skal investeres på en måte som garanterer 
sikkerhet, kvalitet, likviditet og lønnsomhet for porteføljen 
som helhet.

 Eiendeler som skal dekke de forsikringstekniske 
avsetningene skal også investeres på en måte som er 
tilpasset de forventede framtidige pensjonsytelsenes art og 
varighet, 

c) eiendelene skal hovedsakelig investeres i regulerte 
markeder. Investeringer i eiendeler som ikke kan omsettes 
på et regulert finansmarked, må under alle omstendigheter 
holdes på et forsiktig nivå, 

d) investeringer i finansielle derivater skal være mulig dersom 
de bidrar til redusert investeringsrisiko eller mer effektiv 
porteføljeforvaltning. De må vurderes med forsiktighet 
idet det tas hensyn til den underliggende eiendelen, og tas 
med i vurderingen av foretakets eiendeler. Foretaket skal 
også unngå overdreven risikoeksponering overfor en enkelt 
motpart og overfor annen virksomhet innen derivater,

e) investeringene skal spres på en slik måte at det ikke oppstår 
overdreven avhengighet av en bestemt eiendel, en bestemt 
utsteder eller foretaksgruppe, og risikokonsentrasjon i 
porteføljen som helhet.

 Investeringer i eiendeler utstedt av samme utsteder eller 
av utstedere som tilhører samme gruppe, skal ikke utsette 
foretaket for overdreven risikokonsentrasjon, 

f) investeringer i instrumenter utstedt av foretaket som 
tegner pensjon, skal ikke overskride 5 % av den samlede 
porteføljen, og når foretaket som tegner pensjon, tilhører 
en gruppe, skal investeringer i instrumenter utstedt av 
foretakene som tilhører samme gruppe som foretaket som 
tegner pensjon, ikke overskride 10 % av porteføljen.

 Når foretaket opptrer på vegne av fra flere foretak som 
tegner pensjon, skal investeringer i instrumenter utstedt 
av disse foretakene gjøres med forsiktighet, idet det tas 
hensyn til behovet for hensiktsmessig spredning.

Medlemsstatene kan beslutte ikke å la kravene nevnt i bokstav  
e) og f) få anvendelse på investeringer i statsobligasjoner.

2. Hjemstaten skal forby foretaket å oppta lån eller opptre 
som garantist på vegne av tredjemann. Medlemsstatene kan 
imidlertid tillate at foretakene i et begrenset tidsrom i et visst 
omfang opptar lån utelukkende for likviditetsformål.

3. Medlemsstatene skal ikke kreve at foretak etablert på 
deres territorium investerer i bestemte kategorier eiendeler.

4. Uten at artikkel 12 berøres skal medlemsstatene ikke 
kreve at investeringsbeslutninger som tas av et foretak etablert 
på deres territorium eller dettes kapitalforvalter, underlegges 
noen form for forhåndsgodkjenning eller systematisk 
meldingsplikt.

5. I samsvar med bestemmelsene i nr. 1-4 kan medlems-
statene, for de foretak som er etablert på deres territorium, 
fastsette mer detaljerte regler, herunder kvantitative regler, 
forutsatt at de er berettiget ut fra forsiktighetshensyn, for å ta 
hensyn til samtlige pensjonsordninger som forvaltes av disse 
foretakene.

Særlig kan medlemsstatene anvende investeringsregler som 
tilsvarer reglene fastsatt i direktiv 2002/83/EF.

Medlemsstatene skal imidlertid ikke hindre foretakene i å:

a) investere inntil 70 % av de eiendeler som dekker de 
forsikringstekniske avsetningene, eller for ordninger der 
medlemmene står for investeringsrisikoen, inntil 70 % av 
hele porteføljen i aksjer, omsettelige verdipapirer som kan 
sidestilles med aksjer, og selskapsobligasjoner som kan 
omsettes på regulerte markeder, og bestemme den relative 
vekten av disse verdipapirene i deres investeringsportefølje. 
Forutsatt at det begrunnes ut fra forsiktighetshensyn, 
kan medlemsstatene likevel anvende en lavere grense 
for foretak som tilbyr pensjonsprodukter med langsiktig 
rentegaranti, selv bærer investeringsrisikoen og selv stiller 
garantien, 

b) investere inntil 30 % av de eiendeler som dekker de 
forsikringstekniske avsetningene, i eiendeler angitt i andre 
valutaer enn dem forpliktelsene er angitt i, 

c) investere i risikokapitalmarkeder.

6. Nr. 5 skal ikke være til hinder for medlemsstatenes rett 
til å pålegge foretak etablert på deres territorium strengere 
investeringsregler, på individuelt grunnlag, forutsatt at dette 
begrunnes ut fra forsiktighetshensyn, særlig i lys av de 
forpliktelser foretaket har inngått.

7. Ved virksomhet over landegrensene som nevnt i 
artikkel 20, kan vedkommende myndigheter i hver enkelt 
vertsstat kreve at reglene fastsatt i annet ledd får anvendelse 
på foretaket i hjemstaten. I slike tilfeller skal disse reglene 
få anvendelse bare på den del av foretakets eiendeler som 
tilsvarer de former for virksomhet som utøves i vedkommende 
vertsstat. Videre får de anvendelse bare dersom de samme 
eller strengere regler også får anvendelse på foretak etablert i 
vertsstaten.

Reglene nevnt i første ledd er som følger:

a) foretaket skal investere høyst 30 % av disse eiendelene i 
aksjer, andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 
og obligasjoner som ikke kan omsettes på et regulert 
marked, eller foretaket skal investere minst 70 % av disse 
eiendelene i aksjer, andre verdipapirer som kan sidestilles 
med aksjer, og obligasjoner som kan omsettes på et 
regulert marked, 

b) foretaket skal investere høyst 5 % av disse eiendelene 
i aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med 
aksjer, gjeldsbrev, obligasjoner, og andre penge- og 
kapitalmarkedsinstrumenter utstedt av samme foretak, og 
høyst 10 % av disse eiendelene i aksjer og andre verdipapirer 
som kan sidestilles med aksjer, gjeldsbrev, obligasjoner og 
andre penge- og kapitalmarkedsinstrumenter utstedt av 
foretak som tilhører én enkelt gruppe, 
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c) foretaket skal ikke investere mer enn 30 % av disse 
eiendelene i eiendeler angitt i andre valutaer enn dem 
forpliktelsene er angitt i.

For å sikre at dette kravet oppfylles, kan hjemstaten kreve 
øremerking av eiendeler.

Artikkel 19

Forvaltning og forvaring

1. Medlemsstatene skal ikke begrense foretakenes rett 
til å velge kapitalforvaltere som er etablert i en annen 
medlemsstat og som er behørig autorisert til å drive denne 
form for virksomhet, i samsvar med direktiv 85/611/EØF, 
93/22/EØF, 2000/12/EF og 2002/83/EF samt de direktiver som 
er nevnt i artikkel 2 nr. 1 i dette direktiv, til å forvalte deres 
investeringsportefølje.

2. Medlemsstatene skal ikke begrense foretaks rett til å velge 
depotmottakere som er etablert i en annen medlemsstat og som 
er behørig autorisert til å drive denne form for virksomhet i 
samsvar med direktiv 93/22/EØF eller direktiv 2000/12/EF, 
eller som er godkjent som depotmottaker i henhold til direktiv 
85/611/EØF, til å forvare deres eiendeler.

Bestemmelsen i dette nummer er ikke til hinder for at 
hjemstaten kan gjøre utpeking av en kapitalforvalter eller 
depotmottaker obligatorisk.

3. Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for at den, på anmodning fra et foretaks hjemstat, i henhold til 
nasjonal lovgivning kan forby, i samsvar med artikkel 14, den 
fri råderett over eiendeler som innehas av en kapitalforvalter 
eller depotmottaker etablert på dens territorium.

Artikkel 20

Virksomhet over landegrensene

1. Uten å berøre nasjonale sosial- og arbeidsretts-
bestemmelser om organiseringen av pensjonsordninger, 
herunder pliktig medlemskap og resultatene av forhandlinger 
om tariffavtaler, skal medlemsstatene tillate at foretak etablert 
på deres territorium gir oppdrag til tjenestepensjonsforetak 
som er autorisert i andre medlemsstater. De skal også tillate at 
tjenestepensjonsforetak som er autorisert på deres territorium, 
påtar seg oppdrag fra foretak etablert på andre medlemsstaters 
territorium.

2. Et foretak som ønsker å påta seg oppdrag fra et foretak 
som tegner pensjon som er etablert på en annen medlemsstats 
territorium, skal underlegges forhåndsgodkjenning av 
vedkommende myndigheter i hjemstaten som nevnt i artikkel 9 
nr. 5. Det skal underrette vedkommende myndigheter i 
hjemstaten der det er autorisert om at det har til hensikt å påta 
seg oppdrag fra et foretak som tegner pensjon som er etablert 
på en annen medlemsstats territorium.

3. Medlemsstatene skal kreve at foretak som er etablert på 
deres territorium og som har til hensikt å påta seg oppdrag 
fra et foretak som tegner pensjon som er etablert på en annen 
medlemsstats territorium, framlegger følgende opplysninger 
sammen med underretningen nevnt i nr. 2:

a) vertsstat(er), 

b) navnet på det foretaket som tegner pensjon, 

c) hovedtrekkene i pensjonsordningen som skal forvaltes for 
foretaket som tegner pensjon.

4. Når vedkommende myndigheter i hjemstaten underrettes 
i henhold til nr. 2, og med mindre den har grunn til å tvile på 
at foretakets administrative struktur eller finansielle situasjon 
eller om den gode vandel og de faglige kvalifikasjonene eller 
yrkeserfaringen til personene som driver foretaket, er forenlig 
med de former for virksomhet som planlegges i vertsstaten, 
skal den innen tre måneder etter å ha mottatt alle opplysninger 
nevnt i nr. 3, formidle disse opplysningene til vedkommende 
myndigheter i vertsstaten og underrette foretaket om dette.

5. Før foretaket begynner forvaltningen av en pensjons-
ordning for et foretak som tegner pensjon i en annen 
medlemsstat, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten, 
innen to måneder etter å ha mottatt opplysningene nevnt i nr. 3, 
eventuelt underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten 
om de sosial- og arbeidsrettsbestemmelser som gjelder 
tjenestepensjoner, og som skal oppfylles når pensjonsordningen 
forvaltes på oppdrag fra et foretak i vertsstaten samt om 
eventuelle regler som skal anvendes i samsvar med artikkel 18 
nr. 7 og med nr. 7 i denne artikkel. Vedkommende myndigheter 
i hjemstaten skal formidle disse opplysningene til foretaket.

6. Når foretaket mottar opplysningene nevnt i nr. 5, eller 
dersom ingen opplysninger er mottatt fra vedkommende 
myndigheter i hjemstaten ved utløpet av fristen fastsatt i 
nr. 5, kan foretaket begynne å forvalte pensjonsordningen på 
oppdrag fra et foretak i vertsstaten i samsvar med de krav i 
vertsstatens sosial- og arbeidsrettsbestemmelser som gjelder 
tjenestepensjonsordninger, og med eventuelle regler som skal 
anvendes i samsvar med artikkel 18 nr. 7 og med nr. 7 i denne 
artikkel.

7. Særlig skal et foretak som forvalter pensjonsordninger 
på oppdrag fra et foretak etablert i en annen medlemsstat, også 
være underlagt de krav om opplysninger som vedkommende 
myndigheter i vertsstaten pålegger foretak etablert på deres 
territorium med hensyn til vedkommende medlemmer, i 
samsvar med artikkel 11.

8. Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal 
underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om 
eventuelle betydelige endringer i vertsstatens sosial- og 
arbeidsrettsbestemmelser som gjelder tjenestepensjonsordninger 
og som kan påvirke pensjonsordningen i den grad de gjelder 
forvaltningen av pensjonsordningen på oppdrag fra et foretak 
i vertsstaten, og om endringer i eventuelle regler som skal få 
anvendelse i samsvar med artikkel 18 nr. 7 og med nr. 7 i denne 
artikkel.
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9. Foretaket skal være underlagt løpende tilsyn av 
vedkommende myndigheter i vertsstaten med hensyn til 
om dets virksomhet oppfyller vertsstatens sosial- og 
arbeidsrettsbestemmelser som gjelder tjenestepensjonsordninger 
som nevnt i nr. 5, og kravene om opplysninger nevnt i nr. 7. 
Dersom det under tilsynet oppdages uregelmessigheter, skal 
vedkommende myndigheter i vertsstaten umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i hjemstaten. Vedkommende 
myndigheter i hjemstaten skal i samarbeid med vedkommende 
myndigheter i vertsstaten treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at foretaket stanser overtredelsen av sosial- og 
arbeidslovgivningen som er påvist.

10. Dersom foretaket, til tross for tiltakene som er truffet av 
vedkommende myndigheter i hjemstaten, eller fordi egnede 
tiltak mangler i hjemstaten, fortsetter overtredelsene av 
gjeldende sosial- og arbeidsrettsbestemmelser i vertsstaten 
som gjelder tjenestepensjonsordninger, kan vedkommende 
myndigheter i vertsstaten, etter å ha underrettet vedkommende 
myndigheter i hjemstaten, treffe egnede tiltak for å forebygge 
eller straffe ytterligere uregelmessigheter, herunder, dersom 
det er strengt nødvendig, å hindre foretaket i å forvalte 
pensjonsordningen i vertsstaten for det foretaket som tegner 
pensjon.

Artikkel 21

Samarbeid mellom medlemsstater og Kommisjonen

1. Medlemsstatene skal på egnet måte sikre ensartet 
anvendelse av dette direktiv gjennom regelmessig utveksling 
av opplysninger og erfaringer med sikte på å utvikle beste 
praksis på dette området og nærmere samarbeid, og dermed 
hindre konkurransevridning og skape de nødvendige vilkår for 
et uproblematisk medlemskap over landegrensene.

2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene skal samarbeide nært med sikte på å lette 
tilsynet med tjenestepensjonsforetaks virksomhet.

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 
eventuelle betydelige vanskeligheter som følger av anvendelsen 
av dette direktiv.

Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de berørte 
medlemsstater skal undersøke slike vanskeligheter så snart 
som mulig for å finne en egnet løsning.

4. Fire år etter at dette direktiv trer i kraft, skal Kommisjonen 
framlegge en rapport om:

a) anvendelsen av artikkel 18 og de framskritt som er gjort i 
tilpasningen av de nasjonale tilsynsordningene, og

b) anvendelsen av artikkel 19 nr. 2 annet ledd, særlig 
situasjonen i medlemsstatene med hensyn til bruk av 
depotmottakere, og eventuelt, den rollen de spiller.

5. Vedkommende myndigheter i vertsstaten kan anmode 
vedkommende myndigheter i hjemstaten om å gjøre vedtak om 
øremerking av foretakets aktiva og passiva, som omhandlet i 
artikkel 16 nr. 3 og artikkel 18 nr. 7.

Artikkel 22

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 23. september 2005 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

3. Medlemsstatene kan inntil 23. september 2010 utsette 
anvendelsen av artikkel 17 nr. 1 og 2 på foretak etablert på 
deres territorium som på tidspunktet angitt i nr. 1 i denne 
artikkel ikke oppfyller minstenivået for påkrevd egenkapital i 
henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2. foretak som ønsker å forvalte 
pensjonsordninger over landegrensene, som omhandlet i 
artikkel 20, kan ikke gjøre dette før de oppfyller bestemmelsene 
i dette direktiv.

4. Medlemsstatene kan inntil 23. september 2010 utsette 
anvendelsen av artikkel 18 nr. 1 bokstav f) på foretak 
etablert på deres territorium. Foretak som ønsker å forvalte 
pensjonsordninger over landegrensene, som omhandlet i 
artikkel 20, kan likevel ikke gjøre dette før de oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 23

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 24

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 3. juni 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX N. CHRISTODOULAKIS

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 7 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Rådets resolusjon av 17. juni 1997 om utnytting 
av telematikk innen veitransport, særlig med hensyn 
til elektronisk avgiftsinnkreving(4) ble Kommisjonen 
og medlemsstatene oppfordret til å utvikle en 
strategi for å skape konvergens mellom elektroniske 
avgiftsinnkrevingssystemer for å oppnå

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 7.6.2004, s. 50, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 22.

(1) EUT C 32 av 5.2.2004, s. 36.
(2) EUT C 73 av 23.3.2004, s. 54.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. desember 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 22. mars 2004 (EUT C 95 E av 20.4.2004, 
s. 53) og Europaparlamentets holdning av 20. april 2004.

(4) EFT C 194 av 25.6.1997, s. 5.

  et egnet nivå for samvirkingsevne på europeisk plan. 
Kommisjonsmeldingen om samvirkingsevne mellom 
elektroniske avgiftsinnkrevingssystemer i Europa var 
første fase i denne strategien.

2) De fleste medlemsstater som har innført elektroniske 
bompengesystemer for å finansiere veiinfrastruktur 
eller innkreve avgifter for bruk av veinettet (heretter 
kalt «elektroniske bompengesystemer»), bruker 
mikrobølgeteknologi over kort avstand og frekvenser 
på rundt 5,8 GHz, men systemene er for tiden ikke 
helt kompatible. Arbeidet til Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon (CEN) førte i januar 2003 
til utarbeidingen av tekniske standarder som fremmer 
kompatibilitet mellom mikrobølgebaserte elektroniske 
bompengesystemer med frekvenser på 5,8 GHz, basert på 
vedtaket om tekniske førstandarder i 1997. Førstandardene 
dekker imidlertid ikke alle de radiosamband over kort 
avstand (DSRC) med frekvenser på 5,8 GHz som er 
i drift i Fellesskapet, og omfatter to varianter som 
ikke er helt kompatible. De er basert på modellen 
med samtrafikk mellom åpne systemer, slik den er 
definert for kommunikasjon mellom datasystemer av Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon.

3) Utstyrsprodusenter og infrastrukturforvaltere er 
imidlertid blitt enige om å utvikle produkter med 
samvirkingsevne basert på eksisterende DSRC-systemer 
med frekvenser på 5,8 GHz innenfor Fellesskapet. 
Utstyret som må gjøres tilgjengelig for brukerne, bør 
derfor kunne kommunisere med de teknologier som skal 
brukes bare i de nye elektroniske bompengesystemene 
som skal innføres i Fellesskapet etter 1. januar 
2007, det vil si satellittposisjoneringsteknologi, 
mobilkommunikasjonsteknologi som benytter GSM-
GPRS-standarden, og 5,8 GHz-mikrobølgeteknologi.

4) Det er viktig å fullføre standardiseringsarbeidet 
så fort som mulig slik at det kan fastsettes tekniske 
standarder som sikrer teknisk kompatibilitet mellom 
elektroniske bompengesystemer basert på 5,8 GHz-
mikrobølgeteknologi, satellittposisjoneringsteknologi 
samt mobilkommunikasjonsteknologi, for å unngå 
ytterligere fragmentering av markedet.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2004/52/EF

av 29. april 2004

om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i Fellesskapet(*)

2009/EØS/39/29
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5) Det må skapes forutsetninger for en utbredt innføring 
av elektroniske bompengesystemer i medlemsstatene 
og nabostatene, og behovet øker for systemer med 
samvirkingsevne som er tilpasset den framtidige 
utviklingen i veiavgiftspolitikken på fellesskapsplan og 
den framtidige tekniske utvikling.

6) De elektroniske bompengesystemene bør ha 
samvirkingsevne og være basert på åpne og offentlige 
standarder som er tilgjengelige for alle systemleverandører 
uten forskjellsbehandling.

7) Når det skal innføres nye elektroniske bompengesystemer, 
bør tilstrekkelig utstyr gjøres tilgjengelig for å unngå 
forskjellsbehandling av de berørte foretakene.

8) Særlig på grunn av stor fleksibilitet og allsidighet 
kan den nye satellittposisjoneringsteknologien (GNSS) 
og mobilkommunikasjonsteknologien (GSM/GPRS) 
brukes i elektroniske bompengesystemer for å oppfylle 
de krav som følger av den nye veiavgiftspolitikken 
som planlegges på fellesskapsplan og i medlemsstatene. 
Teknologiene gjør det mulig å registrere hvor mange 
kilometer som kjøres i hver veikategori, uten at det kreves 
dyre investeringer i infrastruktur. De muliggjør også 
ytterligere nye sikkerhets- og opplysningstjenester for de 
reisende, for eksempel alarmer som utløses automatisk 
ved trafikkulykker og angir kjøretøyets posisjon, og 
opplysninger i sanntid om trafikkforhold, trafikktetthet 
og reisetider. Med hensyn til satellittposisjonering skal 
Galileo-prosjektet, som ble lansert av Fellesskapet i 
2002, fra og med 2008 levere opplysningstjenester 
som holder høyere kvalitet enn nåværende 
satellittnavigasjonssystemer, og som er optimale for 
tjenester innen veitelematikk. Forløperen EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay Service) 
vil være driftsklar i 2004 og ha lignende egenskaper. 
De nyutviklede systemene vil imidlertid kunne skape 
usikkerhet om påliteligheten av kontroller og med hensyn 
til forebygging av bedrageri. På grunn av ovennevnte 
betydelige fordeler, bør satellittposisjoneringsteknologi 
og mobilkommunikasjonsteknologi likevel prinsipielt 
anbefales ved innføring av nye elektroniske 
bompengesystemer.

9) Mangfoldet av teknologier for elektroniske 
bompengesystemer som brukes eller planlegges 
brukt i årene som kommer (i hovedsak mikrobølger 
med frekvens på 5,8 GHz, satellittposisjonering og 
mobilkommunikasjon), og mangfoldet av medlemsstatenes 
og nabostatenes spesifikasjoner for de elektroniske 
bompengesystemene, kan hindre at det indre marked 
virker tilfredsstillende og at transportpolitiske mål nås. 

En slik situasjon kan føre til et mangfold av uforenlige 
og kostbare elektroniske enheter i førerhuset på tunge 
lastebiler, og til at førerne bruker enhetene feil og kanskje 
utilsiktet unngår å betale. Et slikt mangfold er uakseptabelt 
for brukere og kjøretøyprodusenter av kostnadsmessige, 
sikkerhetsmessige og juridiske grunner.

10) Kunstige hindringer for det indre markeds virkemåte 
bør fjernes, og medlemsstatene og Fellesskapet bør 
få mulighet til å gjennomføre ulik veiavgiftspolitikk 
for alle typer kjøretøyer på lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt plan. Utstyret i kjøretøyene bør gjøre det 
mulig å gjennomføre veiavgiftspolitikken i samsvar 
med prinsippet om likebehandling av borgerne i alle 
medlemsstater. Samvirkingsevnen mellom elektroniske 
bompengesystemer på fellesskapsplan må derfor sikres 
så snart som mulig.

11) Førere har berettigede forventninger om 
veiinfrastrukturtjenester av bedre kvalitet, særlig med 
hensyn til sikkerhet, samt betydelig kortere køer ved 
bomstasjonene, særlig på dager med stor trafikk og 
på visse særlig trafikkerte steder på veinettet. Den 
europeiske elektroniske bompengetjenesten må utformes 
for å ta hensyn til dette. Videre bør det tas hensyn til at 
de planlagte teknologiene og enhetene, i den grad det er 
teknisk mulig, også skal kunne virke sammen med andre 
enheter i kjøretøyet, særlig elektroniske fartsskrivere 
og nødanropstjenester. Intermodale systemer bør ikke 
utelukkes på et senere tidspunkt.

12) Muligheten for adgang til andre, framtidige bruksområder 
utover avgiftsinnkreving bør sikres ved at det installeres 
egnet utstyr.

13) En europeisk elektronisk bompengetjeneste bør sikre 
samvirkingsevne med hensyn til teknologi, avtaler og 
prosedyrer, og innebære:

a)  én avtale mellom kundene og operatørene som tilbyr 
tjenesten, i samsvar med kontraktfestede regler som 
gir alle operatører og/eller utstedere mulighet til å 
levere tjenesten, som dekker hele infrastrukturnettet,

b)  tekniske standarder og krav som gjør det mulig 
for industrien å levere det utstyret som levering av 
tjenesten krever.
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14) Samvirkingsevne med hensyn til avtaler kan medføre 
betydelige forenklinger for visse trafikanter samt vesentlige 
administrative besparelser for yrkestrafikanter.

15) Elektroniske bompengesystemer bidrar i vesentlig grad 
til lavere ulykkesrisiko og dermed økt trafikksikkerhet, til 
færre kontantbetalinger og kortere køer ved bomstasjonene, 
særlig på dager med stor trafikk. De reduserer dessuten 
de negative miljøvirkningene som følger av ventende 
og startende kjøretøyer og av kø, samt miljøvirkningene 
knyttet til etableringen av nye bomstasjoner eller 
utvidelsen av eksisterende bomstasjoner.

16) Hvitboken om europeisk transportpolitikk fram mot 2010 
inneholder mål om sikkerhet og smidig trafikkavvikling. 
Intelligente transporttjenester og transportsystemer med 
samvirkingsevne er et viktig verktøy for å nå disse 
målene.

17) Innføringen av elektroniske bompengesystemer vil 
innebære behandling av personopplysninger. Behandlingen 
må gjennomføres etter fellesskapsregler, som fastsatt 
blant annet i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger(1) og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 
12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og 
personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon(2). 
Retten til vern av personopplysninger er uttrykkelig 
anerkjent ved artikkel 8 i Den europeiske unions pakt om 
grunnleggende rettigheter.

18) Automatisk debitering av bompenger fra bankkonti 
eller kredittkort- eller debetkortkonti hvor som helst i 
eller utenfor Fellesskapet forutsetter et betalingsområde 
i Fellesskapet som er i drift og hvor det ikke 
forskjellsbehandles med hensyn til avgifter.

19) Alle elektroniske bompengesystemer som innføres i 
medlemsstatene, bør oppfylle følgende grunnleggende 
krav: Det bør være mulig å innlemme framtidige tekniske 
og systemmessige forbedringer og utviklinger direkte i 
systemet, uten at det krever kostbare utskiftninger av eldre 
modeller og metoder; kostnadene for yrkestrafikanter og 
private trafikanter bør være ubetydelige sammenlignet med 
de fordeler dette medfører for trafikantene og samfunnet 
som helhet; og gjennomføringen i alle medlemsstater bør 
skje uten noen form for forskjellsbehandling av innenlands 
trafikanter og trafikanter fra andre medlemsstater.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.

20) Ettersom målene for dette direktiv, særlig samvirkingsevne 
mellom elektroniske bompengesystemer i det indre 
marked og innføring av en europeisk elektronisk 
bompengetjeneste for hele det veinett i Fellesskapet som 
det kreves bompenger for, ikke i tilstrekkelig grad kan nås 
av medlemsstatene og derfor, på grunn av den europeiske 
dimensjon, bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 
for å nå disse målene.

21) De berørte parter (som bompengeoperatører, 
infrastrukturforvaltere, elektronikk- og bilindustrien, 
brukerne) bør få delta i Kommisjonens samråd om tekniske 
spørsmål og kontraktspørsmål i forbindelse med innføring 
av den europeiske elektroniske bompengetjenesten. Når 
det er hensiktsmessig, bør Kommisjonen også kunne 
rådspørre ikke-statlige organisasjoner som arbeider med 
personvern, trafikksikkerhet og miljø.

22) For å kunne etablere den europeiske elektroniske 
bompengetjenesten må det først utarbeides retningslinjer 
som skal fastsettes av Komiteen for elektroniske 
bompengesystemer, nedsatt ved dette direktiv.

23) Dette direktiv påvirker ikke medlemsstatenes frihet til 
å fastsette regler for betaling for veiinfrastruktur og 
skattemessige saker.

24) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

1.  I dette direktiv fastsettes de vilkår som er nødvendige for å 
sikre samvirkingsevne mellom elektroniske bompengesystemer 
i Fellesskapet. Direktivet får anvendelse på elektronisk 
innkreving av alle typer veiavgifter på hele veinettet i 
Fellesskapet, herunder veier i og mellom byer, motorveier, 
større og mindre veier samt ulike anlegg som tunneler, broer 
og ferger.

(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a)  bompengesystemer hvor det ikke er mulighet for elektronisk 
innkreving,

b)  elektroniske bompengesystemer som ikke krever montering 
av utstyr i kjøretøy,

c)  små, rent lokale bompengesystemer der kostnadene for å 
oppfylle kravene i dette direktiv, ikke vil stå i et rimelig 
forhold til fordelene.

3.  For å nå målet fastsatt i nr. 1 skal det opprettes en 
europeisk elektronisk bompengetjeneste. Tjenesten, som 
skal supplere medlemsstatenes nasjonale elektroniske 
bompengesystemer, skal sikre samvirkingsevne for brukerne i 
hele Fellesskapet mellom de elektroniske bompengesystemene 
som medlemsstatene allerede har innført, og de systemene som 
vil bli innført innenfor rammen av dette direktiv.

Artikkel 2

tekniske løsninger

1.  Alle nye elektroniske bompengesystemer som settes i drift 
fra og med 1. januar 2007, skal bruke en eller flere av følgende 
teknologier ved elektronisk innkreving av bompenger:

a)  satellittposisjonering,

b)  mobilkommunikasjon som benytter GSM-GPRS-
standarden (referanse GSM TS 03.60/23.060),

c) 5,8 GHz-mikrobølgeteknologi.

2.  Den europeiske elektroniske bompengetjenesten skal 
settes i drift i henhold til artikkel 3 nr. 1. Operatører skal stille 
kjøretøyutstyr til rådighet for interesserte brukere, og dette 
utstyret skal kunne anvendes i forbindelse med alle elektroniske 
bompengesystemer som er i drift i de medlemsstatene der 
teknologiene nevnt i nr. 1 anvendes, og i alle typer kjøretøyer 
i samsvar med tidsplanen fastsatt i artikkel 3 nr. 4. Utstyret må 
ha samvirkingsevne og kunne kommunisere med de systemene 
som er i drift i medlemsstatene som benytter en eller flere av 
teknologiene omhandlet i nr. 1. Nærmere bestemmelser om 
dette skal fastsettes av komiteen omhandlet i artikkel 5 nr. 1, 
herunder ordninger for å gjøre kjøretøyutstyr tilgjengelig for 
interesserte brukere.

3.  Det anbefales at nye elektroniske bompengesystemer 
som tas i bruk etter vedtakelsen av dette direktiv, benytter 
satellittposisjonerings- og mobilkommunikasjonsteknologiene 
nevnt i nr. 1. Med hensyn til en eventuell omlegging av 
systemer som bruker andre teknologier, til systemer som 
bruker ovennevnte teknologier, skal Kommisjonen i samarbeid 
med komiteen nevnt i artikkel 5 nr. 1 utarbeide en rapport innen 
31. desember 2009. Rapporten skal omfatte en undersøkelse 
av bruken av teknologiene nevnt i nr. 1, samt en nytte- og 
kostnadsanalyse. Ved behov skal Kommisjonen sammen med 
rapporten framlegge et forslag om en omleggingsstrategi for 
Europaparlamentet og Rådet.

4.  Uten at det berører nr. 1 kan kjøretøyutstyr også være 
egnet for andre teknologier, forutsatt at det ikke medfører 
ytterligere byrder for brukerne eller forskjellsbehandling av 
dem. Ved behov kan kjøretøyutstyret også koples til kjøretøyets 
elektroniske fartsskriver.

5.  Medlemsstater som har bompengesystemer, skal treffe 
de tiltak som er nødvendige for å øke bruken av elektroniske 
bompengesystemer. De skal bestrebe seg på å sikre at minst 
50 % av trafikkstrømmen ved hver bomstasjon innen 1. januar 
2007 kan bruke elektroniske bompengesystemer. Kjørefelt 
som brukes til elektronisk innkreving av bompenger, kan også 
brukes til andre former for innkreving av bompenger, dersom 
det tas behørig hensyn til sikkerheten.

6.  Arbeidet som utføres i forbindelse med det europeiske 
elektroniske bompengesystemet for å oppnå samvirkingsevne 
mellom eksisterende bompengeteknologier, skal sikre at disse 
teknologiene og teknologiene som er nevnt i nr. 1, er kompatible 
og har samme grensesnitt, og tilsvarende for tilhørende utstyr.

7.  Medlemsstatene skal sikre at den behandling av 
personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med 
driften av den europeiske elektroniske bompengetjenesten, 
gjennomføres i samsvar med fellesskapsreglene som beskytter 
fysiske personers friheter og grunnleggende rettigheter, 
herunder privatlivet, og særlig at bestemmelsene i direktiv 
95/46/EF og 2002/58/EF overholdes.

Artikkel 3

Innføring av en europeisk elektronisk bompengetjeneste

1.  Det skal innføres en europeisk elektronisk 
bompengetjeneste som omfatter alle de veinett i Fellesskapet 
der bompenger eller avgifter for bruk av veinettet innkreves 
elektronisk. Den elektroniske bompengetjenesten skal defineres 
gjennom kontraktfestede regler som gir alle operatører og/eller 
utstedere mulighet til å levere tjenesten, tekniske standarder 
og krav samt én abonnementsavtale mellom kundene og de 
operatører og/eller utstedere som leverer tjenesten. Avtalen 
skal gi tilgang til tjenesten på hele veinettet, og det skal være 
mulig å tegne abonnementet hos alle operatører i nettet og/eller 
hos utstederne.
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2.  Den europeiske elektroniske bompengetjenesten skal 
være uavhengig av medlemsstatenes prinsipielle beslutninger 
om å innkreve bompenger for bestemte kjøretøytyper, av 
avgiftsnivået og av hensikten med å innkreve avgiftene. Den 
skal utelukkende berøre innkrevingsmetoden for bompenger 
eller avgifter. Tjenesten skal gjøre det mulig å inngå avtaler 
uavhengig av kjøretøyets registreringssted, avtalepartenes 
nasjonalitet og området eller stedet i veinettet som bompengene 
gjelder for.

3.  Systemet skal gjøre det mulig å utvikle intermodalitet 
uten å skape ulemper for andre transportformer.

4.  De medlemsstater som har nasjonale systemer for 
elektronisk innkreving av bompenger, skal sikre at operatørene 
og/eller utstederne gir sine kunder tilgang til den europeiske 
elektroniske bompengetjenesten i samsvar med følgende 
tidsplan:

a)  for alle kjøretøyer som veier mer enn 3,5 tonn og for alle 
kjøretøyer som kan frakte mer enn ni passasjerer (fører + 8), 
senest tre år etter at det er gjort vedtak om utformingen 
av den europeiske elektroniske bompengetjenesten som 
omhandlet i artikkel 4 nr. 4,

b)  for alle andre kjøretøytyper, senest fem år etter at det er gjort 
vedtak om utformingen av den europeiske elektroniske 
bompengetjenesten som omhandlet i artikkel 4 nr. 4.

Artikkel 4

Beskrivelse av den europeiske elektroniske 
bompengetjenesten

1.  Den europeiske elektroniske bompengetjenesten skal 
bygge på de punkter som er oppført i vedlegget til dette 
direktiv.

2.  Ved behov kan vedlegget av tekniske årsaker endres etter 
framgangsmåten i artikkel 5 nr. 2.

3.  Den europeiske elektroniske bompengetjenesten skal 
bygge på de tekniske løsningene som er omhandlet i artikkel 2, 
med spesifikasjoner som skal være offentlig tilgjengelig.

4.  Vedtak om utformingen av den europeiske elektroniske 
bompengetjenesten skal gjøres av Kommisjonen innen 1. juli 
2006 etter framgangsmåten i artikkel 5 nr. 2. Vedtakene skal 
gjøres bare dersom alle forhold, vurdert på grunnlag av passende 
undersøkelser, ligger til rette for å sikre samvirkingsevne på 
alle plan, herunder teknisk, juridisk og handelsmessig.

5.  Dersom vedtakene omhandlet i nr. 4, ikke er gjort innen 
1. juli 2006, skal Kommisjonen fastsette en ny frist etter 
framgangsmåten i artikkel 5 nr. 2.

6.  Tekniske vedtak om gjennomføring av den europeiske 
elektroniske bompengetjenesten skal gjøres av Kommisjonen 
etter framgangsmåten i artikkel 5 nr. 2.

7.  Etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 
forskrifter(1) skal Kommisjonen anmode relevante 
standardiseringsorganisasjoner, særlig CEN, om raskt 
å tilrettelegge for vedtakelsen av tekniske standarder for 
elektroniske bompengesystemer med hensyn til teknologiene 
oppført i artikkel 2 nr. 1.

8.  Utstyret til den europeiske elektroniske bompengetjenesten 
skal overholde særlig kravene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr 
og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 
samsvar(2) og rådsdirektiv 89/336/EØF av 3. mai 1989 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk 
kompatibilitet(3).

Artikkel 5

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité for elektroniske 
bompenger (heretter kalt «Komiteen»).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(3) EFT L 139 av 23.5.1989, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 93/68/
EØF (EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).
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3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 6

Gjennomføring

Medlemsstatene skal innen 20. november 2005 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 7

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 8

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

____________
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VEDLEGG

Saker som må inngå i utformingen og gjennomføringen av den europeiske elektroniske bompengetjenesten

Sakene nedenfor er vesentlige for utformingen og gjennomføringen av den europeiske elektroniske bompengetjenesten 
som innføres ved dette direktiv. Det skilles mellom tekniske, prosedyremessige og juridiske saker:

Tekniske saker:

a)  Driftsprosedyrer for tjenesten: tegning av abonnement, bruksanvisning, installering og fastmontering av utstyr 
i kjøretøyer, behandling av transaksjoner ved bomstasjoner eller løpende avgifter, prosedyrer for gjenfinning 
av transaksjonsopplysninger ved funksjonssvikt eller driftsstans av utstyret, kontrollsystemer, fakturering og 
innkreving av skyldige beløp, kundeservice, kundestøtte, fastsettelse av servicenivået overfor kunder; ved 
opprettelsen av driftsprosedyrer skal det tas hensyn til prosedyrer som allerede finnes i medlemsstatene.

b)  Funksjonsspesifikasjoner for tjenesten: beskrivelse av funksjonene til utstyr i kjøretøy og utstyr på bakken.

c)  Tekniske spesifikasjoner for utstyr på bakken og utstyr i kjøretøy som understøtter tjenesten, samt de standarder, 
framgangsmåter for sertifisering og begrensninger som skal overholdes.

d)  Igangsetting og oppfølging av arbeidet i relevante standardiseringsorganisasjoner, og eventuelle tekniske tillegg til 
iverksatte standarder eller førstandarder, med tanke på å sikre samvirkingsevne.

e)  Spesifikasjoner for installering av kjøretøyutstyr.

f)  Transaksjonsmodeller: Nøyaktig fastsettelse av transaksjonsalgoritmene for de ulike bompengetypene (faste 
bomstasjoner eller løpende avgifter) og fastsettelse av hvilke data som skal utveksles mellom kjøretøyutstyret og 
utstyret på bakken, og av dataformater.

g)  Ordninger som sørger for at det finnes tilstrekkelig kjøretøyutstyr til å møte etterspørselen fra alle interesserte 
brukere.

Prosedyremessige saker:

h)  Prosedyrer for kontroll av den tekniske ytelsen til kjøretøyutstyret og utstyret langs veien, samt av hvordan utstyret 
er installert i kjøretøyene.

i)  Parametrer for klassifisering av kjøretøyer: validering av en fellesskapsliste over tekniske parametrer som hver 
medlemsstat skal bruke for å velge ut hvilke parametrer de ønsker å legge til grunn for avgiftspolitikken. Parametrene 
skal representere kjøretøyets fysiske egenskaper, motoregenskaper og miljøegenskaper. Medlemsstatene skal 
fastsette kjøretøyklasser på grunnlag av disse parametrene.

j)  Innføring av prosedyrer for håndtering av særlige tilfeller, for eksempel enhver form for funksjonssvikt. Dette 
gjelder særlig tilfeller der bompengeoperatøren og kunden ikke er fra samme stat.
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Juridiske saker:

k)  Validering av de valgte tekniske løsningenes samsvar med fellesskapsreglene som beskytter fysiske personers 
friheter og grunnleggende rettigheter, herunder privatlivet. Særlig vil det bli nødvendig å sikre samsvar med 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

l)  Fastsettelse av felles regler og minstekrav som ikke forskjellsbehandler, som mulige tjenesteleverandører bør 
respektere når de leverer tjenesten.

m)  Vurdering av muligheten for å harmonisere håndhevingsbestemmelsene i forbindelse med elektroniske 
bompenger.

n)   Programerklæring mellom bompengeoperatører som gjør det mulig å gjennomføre den europeiske elektroniske 
bompengetjenesten, herunder prosedyrer for konfliktløsning.

__________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele 
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholder 
slike tiltak.

2) Det er behov for å presisere nærmere de felles 
grunnleggende standardene.

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002, og for 
å forhindre ulovlige handlinger, bør tiltakene fastsatt 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 være 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 11.2.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 23.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 65/2006 (EUT L 11 av 17.1.2006, s. 5).

  hemmelige og ikke offentliggjøres. Det samme gjelder 
nødvendigvis for eventuelle endringsrettsakter.

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Med hensyn til vedleggets fortrolige karakter får artikkel 3 i 
nevnte forordning anvendelse.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 240/2006

av 10. februar 2006

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av  
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
_________

2009/EØS/39/30
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

______
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 86 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsdirektiv 80/723/EØF(1) pålegges 
medlemsstatene å sikre innsyn i de økonomiske 
forbindelsene mellom offentlige myndigheter og 
offentlige foretak, og i visse foretak. De foretakene som 
har plikt til å føre atskilte regnskaper, er foretak som av en 
medlemsstat er blitt tildelt sær- eller eneretter i henhold 
til traktatens artikkel 86 nr. 1, eller som er blitt tillagt 
oppgaven å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk 
betydning i henhold til traktatens artikkel 82 nr. 2 og 
mottar statsstøtte uansett form knyttet til denne tjenesten, 
og som dessuten driver andre former for virksomhet.

2) Medlemsstatene har adgang til å gi foretak som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, godtgjøring som skal dekke de særskilte 
kostnadene knyttet til disse tjenestene. Slik godtgjøring 
bør imidlertid ikke overstige det som er nødvendig for å 
utføre vedkommende tjenester, og bør ikke brukes for å 
finansiere virksomhet som ikke omfattes av tjenesten av 
allmenn økonomisk betydning.

3) I henhold til direktiv 80/723/EØF gjelder kravet om å 
føre atskilte regnskaper bare når foretak som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, mottar statsstøtte. I sin dom i saken Altmark 
Trans GmbH(2) kom imidlertid De europeiske fellesskaps 
domstol til at godtgjøring for offentlig tjenesteyting under 
visse forutsetninger ikke utgjør statsstøtte i henhold til 
traktatens artikkel 87 nr. 1.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 29.11.2005, s. 47, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 24.

(1) EFT L 195 av 29.7.1980, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/52/
EF (EFT L 193 av 29.7.2000, s. 75).

(2) Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg 
mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Domstolens domssamling 
2003 I, s. 7747.

4) Uansett hvordan godtgjøringene for offentlig tjenesteyting 
defineres rettslig i lys av traktatens artikkel 87 nr. 1, 
har likevel alle foretak som mottar slik godtgjøring 
og samtidig driver virksomhet som ikke omfattes av 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, plikt til å føre 
atskilte regnskaper. Bare ved atskilt regnskapsføring er 
det nemlig mulig å fastslå hvilke kostnader som er knyttet 
til tjenesten av allmenn økonomisk betydning og beregne 
riktig godtgjøringsbeløp.

5) Direktiv 80/723/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i direktiv 80/723/EF skal lyde:

«d) «foretak med plikt til å føre atskilte regnskaper» ethvert 
foretak som en medlemsstat har gitt en sær- eller enerett 
i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 1, eller som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 og 
mottar statsstøtte uansett form knyttet til denne tjenesten, 
og som dessuten driver andre former for virksomhet,».

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 19. desember 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/81/EF

av 28. november 2005

om endring av direktiv 80/723/EØF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om 
økonomisk innsyn i visse foretak(*)

2009/EØS/39/31
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. november 2005.

 For Kommisjonen

 Neelie KROES

 Medlem av Kommisjonen

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 86 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 16 skal Fellesskapet, 
med forbehold for artikkel 73, 86 og 87, bruke den 
myndighet det er gitt på en slik måte at tjenester av 
allmenn økonomisk betydning utføres på grunnlag av 
prinsipper og vilkår som setter dem i stand til å utføre 
sine oppgaver.

2) For at visse tjenester av allmenn økonomisk betydning 
skal kunne utføres på grunnlag av prinsipper og vilkår 
som setter dem i stand til å utføre sine oppgaver, kan 
det vise seg å være nødvendig med finansiell støtte fra 
staten for å dekke noen eller samtlige av de særskilte 
kostnadene som oppstår på grunn av forpliktelsene 
til å yte offentlig tjeneste. I samsvar med traktatens 
artikkel 295 slik den tolkes i rettspraksisen til De 
europeiske fellesskaps domstol og Det europeiske 
fellesskaps førsteinstansdomstol, har det ingen betydning 
for fellesskapsretten hvorvidt slike tjenester av allmenn 
økonomisk betydning utføres av offentlige eller private 
foretak.

3) I henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 skal foretak som 
er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 
økonomisk betydning eller som har karakter av et 
fiskalt monopol, omfattes av traktatens regler, særlig 
konkurransereglene. Artikkel 86 nr. 2 gir imidlertid 
adgang til å gjøre unntak fra traktatens regler, forutsatt at 
visse kriterier er oppfylt. For det første må staten ved et 
offisielt dokument tildele et foretak oppgaven å utføre et 
bestemt oppdrag. For det andre må oppgaven være

  knyttet til en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 
For det tredje må unntaket være nødvendig for at den 
tildelte oppgaven skal kunne utføres og stå i et rimelig 
forhold til dette (heretter kalt «nødvendighetskriteriet»). 
Endelig må utviklingen av samhandelen ikke påvirkes i 
et omfang som strider mot Fellesskapets interesser.

4) I sin dom i saken Altmark Trans GmbH 
og Regierungspräsidium Magdeburg mot 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH(1) («Altmark-
dommen») fastslo Domstolen at godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 når fire kumulative kriterier er oppfylt. 
For det første må foretaket som mottar godtgjøringen, 
ha faktiske forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, og 
forpliktelsene må være klart definert. For det andre må 
parametrene som godtgjøringen beregnes på grunnlag 
av, være fastsatt på forhånd på en objektiv og åpen måte. 
For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som 
er nødvendig for å dekke, helt eller delvis, kostnadene 
knyttet til oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste, idet det tas hensyn til den relevante inntekten 
og en rimelig fortjeneste. Endelig, dersom foretaket som 
skal oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, 
i et konkret tilfelle ikke velges etter en framgangsmåte 
for offentlig innkjøp der det er anledning til å velge 
den anbyderen som er i stand til å yte disse tjenestene 
til lavest kostnad for samfunnet, skal godtgjøringens 
størrelse fastsettes på grunnlag av en analyse av de 
kostnadene et typisk foretak, veldrevet og utstyrt med de 
nødvendige transportmidler, ville hatt ved å yte dem.

5) Når disse fire kriteriene er oppfylt, utgjør godtgjøring for 
offentlig tjenesteyting ikke statsstøtte, og traktatens artikkel 
87 og 88 får ikke anvendelse. Dersom medlemsstatene 
ikke oppfyller disse kriteriene og de alminnelige kriteriene 
for anvendelse av traktatens artikkel 87 nr. 1 er oppfylt, 
utgjør godtgjøring for offentlig tjenesteyting statsstøtte 
som omfattes av bestemmelsene i traktatens artikkel 73, 
86, 87 og 88. Dette vedtak bør derfor få anvendelse på 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting bare i den grad den 
utgjør statsstøtte.

(1) Domstolens domssamling 2003 I, s. 7747.

KOMMISJONSVEDtAK

av 28. november 2005

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 86 nr. 2 på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse 
foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning(*)

[meddelt under nummer K(2005) 2673]

(2005/842/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 29.11.2005, s. 67, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 24.

2009/EØS/39/32
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6) I henhold til traktatens artikkel 86 nr. 3 har 
Kommisjonen adgang til å fastsette nærmere hvordan 
unntaksbestemmelsen i traktatens artikkel 86 nr. 2 skal 
tolkes og hvilket omfang den har, og til i nødvendig 
utstrekning å fastsette regler med sikte på en effektiv 
overvåking av at kriteriene i artikkel 86 nr. 2 er oppfylt. 
Det bør derfor fastsettes nærmere bestemmelser om på 
hvilke vilkår visse godtgjøringsordninger er forenlige 
med artikkel 86 nr. 2 og ikke er underlagt kravet om 
forhåndsmelding i traktatens artikkel 88 nr. 3.

7) Slik støtte kan erklæres forenlig med traktaten bare 
dersom den gis for å sikre yting av tjenester som er 
tjenester av allmenn økonomisk betydning i henhold 
til traktatens artikkel 86 nr. 2. Det framgår klart av 
rettspraksis at medlemsstatene har utstrakt adgang til å 
utøve skjønn med hensyn til hvilke tjenester som kan 
defineres som tjenester av allmenn økonomisk betydning, 
unntatt i de sektorene der det er fastsatt fellesskapsregler. 
Med unntak for sektorene der det finnes fellesskapsregler, 
er det dermed Kommisjonens oppgave å sikre at tjenester 
av allmenn økonomisk betydning ikke defineres på en 
åpenbart feilaktig måte.

8) For at traktatens artikkel 86 nr. 2 skal komme til 
anvendelse, må medlemsstaten særskilt ha tildelt 
foretaket som mottar godtgjøring, oppgaven å utføre 
en bestemt tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 
I samsvar med rettspraksis med hensyn til tolkningen 
av traktatens artikkel 86 nr. 2 må det eller de offisielle 
tildelingsdokumentene minst presisere arten, omfanget 
og varigheten av de pålagte forpliktelsene til å yte 
offentlig tjeneste, samt de berørte foretakenes identitet.

9) For å sikre at kriteriene i traktatens artikkel 86 nr. 2 
overholdes, må det fastsettes mer presise vilkår som skal 
oppfylles når utførelsen av tjenester av allmenn økonomisk 
betydning tildeles et foretak. Godtgjøringsbeløpet kan 
beregnes på en korrekt måte og kontrolleres bare dersom 
de forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som påhviler 
foretakene, og de som eventuelt påhviler staten, er klart 
presisert i et formelt dokument utstedt av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat. Hvilken form 
dette dokumentet skal ha, kan variere fra medlemsstat 
til medlemsstat, men det bør minst presisere hvilke 
forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som pålegges det 
berørte foretak og forpliktelsenes omfang og varighet, 
det berørte foretaks identitet og hvilke kostnader det skal 
bære.

10) Når de fastsetter forpliktelsene til å yte offentlige tjenester 
og når de vurderer hvorvidt disse forpliktelsene overholdes 
av de berørte foretakene, oppfordres medlemsstatene til 
å gjennomføre omfattende høringer, særlig høringer med 
brukerne.

11) Dessuten, for å unngå uberettiget konkurransevridning, 
krever traktatens artikkel 86 nr. 2 at godtgjøringen 
ikke overstiger det som er nødvendig for å dekke de 
kostnadene et foretak har i forbindelse med oppfyllelsen 
av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, idet det 
tas hensyn til den relevante inntekten og en rimelig 
fortjeneste. Med de nevnte kostnadene menes det berørte 
foretakets faktiske kostnader.

12) Godtgjøring som overstiger det som er nødvendig for å 
dekke det berørte foretakets kostnader, er ikke nødvendig 
for utførelsen av den offentlige tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, og utgjør derfor statsstøtte som 
er uforenlig med traktaten og skal tilbakebetales til 
staten. Godtgjøring som mottas for å utføre en tjeneste 
av allmenn økonomisk betydning, men som det berørte 
foretak i virkeligheten bruker til virksomhet på et annet 
marked, er heller ikke nødvendig for utførelsen av 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, og utgjør 
derfor statsstøtte som er uforenlig med traktaten og skal 
tilbakebetales.

13) For å sikre at nødvendighetskriteriet i traktatens artikkel 
86 nr. 2 oppfylles, må det fastsettes bestemmelser 
om beregningen og overvåkingen av størrelsen på 
godtgjøringen som gis. Medlemsstatene bør med jevne 
mellomrom kontrollere at godtgjøringen som gis, 
ikke fører til overgodtgjøring. For å gi foretakene og 
medlemsstatene et minstemål av fleksibilitet, bør det 
likevel, dersom overgodtgjøringen ikke overstiger 10 % 
av godtgjøringsbeløpet for hele året, være adgang til å 
framskrive det overskytende beløpet til neste periode 
og å trekke det fra godtgjøringsbeløpet som ellers skulle 
vært betalt. Foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenester av allmenn økonomisk betydning på området 
sosial boligbygging, kan ha sterkt svingende inntekter, 
særlig på grunn av risikoen for betalingsudyktige 
leietakere. Når slike foretak utfører tjenester av allmenn 
økonomisk betydning, bør det derfor være adgang til å 
framskrive et overskytende beløp tilsvarende opptil 20 % 
av den årlige godtgjøringen til neste periode.
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14) Såfremt godtgjøringen gis til foretak som er blitt tillagt 
oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, beløpet ikke overstiger kostnadene knyttet 
til tjenestene, og terskelverdiene fastsatt i dette vedtak 
overholdes, anser Kommisjonen at utviklingen av 
samhandelen ikke påvirkes i et omfang som strider 
mot Fellesskapets interesser. I slike tilfeller anser 
Kommisjonen at godtgjøringen bør kunne betraktes som 
statsstøtte som er forenlig med traktatens artikkel 86 
nr. 2.

15) Små beløp som gis som godtgjøring til foretak som 
yter tjenester av allmenn økonomisk betydning og har 
en begrenset omsetning, påvirker ikke utviklingen av 
handelen og konkurransen i et omfang som ville stride 
mot Fellesskapets interesser. Når vilkårene fastsatt i 
dette vedtak er oppfylt, bør det derfor ikke kreves 
forhåndsmelding. Ved fastsettelsen av anvendelsesområdet 
for unntaket fra meldingskravet bør det tas hensyn til 
omsetningen til foretak som mottar godtgjøring for 
å yte offentlige tjenester og til størrelsen på denne 
godtgjøringen.

16) I sykehus og i foretak med ansvar for sosial boligbygging 
som er blitt tillagt oppgaver der det ytes tjenester av 
allmenn økonomisk betydning, gjør det seg gjeldende 
særlige forhold som det må tas hensyn til. Særlig 
bør det tas hensyn til at konkurransevridningen som 
kan oppstå i disse sektorene på det indre markeds 
nåværende utviklingsstadium, ikke nødvendigvis står i 
forhold til omsetnings- og godtgjøringsnivået. Sykehus 
som gir legehjelp, herunder eventuelt øyeblikkelig 
legehjelp og hjelpetjenester som er direkte knyttet til 
hovedvirksomhetene, særlig innen forskning, og foretak 
med ansvar for sosial boligbygging for vanskeligstilte 
personer eller sosialt utsatte grupper som på grunn 
av sviktende betalingsevne er ute av stand til å finne 
en bolig på markedsvilkår, bør unntas fra kravet om 
melding omhandlet i dette vedtak, selv om godtgjøringen 
de mottar overstiger terskelverdiene fastsatt i vedtaket, 
dersom tjenestene de utfører, defineres som tjenester av 
allmenn økonomisk betydning av medlemsstatene.

17) Traktatens artikkel 73 utgjør en særlov med hensyn til 
artikkel 86 nr. 2. Den fastsetter reglene for godtgjøring 
for offentlig tjenesteyting i landtransportsektoren. Nevnte 
artikkel er blitt utdypet i rådsforordning (EØF) nr. 
1191/69 av 26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i 
forbindelse med forpliktelser som har sammenheng med 

begrepet offentlig tjenesteyting innen transport med 
jernbane, på vei og innlands vannvei(1), som fastsetter 
alminnelige vilkår for forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste i landtransportsektoren og metoder for beregning 
av godtgjøringsbeløpene. Forordning (EØF) nr. 1191/69 
gir unntak for enhver godtgjøring i landtransportsektoren 
som oppfyller vilkårene for forhåndsmelding i traktatens 
artikkel 88 nr. 3. Den gir også medlemsstatene adgang til 
å gi unntak fra artikkelens bestemmelser for foretak som 
utelukkende yter transporttjenester i byer og forsteder 
eller regionale transporttjenester. Når dette unntaket 
anvendes, omfattes godtgjøring for forpliktelser til å 
yte offentlig tjeneste, i den grad den utgjør statsstøtte, 
av rådsforordning (EØF) nr. 1107/70 av 4. juni 1970 
om støtte til transport med jernbane, på vei og innlands 
vannvei(2). Ifølge Altmark-dommen kan godtgjøring 
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 73, 
ikke erklæres forenlig med traktaten på grunnlag av 
artikkel 86 nr. 2 eller noen annen bestemmelse i traktaten. 
Slik godtgjøring bør derfor ikke omfattes av dette 
vedtak.

18) I motsetning til landtransportsektoren omfattes 
sjøtransportsektoren og lufttransportsektoren 
av traktatens artikkel 86 nr. 2. Visse regler som får 
anvendelse på godtgjøring for offentlig tjenesteyting 
i sjøtransportsektoren og lufttransportsektoren finnes 
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor 
Fellesskapet(3) og rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 av 7. 
desember 1992 om anvendelse av prinsippet om adgangen 
til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene 
(maritim kabotasje)(4). I motsetning til forordning (EØF) 
nr. 1191/69 inneholder imidlertid disse forordningene 
ingen bestemmelser om eventuelle statsstøtteelementers 
forenlighet med traktaten, og de inneholder heller ikke 
noe unntak fra meldingsplikten omhandlet i traktatens 
artikkel 88 nr. 2. Det er derfor hensiktsmessig å anvende 
dette vedtak på godtgjøring for offentlig tjenesteyting i 
lufttransportsektoren og sjøtransportsektoren forutsatt at 
godtgjøringen, i tillegg til å oppfylle vilkårene fastsatt i 
dette vedtak, også overholder sektorreglene i forordning 
(EØF) nr. 2408/92 og forordning (EØF) nr. 3577/92 når 
dette er relevant.

19) Terskelverdiene som skal gjelde for godtgjøring 
for offentlig tjenesteyting i lufttransportsektoren og 
sjøtransportsektoren, bør normalt være de samme som 
de som vanligvis gjelder. I de særskilte tilfellene der det 
gis godtgjøring for luft- eller sjøtransportforbindelser til 
øyer og for lufthavner og havner som utgjør tjenester 

(1) EFT L 156 av 28.6.1969, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EØF) nr. 1893/91 (EFT L 169 av 29.6.1991, s. 1).

(2) EFT L 130 av 15.6.1970, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 543/97 (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 6).

(3) EFT L 240 av 24.08.1992, s. 8. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(4) EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7.
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av allmenn økonomisk betydning som omhandlet i 
traktatens artikkel 86 nr. 2, er det imidlertid mer relevant 
også å fastsette alternative terskelverdier basert på 
gjennomsnittlig årlig passasjerantall, da dette gjenspeiler 
den økonomiske virkeligheten for disse formene for 
virksomhet på en mer nøyaktig måte.

20) Dette vedtak er i stor grad en presisering av betydningen 
og omfanget av unntaket omhandlet i traktatens artikkel 86 
nr. 2 i samsvar med Domstolens, Førsteinstansdomstolens 
og Kommisjonens konsekvente praksis. I den grad det 
ikke innebærer en endring av den materielle retten på 
dette området, bør det få umiddelbar anvendelse. Enkelte 
bestemmelser i dette vedtak går imidlertid lenger enn 
status quo ved at de fastsetter tilleggskrav som tar sikte 
på en effektiv overvåking av at kriteriene fastsatt i 
artikkel 86 nr. 2 er oppfylt. For at medlemsstatene skal 
kunne treffe de nødvendige tiltak på dette området, er 
det hensiktsmessig å fastsette en frist på ett år før de 
sistnevnte bestemmelsene får anvendelse.

21) Unntak fra kravet om forhåndsmelding for visse tjenester 
av allmenn økonomisk betydning er ikke til hinder for 
at medlemsstatene kan melde et særskilt støtteprosjekt. 
Slike meldinger vil bli vurdert i samsvar med prinsippene 
i Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte i form 
av godtgjøring for offentlig tjenesteyting(1).

22) Dette vedtak får anvendelse med forbehold for 
bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 80/723/EØF av 
25. juni 1980 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske 
forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk 
innsyn i visse foretak(2).

23) Dette vedtak får anvendelse med forbehold for gjeldende 
fellesskapsbestemmelser på områdene offentlige innkjøp 
og konkurranse, særlig traktatens artikkel 81 og 82.

24) Dette vedtak får anvendelse med forbehold for strengere 
særskilte bestemmelser vedrørende forpliktelser til å yte 
offentlig tjeneste i deler av Fellesskapets regelverk som 
berører bestemte sektorer —

(1) EUT C 297 av 29.11.2005.
(2) EFT L 195 av 29.7.1980, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/52/

EF (EFT L 193 av 29.7.2000, s. 75).

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål

I dette vedtak fastsettes vilkårene for at statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til visse foretak 
som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 
økonomisk betydning, skal kunne anses for å være forenlig 
med det felles marked og unntas fra kravet om forhåndsmelding 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette vedtak får anvendelse på statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til foretak i 
forbindelse med tjenester av allmenn økonomisk betydning i 
henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 som omfattes av en av 
følgende kategorier:

a) godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til foretak 
som har en gjennomsnittlig årsomsetning før skatt for all 
sin virksomhet på mindre enn 100 millioner euro i de to 
regnskapsårene før året da oppgaven med å utføre tjenesten 
av allmenn økonomisk betydning ble tildelt, og som mottar 
en årlig godtgjøring for vedkommende tjeneste på under 30 
millioner euro,

b) godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til sykehus 
og foretak med ansvar for sosial boligbygging som driver 
virksomhet som av den berørte medlemsstat defineres som 
tjenester av allmenn økonomisk betydning,

c) godtgjøring for offentlig tjenesteyting i form av luft- eller 
sjøtransportforbindelser med øyer der den gjennomsnittlige 
årlige trafikken i de to regnskapsårene før året da oppgaven 
med å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning 
ble tildelt, ikke overstiger 300 000 passasjerer,

d) godtgjøring for offentlig tjenesteyting til lufthavner og 
havner der den gjennomsnittlige årlige trafikken i de to 
regnskapsårene før året oppgaven med å utføre tjenesten av 
allmenn økonomisk betydning ble tildelt, ikke overstiger 
1 000 000 passasjerer for lufthavner og 300 000 passasjerer 
for havner.
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Terskelverdien på 30 millioner euro i første ledd bokstav a) kan 
bestemmes ved å benytte et årsgjennomsnitt som representerer 
verdien av godtgjøringen som er gitt i kontraktsperioden 
eller over en femårsperiode. For kredittinstitusjoner skal 
terskelverdien på 100 millioner euro i omsetning erstattes med 
en terskelverdi på 800 millioner euro i balansesum.

2. På området luft- og sjøtransport får dette vedtak 
anvendelse bare på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting som gis til foretak i forbindelse med tjenester av 
allmenn økonomisk betydning i henhold til traktatens artikkel 
86 nr. 2 som er i samsvar med forordning (EØF) nr. 2408/92 
og forordning (EØF) nr. 3577/92, der det er relevant.

Dette vedtak får ikke anvendelse på statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting som gis til foretak på 
området landtransport.

Artikkel 3

Forenlighet med det felles marked og unntak fra kravet 
om forhåndsmelding

Statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting som 
oppfyller vilkårene fastsatt i dette vedtak, er i samsvar med 
det felles marked og er unntatt fra kravet om forhåndsmelding 
i traktatens artikkel 88 nr. 3, med forbehold for strengere 
bestemmelser om forpliktelser til å yte offentlig tjeneste i 
deler av Fellesskapets regelverk som bare berører bestemte 
sektorer.

Artikkel 4

tildeling av oppdrag

For at dette vedtak skal få anvendelse, må oppgaven med å 
utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning tildeles det 
berørte foretak ved ett eller flere offisielle dokumenter, hvis 
form kan bestemmes av den enkelte medlemsstat. Dokumentet 
eller dokumentene skal særlig angi:

a) arten og varigheten av forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste,

b) hvilket foretak og hvilket territorium som omfattes,

c) arten av enhver enerett eller særrett som innrømmes 
foretaket,

d) parametrene for beregning, kontroll og ny vurdering av 
godtgjøringen,

e) ordningene for å unngå og å tilbakebetale eventuell 
overgodtgjøring.

Artikkel 5

Godtgjøring

1. Godtgjøringsbeløpet skal ikke overstige det som er 
nødvendig for å dekke kostnadene ved å oppfylle forpliktelsene 
til å yte offentlig tjeneste, idet det tas hensyn til en relevant 
inntekt og en rimelig fortjeneste på den egenkapitalen som er 
nødvendig for å oppfylle disse forpliktelsene. Godtgjøringen 
må brukes til den faktiske utførelsen av tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, med forbehold for foretakets mulighet 
til å oppnå en rimelig fortjeneste.

I godtgjøringsbeløpet skal medregnes alle fordeler som er 
gitt av staten eller gjennom statlige midler uansett form. Ved 
vurderingen av rimelig fortjeneste skal det tas hensyn til 
alle eller noen av de produktivitetsgevinster som oppnås av 
vedkommende foretak i løpet av et avtalt begrenset tidsrom 
uten å forringe kvalitetsnivået for tjenesten staten har tillagt 
foretaket oppgaven å utføre.

2. Kostnadene som det skal tas hensyn til, omfatter samtlige 
kostnader knyttet til utførelsen av tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning. De skal beregnes på grunnlag av 
alminnelig anerkjente prinsipper for føring av kostnadsregnskap 
på følgende måte:

a) når vedkommende foretaks virksomhet er begrenset til 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan det tas 
hensyn til alle foretakets kostnader,

b) når foretaket også utfører virksomhet som faller utenom 
området for tjenesten av allmenn økonomisk betydning, 
skal det bare tas hensyn til kostnadene knyttet til tjenesten 
av allmenn økonomisk betydning,

c) kostnadene som fordeles til tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning, kan dekke alle variable kostnader knyttet til 
ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, et 
forholdsmessig bidrag til faste kostnader som er felles for 
både tjenester av allmenn økonomisk betydning og annen 
virksomhet, og en rimelig fortjeneste,

d) det kan tas hensyn til kostnadene knyttet til investeringer, 
særlig i infrastruktur, dersom dette er nødvendig for 
utførelsen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning.
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3. Inntektene som det skal tas hensyn til, skal omfatte minst 
alle inntekter fra tjenesten av allmenn økonomisk betydning. 
Dersom vedkommende foretak har sær- eller eneretter knyttet 
til en annen tjeneste av allmenn økonomisk betydning som gir 
et overskudd i overkant av den rimelige fortjenesten, eller drar 
nytte av andre fordeler som er gitt av staten, skal disse regnes 
med i foretakets inntekt, uten hensyn til hvordan de defineres i 
forhold til artikkel 87. Den berørte medlemsstat kan bestemme 
at fortjenesten fra virksomhet som faller utenfor området for 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, helt eller delvis 
skal brukes til å finansiere tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning.

4. I dette vedtak menes med «rimelig fortjeneste» en 
avkastningsprosent på egenkapitalen som tar hensyn til risikoen, 
eller fraværet av risiko, for foretaket gjennom medlemsstatens 
inngripen, særlig dersom den innrømmer ene- eller særretter. 
Denne prosenten skal normalt ikke overstige gjennomsnittet 
for vedkommende sektor i de senere år. I sektorer der det 
ikke finnes noe foretak som kan sammenlignes med foretaket 
som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, kan det foretas en sammenligning med 
foretak i andre medlemsstater, eller om nødvendig i andre 
sektorer, forutsatt at det tas hensyn til de særlige forholdene 
som gjør seg gjeldende i den enkelte sektor. For å bestemme 
hva som utgjør en rimelig fortjeneste, kan medlemsstatene 
legge til grunn stimuleringskriterier knyttet særlig til kvaliteten 
på den tjenesten som ytes og produktivitetsgevinster.

5. Når et foretak utfører virksomhet som både omfattes og 
ikke omfattes av området for tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, skal foretakets internregnskap angi atskilt 
kostnadene og inntektene knyttet til tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning og kostnadene og inntektene for andre 
tjenester, samt parametrene for fordeling av kostnader og 
inntekter.

Kostnadene knyttet til eventuell virksomhet utenfor området 
for tjenesten av allmenn økonomisk betydning skal dekke 
alle variable kostnader, et tilstrekkelig bidrag til felles faste 
kostnader og en passende avkastning på kapitalen. Det skal 
ikke gis noen godtgjøring for slike kostnader.

Artikkel 6

Kontroll av overgodtgjøring

Medlemsstatene skal utføre regelmessige kontroller, eller sørge 
for at det blir utført slike kontroller, for å sikre at ingen foretak 
mottar godtgjøring som overstiger beløpet fastsatt i samsvar 
med artikkel 5.

Medlemsstatene skal kreve at det berørte foretak tilbakebetaler 
eventuell utbetalt overgodtgjøring, og parametrene for 

beregning av godtgjøringen skal ajourføres for framtiden. 
Dersom overgodtgjøringen beløper seg til mindre enn 10 % 
av det årlige godtgjøringsbeløpet, kan det overskytende 
beløpet skrives fram til neste regnskapsår og trekkes fra 
godtgjøringsbeløpet for den perioden.

I sektoren sosial boligbygging skal medlemsstatene utføre 
regelmessige kontroller på foretaksplan, eller sørge for at det 
blir utført slike kontroller, for å sikre at det berørte foretak 
ikke mottar godtgjøring som overstiger beløpet fastsatt i 
samsvar med artikkel 5. Overgodtgjøring på opptil 20 % av 
det årlige godtgjøringsbeløpet kan framskrives til neste periode 
dersom foretaket bare utfører tjenester av allmenn økonomisk 
betydning.

Artikkel 7

tilgang til informasjon

Medlemsstatene skal ha tilgjengelige for et tidsrom på minst 10 
år alle opplysninger som kreves for å bestemme hvorvidt gitt 
godtgjøring er forenlig med dette vedtak.

Etter skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal medlemsstatene 
gi Kommisjonen alle opplysninger den anser som nødvendige 
for å bestemme om gjeldende kompensasjonsordninger er i 
samsvar med dette vedtak.

Artikkel 8

Rapportering

Hver medlemsstat skal hvert tredje år framlegge for 
Kommisjonen periodiske rapporter om gjennomføringen av dette 
vedtak, med en detaljert beskrivelse av anvendelsesvilkårene i 
samtlige sektorer, herunder sektoren for sosial boligbygging og 
sykehussektoren.

Den første rapporten skal framlegges innen 19. desember 
2008.

Artikkel 9

Konsekvensanalyse

Senest 19. desember 2009 skal Kommisjonen foreta en 
konsekvensanalyse basert på faktaopplysninger og resultatene 
av de omfattende høringene som den gjennomfører først og 
fremst på grunnlag av data innsendt av medlemsstatene i 
samsvar med artikkel 8.
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Resultatene av denne konsekvensanalysen skal meddeles 
Europaparlamentet, Regionkomiteen, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité og medlemsstatene.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

Dette vedtak trer i kraft 19. desember 2005.

Artikkel 4 bokstav c), d) og e) og artikkel 6 får anvendelse fra 
29. november 2006.

Artikkel 11

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. november 2005.

 For Kommisjonen
 Neelie KROES

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra den økonomiske og sosiale 
komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsresolusjon av 8. juli 1996 om samarbeid mellom 
forvaltingar om handhevinga av regelverket for den indre 
marknaden(3) erkjente Rådet at det er behov for en fortsatt 
innsats for å bedre samarbeidet mellom forvaltningene, 
og oppfordret medlemsstatene og Kommisjonen til å 
undersøke muligheten av å styrke forvaltningssamarbeidet 
om håndhevingen av regelverket, og se dette som en 
prioritert sak.

2) Eksisterende nasjonale bestemmelser om håndheving 
av regelverket som beskytter forbrukernes interesser 
er ikke tilpasset problemene knyttet til håndheving 
i det indre marked, og det er i dag umulig å få til et 
effektivt og virkningsfullt samarbeid på dette området. 
Disse vanskelighetene er til hinder for at offentlige 
håndhevingsmyndigheter kan samarbeide om å påvise 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 26. 

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 86.
(1) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 7. oktober 2004.
(3) EFT C 224 av 1.8.1996, s. 3.

og etterforske overtredelser innenfor Fellesskapet av 
regelverket som beskytter forbrukernes interesser, og 
sikre stans eller forbud. Resultatet er at det ikke finnes 
noen effektiv håndheving over landegrensene, og dermed 
kan selgere og leverandører unngå håndheving ved 
å flytte på seg innenfor Fellesskapet. Dette fører til 
konkurransevridning for lovlydige selgere og leverandører 
som driver virksomhet enten på nasjonalt plan eller 
over grensene. Vanskelighetene med grensekryssende 
håndheving svekker forbrukernes tillit til tilbud over 
landegrensene, og dermed også deres tillit til det indre 
marked.

3) Det er derfor hensiktsmessig på den ene side å gjøre 
det lettere for offentlige myndigheter med ansvar for 
håndheving av regelverket som beskytter forbrukernes 
interesser å samarbeide når de skal håndtere overtredelser 
innenfor Fellesskapet, og på den annen side å bidra til at 
det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, til at 
håndhevingen av regelverket som beskytter forbrukernes 
interesser er konsekvent og holder en høy standard, og til 
kontroll med at forbrukerne har et økonomisk vern. 

4) Fellesskapets regelverk inneholder bestemmelser om 
samarbeidsnettverk som skal sikre forbrukerne et vern ut 
over det rent økonomiske, ikke minst på det helsemessige 
området. Nettverk opprettet ved denne forordning og 
disse andre nettverkene bør utveksle opplysninger om 
beste praksis.

5) Virkeområdet for bestemmelsene om gjensidig bistand 
i denne forordning bør begrenses til overtredelser 
innenfor Fellesskapet av Fellesskapets regelverk som 
beskytter forbrukernes interesser. En effektiv håndtering 
av overtredelser på nasjonalt plan bør sikre at nasjonale 
transaksjoner og transaksjoner innenfor Fellesskapet 
behandles likt. Denne forordning berører ikke 
Kommisjonens ansvar med hensyn til medlemsstatenes 
overtredelser av Fellesskapets regelverk, og den 
gir heller ikke Kommisjonen myndighet til å stanse 
overtredelser innenfor Fellesskapet som er definert i 
denne forordning.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2006/2004 

av 27. oktober 2004

om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om 
forbrukervernsamarbeid)(*)

2009/EØS/39/33
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6) For å beskytte forbrukerne mot overtredelser innenfor 
Fellesskapet må det opprettes et nettverk mellom 
offentlige håndhevingsmyndigheter i hele Fellesskapet. 
Disse myndighetene har behov for et minstemål av 
felles etterforsknings- og håndhevingsmyndighet for å 
kunne anvende denne forordning på en effektiv måte og 
avskrekke selgere eller leverandører slik at de ikke gjør 
seg skyldige i overtredelser innenfor Fellesskapet. 

7) For å kunne sikre forbrukerne vern og et indre marked 
som virker på en tilfredsstillende måte, er det helt 
avgjørende at vedkommende myndigheter har mulighet 
for å samarbeide fritt og på gjensidig grunnlag ved å 
utveksle opplysninger, påvise og etterforske overtredelser 
innenfor Fellesskapet og treffe tiltak med sikte på å 
oppnå stans eller forbud.

8) Vedkommende myndigheter bør også gjøre bruk av 
annen myndighet eller andre tiltak som de har til rådighet 
på nasjonalt plan, herunder myndighet til å ta ut tiltale 
eller henvise saker til straffeforfølgning som følge av 
en anmodning om gjensidig bistand, med sikte på 
umiddelbart å stanse eller forby overtredelser innenfor 
Fellesskapet, når det er hensiktsmessig.

9) Opplysninger som utveksles mellom vedkommende 
myndigheter, må være omfattet av de strengeste garantier 
for fortrolig behandling og taushetsplikt for å sikre at 
etterforskningen ikke kompromitteres eller at selgeres 
eller leverandørers omdømme ikke lider skade på feilaktig 
grunnlag. Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer 
i forbindelse med behandling av personopplysninger 
og om fri utveksling av slike opplysninger(1) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 
av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse 
med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 
institusjoner og organer og om fri utveksling av slike 
opplysninger(2) bør få anvendelse i forbindelse med 
denne forordning.

10) Håndhevingsproblemene stanser ikke ved Den europeiske 
unions grenser, og Fellesskapets forbrukere må beskyttes 
mot uærlige næringsdrivende etablert i tredjestater. Det 
er derfor behov for å framforhandle internasjonale avtaler 
med tredjestater om gjensidig bistand ved håndheving 
av regelverket som beskytter forbrukernes interesser. 
Forhandlinger om slike internasjonale avtaler bør, på 
de områder som kommer inn under denne forordning, 
skje på fellesskapsplan for å sikre et best mulig vern 
for Fellesskapets forbrukere og et tilfredsstillende 
håndhevingssamarbeid med tredjestater.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). Endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 
(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

11) Medlemsstatenes håndhevingsvirksomhet knyttet til 
overtredelser innenfor Fellesskapet bør samordnes på 
fellesskapsplan med sikte på å bedre anvendelsen av 
denne forordning og bidra til å heve standarden for 
håndheving og gjøre den mer konsekvent.

12) Medlemsstatenes forvaltningssamarbeid bør samordnes 
på fellesskapsplan, i den grad samarbeidet har en 
fellesskapsdimensjon, med sikte på å bedre anvendelsen 
av regelverket som beskytter forbrukernes interesser. 
Med opprettelsen av det europeiske utenrettslige nett er 
en slik samordning allerede til stede.

13) Når samordningen av medlemsstatenes virksomhet 
etter denne forordning innebærer finansiell støtte fra 
Fellesskapet, skal beslutning om støtte treffes etter 
framgangsmåtene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsbeslutning 2004/20/EF av 8. desember 2003 om 
innføring av ei generell ramme for finansiering av 
fellesskapstiltak til støtte for forbrukarpolitikken 
i tidsrommet 2004-2007(3), særlig tiltak 5 og 10 i 
beslutningens vedlegg, og i framtidige beslutninger.

14) Forbrukerorganisasjonene har en svært viktig rolle 
med hensyn til å opplyse og bevisstgjøre forbrukerne 
og verne om deres interesser, også i forbindelse med 
tvisteløsning, og de bør oppmuntres til å samarbeide med 
vedkommende myndigheter om å styrke anvendelsen av 
denne forordning.

15) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4).

16) En effektiv overvåking av anvendelsen av denne 
forordning og et effektivt forbrukervern forutsetter 
jevnlige rapporter fra medlemsstatene.

17) I denne forordning respekteres de grunnleggende 
rettigheter og overholdes de prinsipper som er anerkjent 
særlig i Den europeiske unions pakt om grunnleggende 
rettigheter(5). Denne forordning bør derfor tolkes og 
anvendes i samsvar med disse rettigheter og prinsipper.

(3) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 1. Endret ved beslutning 2004/786/EF (EUT L 138 
av 30.4.2004, s. 7).

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(5) EFT C 364 av 18.12.2000, s. 1.
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18) Ettersom målet for denne forordning, som er samarbeid 
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving 
av forbrukervernlovgivning, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene ettersom de ikke alene kan sikre 
samarbeid og samordning, og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet —’

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

INNLEDENDE BEStEMMELSER

Artikkel 1

Mål

Denne forordning fastsetter på hvilke vilkår medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter med ansvar for håndheving 
av regelverket som beskytter forbrukernes interesser skal 
samarbeide med hverandre og med Kommisjonen for å sikre 
at dette regelverket blir overholdt, at det indre marked virker 
på en tilfredsstillende måte, og at forbrukerne gis et sterkere 
økonomisk vern.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Bestemmelsene om gjensidig bistand i kapittel II og III 
får anvendelse på overtredelser innenfor Fellesskapet.

2. Denne forordning berører ikke fellesskapsreglene for 
internasjonal privatrett, og særlig ikke bestemmelser om 
domsmyndighet og lovvalg.

3. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes 
anvendelse av tiltak knyttet til strafferettslig og sivilrettslig 
samarbeid, og særlig ikke virksomheten innenfor det europeiske 
rettslige nett.

4. Denne forordning berører ikke medlemsstatenes 
oppfyllelse av eventuelle ytterligere forpliktelser knyttet 
til gjensidig bistand i forbindelse med vern av kollektive 
økonomiske forbrukerinteresser, herunder i straffesaker, og 
som følger av andre rettsakter, herunder bilaterale eller 
multilaterale avtaler. 

5. Denne forordning berører ikke europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/27/EF av 19. mai 1998 om nedlegging av 
forbod med omsyn til vern av forbrukarinteresser(1).

6. Denne forordning berører ikke Fellesskapets regelverk 
for det indre marked, og særlig ikke bestemmelsene om fritt 
varebytte og fri bevegelighet for tjenester.

7. Denne forordning berører ikke Fellesskapets regelverk 
for tjenester knyttet til fjernsynskringkasting.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «regelverk som beskytter forbrukernes interesser», 
direktivene i vedlegget slik de er innarbeidet i 
medlemsstatenes nasjonale rett, og forordningene oppført i 
vedlegget,

b) «overtredelse innenfor Fellesskapet», enhver handling 
eller unnlatelse som er i strid med regelverket som 
beskytter forbrukernes interesser, som definert i bokstav 
a), og som skader eller kan skade kollektive interesser for 
forbrukere bosatt i en annen eller andre medlemsstater 
enn medlemsstaten der handlingen eller unnlatelsen 
har sin opprinnelse eller har funnet sted; eller der den 
ansvarlige selger eller leverandør er etablert; eller der det 
finnes bevismateriale eller eiendeler som kan knyttes til 
handlingen eller unnlatelsen,

c) «vedkommende myndighet», enhver offentlig myndighet 
på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan med et særlig ansvar 
for å håndheve regelverket som beskytter forbrukernes 
interesser,

d) «sentralt kontaktorgan», den offentlige myndighet i 
hver enkelt medlemsstat som er utpekt som ansvarlig 
for samordningen av denne forordnings anvendelse i 
vedkommende medlemsstat,

e) «ansvarlig tjenestemann», en tjenestemann hos 
vedkommende myndighet som er utpekt som ansvarlig for 
anvendelsen av denne forordning,

f) «anmodende myndighet», den vedkommende myndighet 
som ber om gjensidig bistand,

g) «anmodet myndighet», den vedkommende myndighet som 
mottar en anmodning om gjensidig bistand,

(1) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 51. Sist endret ved direktiv 2002/65/EF 
(EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16).
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h) «selger eller leverandør», enhver fysisk eller juridisk 
person som, med hensyn til regelverket som beskytter 
forbrukernes interesser, handler innenfor rammen av 
sin forretningsvirksomhet, sin næringsvirksomhet, sitt 
håndverk eller sitt yrke,

i) «markedstilsynsvirksomhet», tiltak som treffes av 
vedkommende myndighet for å fastslå om overtredelser 
innenfor Fellesskapet har funnet sted på dens territorium,

j) «forbrukerklage», en med rimelighet underbygd påstand 
om at en selger eller leverandør har begått eller kan komme 
til å begå en overtredelse av regelverket som beskytter 
forbrukernes interesser,

k) «kollektive forbrukerinteresser», en rekke forbrukeres 
interesser, som har lidt skade eller kan komme til å lide 
skade som følge av en overtredelse.

Artikkel 4

Vedkommende myndigheter

1. Hver medlemsstat skal utpeke de vedkommende 
myndigheter og et sentralt kontaktorgan med ansvar for 
anvendelsen av denne forordning.

2. Hver medlemsstat kan, dersom det er nødvendig for 
at den skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter denne 
forordning, utpeke andre offentlige myndigheter. Den kan 
også utpeke organer som har en rettmessig interesse av at 
overtredelser innenfor Fellesskapet stanses eller forbys, i 
samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

3. Vedkommende myndighet skal, uten at det berører 
bestemmelsene i nr. 4, ha den myndighet til å foreta 
etterforskning og håndheving som er nødvendig for å anvende 
denne forordning, og skal utøve denne myndighet i samsvar 
med nasjonal lovgivning.

4. Vedkommende myndighet kan i samsvar med nasjonal 
lovgivning utøve den myndighet som er nevnt i nr. 3, enten

a) direkte i henhold til egen myndighet, eller under tilsyn av 
rettsmyndighetene, eller

b) ved å henvise saken til en domstol som har kompetanse 
til å treffe den nødvendige avgjørelse, eventuelt også ved 
overprøving dersom begjæringen om å treffe nødvendig 
avgjørelse ikke tas til følge.

5. I den grad vedkommende myndigheter utøver sin 
myndighet ved å henvise saker til domstolen i samsvar med nr. 
4 bokstav b), skal denne domstol ha kompetanse til å treffe de 
nødvendige avgjørelser.

6. Den myndighet som er omhandlet i nr. 3, skal utøves 
bare når det er rimelig grunn til mistanke om en overtredelse 
innenfor Fellesskapet, og skal minst omfatte retten til

a) å ha tilgang til alle relevante dokumenter, i enhver form, 
knyttet til overtredelsen innenfor Fellesskapet,

b) å avkreve enhver person relevante opplysninger knyttet til 
overtredelsen innenfor Fellesskapet,

c)  å gjennomføre nødvendige kontroller på stedet,

d) å framsette et skriftlig krav om at vedkommende selger eller 
leverandør stanser overtredelsen innenfor Fellesskapet,

e) å få selgeren eller leverandøren som er ansvarlig for 
overtredelsen innenfor Fellesskapet, til å forplikte seg til 
å stanse overtredelsen, og eventuelt å offentliggjøre den 
inngåtte forpliktelsen,

f) å kreve at enhver overtredelse innenfor Fellesskapet 
stanses eller forbys, og eventuelt å offentliggjøre de 
avgjørelser som er truffet i denne forbindelse,

g) å kreve at den tapende part betaler erstatning til statskassen 
eller til en mottaker som er utpekt i eller i henhold til nasjonal 
lovgivning, dersom avgjørelsen ikke etterkommes.

7. Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 
myndigheter har tilstrekkelige midler til å anvende denne 
forordning. Ansvarlige tjenestemenn skal følge faglige 
standarder og hensiktsmessige interne framgangsmåter eller 
atferdsregler som særlig sikrer at enkeltpersoner gis vern ved 
behandling av personopplysninger, at saksbehandlingen er 
rimelig og rettferdig, og at reglene fastsatt i artikkel 13 om 
fortrolig behandling og taushetsplikt blir overholdt.

8. Enhver vedkommende myndighet skal gjøre sine 
rettigheter og sitt ansvar etter denne forordning kjent for 
offentligheten, og skal utpeke ansvarlige tjenestemenn.

Artikkel 5

Lister

1. Hver enkelt medlemsstat skal opplyse Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstater om navnet på vedkommende 
myndigheter, og på andre offentlige myndigheter og organer 
som har en rettmessig interesse av at overtredelser innenfor 
Fellesskapet stanses eller forbys, samt på det sentrale 
kontaktorganet.
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2. Kommisjonen skal offentliggjøre og ajourføre listen over 
sentrale kontaktorganer og vedkommende myndigheter i Den 
europeiske unions tidende.

KAPITTEL II

GJENSIDIG BIStAND

Artikkel 6

Utveksling av opplysninger på anmodning

1. Når en anmodende myndighet ber om det, skal en anmodet 
myndighet, i samsvar med artikkel 4, umiddelbart legge fram 
alle opplysninger som er relevante for å kunne avgjøre om det 
har funnet sted en overtredelse innenfor Fellesskapet, eller om 
det er rimelig grunn til mistanke om at den vil finne sted.

2. Den anmodede myndighet skal, om nødvendig med bistand 
fra andre offentlige myndigheter, iverksette hensiktsmessig 
etterforskning eller andre nødvendige eller hensiktsmessige 
tiltak i samsvar med artikkel 4, med sikte på å innhente de 
nødvendige opplysninger.

3. Når den anmodende myndighet ber om det, kan den 
anmodede myndighet gi tillatelse til at en ansvarlig tjenestemann 
fra den anmodende myndighet følger med den anmodede 
myndighets tjenestemenn under deres etterforskning.

4. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 7

Utveksling av opplysninger uten anmodning

1. Når vedkommende myndighet får kjennskap til at en 
overtredelse innenfor Fellesskapet har funnet sted, eller 
har rimelig grunn til mistanke om at det vil skje, skal 
den umiddelbart gi vedkommende myndigheter i andre 
medlemsstater og Kommisjonen melding om dette, og gi dem 
alle nødvendige opplysninger. 

2. Når vedkommende myndighet treffer ytterligere 
håndhevingstiltak eller mottar anmodninger om gjensidig 
bistand i forbindelse med overtredelsen innenfor Fellesskapet, 
skal den gi andre medlemsstater og Kommisjonen melding om 
dette.

3. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 8

Anmodninger om håndhevingstiltak

1. En anmodet myndighet skal, når en anmodende myndighet 
ber om det, treffe alle håndhevingstiltak som er nødvendige 
for umiddelbart å stanse eller forby overtredelsen innenfor 
Fellesskapet.

2. For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 1 skal 
den anmodede myndighet utøve den myndighet som er nevnt i 
artikkel 4 nr. 6, og all annen myndighet den er tillagt i henhold 
til nasjonal lovgivning. Den anmodede myndighet skal, om 
nødvendig med bistand fra andre offentlige myndigheter, 
bestemme hvilke håndhevingstiltak som skal treffes for å 
stanse eller forby overtredelsen innenfor Fellesskapet, og som 
er virkningsfulle og står i forhold til overtredelsen. 

3. Den anmodede myndighet kan også oppfylle sine 
forpliktelser etter nr. 1 og 2 ved å gi et organ som, i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2 annet punktum, er utpekt som et organ 
med en rettmessig interesse av at overtredelser innenfor 
Fellesskapet stanses eller forbys, i oppdrag å treffe alle 
nødvendige håndhevingstiltak som det etter nasjonal lovgivning 
har til rådighet, for å stanse eller forby overtredelsen innenfor 
Fellesskapet på vegne av den anmodede myndighet. Dersom 
dette organet ikke umiddelbart stanser eller forbyr overtredelsen 
innenfor Fellesskapet, har den anmodede myndighet fortsatt 
sine forpliktelser etter nr. 1 og 2.

4. Den anmodede myndighet kan treffe tiltakene nevnt i 
nr. 3 bare dersom den først rådfører seg med den anmodende 
myndighet om bruken av disse tiltakene, og både den anmodende 
og den anmodede myndighet er enige om følgende:

tiltakene nevnt i nr. 3 vil kunne være minst like effektive – 
som tiltak fra den anmodede myndighets side, med hensyn 
til å stanse eller forby overtredelsen innenfor Fellesskapet,

 og 

når organet utpekt etter nasjonal lovgivning får dette – 
oppdraget, fører det ikke til at opplysninger beskyttet etter 
artikkel 13 utleveres til vedkommende organ.

5. Dersom den anmodende myndighet mener at vilkårene i 
nr. 4 ikke er oppfylt, skal den skriftlig opplyse den anmodede 
myndighet om dette og begrunne sitt syn. Dersom den 
anmodende myndighet og den anmodede myndighet ikke 
er enige, kan den anmodede myndighet henvise saken til 
Kommisjonen, som skal avgi uttalelse etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 19 nr. 2.
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6. Den anmodede myndighet kan rådføre seg med 
den anmodende myndighet under gjennomføringen av 
håndhevingstiltakene nevnt i nr. 1 og 2. Den anmodede 
myndighet skal umiddelbart gi den anmodende myndighet, 
vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstater og 
Kommisjonen melding om hvilke tiltak som er truffet, 
og hvilken virkning de har hatt på overtredelsen innenfor 
Fellesskapet, herunder om overtredelsen er stanset.

7. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 9

Samordning av markedstilsynsvirksomhet og håndheving

1. Vedkommende myndigheter skal samordne sin 
markedstilsynsvirksomhet og sin håndheving. De skal utveksle 
alle opplysninger som er nødvendige for dette formål.

2. Når vedkommende myndigheter blir oppmerksom på at en 
overtredelse innenfor Fellesskapet skader forbrukerinteressene 
i mer enn to medlemsstater, skal de berørte vedkommende 
myndigheter samordne sine håndhevingstiltak og anmodninger 
om gjensidig bistand gjennom det sentrale kontaktorganet. De 
skal særlig bestrebe seg på å samordne sin etterforskning og 
håndheving i tid.

3. Vedkommende myndigheter skal på forhånd underrette 
Kommisjonen om denne samordningen, og kan oppfordre 
tjenestemenn og andre medfølgende personer som har tillatelse 
fra Kommisjonen, til å delta.

4. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 10

Database

1. Kommisjonen skal administrere en elektronisk database 
for lagring og behandling av opplysninger den mottar etter 
artikkel 7, 8 og 9. Kun vedkommende myndigheter skal 
ha tilgang til opplysningene i databasen. Vedkommende 
myndigheter skal, med hensyn til sitt ansvar for å melde inn 
opplysninger som skal lagres i databasen, og den behandling 
av personopplysninger som dette innebærer, anses som 
behandlingsansvarlig i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i 
direktiv 95/46/EF. Kommisjonen skal, med hensyn til sitt ansvar 
etter denne artikkel og den behandling av personopplysninger 
som dette innebærer, anses som behandlingsansvarlig i samsvar 
med artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 45/2001.

2. Dersom vedkommende myndighet kommer til at den 
har gitt en melding om overtredelse innenfor Fellesskapet 
i henhold til artikkel 7 som senere har vist seg å være uten 
grunnlag, skal den trekke meldingen tilbake, og Kommisjonen 
skal umiddelbart fjerne opplysningene fra databasen. Når en 
anmodet myndighet gir Kommisjonen melding etter artikkel 
8 nr. 6 om at en overtredelse innenfor Fellesskapet er stanset, 
skal de lagrede opplysningene om overtredelsen innenfor 
Fellesskapet slettes fem år etter meldingen.

3. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

KAPITTEL III

VILKÅR FOR GJENSIDIG BIStAND

Artikkel 11

Generelt ansvar

1. Vedkommende myndigheter skal oppfylle sine 
forpliktelser etter denne forordning som om de handlet på 
vegne av forbrukerne i sitt eget land, for egen regning, eller på 
anmodning fra en annen vedkommende myndighet i sitt eget 
land. 

2. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige 
for å sikre at denne forordnings anvendelse samordnes på en 
effektiv måte gjennom det sentrale kontaktorganet, når den 
anvendes av vedkommende myndigheter, av andre offentlige 
myndigheter og organer de har utpekt og som har en rettmessig 
interesse av at overtredelser innenfor Fellesskapet stanses eller 
forbys, og av vedkommende domstoler.

3. Medlemsstatene skal oppmuntre til samarbeid mellom de 
vedkommende myndigheter og andre organer som etter nasjonal 
lovgivning har en rettmessig interesse av at overtredelser 
innenfor Fellesskapet stanses eller forbys, for å sikre at mulige 
overtredelser innenfor Fellesskapet umiddelbart meldes til 
vedkommende myndigheter.

Artikkel 12

Framgangsmåter ved anmodning om gjensidig bistand og 
utveksling av opplysninger

1. Den anmodende myndighet skal sørge for at alle 
anmodninger om gjensidig bistand inneholder tilstrekkelige 
opplysninger til at en anmodet myndighet kan etterkomme 
anmodningen, herunder eventuelt nødvendig bevismateriale 
som kan innhentes bare på den anmodende myndighets 
territorium.

2. Anmodninger skal sendes av den anmodende myndighet 
til den anmodede myndighets sentrale kontaktorgan, via den 
anmodende myndighets sentrale kontaktorgan. Den anmodede 
myndighets sentrale kontaktorgan skal umiddelbart videresende 
anmodningen til vedkommende myndighet.

3. Anmodninger om bistand og all formidling av 
opplysninger skal skje skriftlig på et standardskjema og 
oversendes elektronisk via databasen omhandlet i artikkel 10.
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4. De berørte vedkommende myndigheter skal bli enige om 
hvilke språk som skal brukes i anmodninger og ved formidling 
av opplysninger, før anmodningene framsettes. Dersom enighet 
ikke kan oppnås, skal anmodninger oversendes på det eller de 
offisielle språk i den anmodende myndighets medlemsstat, 
og svarene på det eller de offisielle språk i den anmodede 
myndighets medlemsstat.

5. Opplysninger som formidles som følge av en anmodning, 
skal oversendes direkte til den anmodende myndighet, og 
samtidig også til den anmodende og den anmodede myndighets 
sentrale kontaktorganer. 

6. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 13

Bruk av opplysninger, vern av personopplysninger samt 
taushetsplikt og forretningshemmeligheter

1. Oversendte opplysninger kan brukes bare for å sikre 
overholdelse av regelverket som beskytter forbrukernes 
interesser.

2. Vedkommende myndigheter kan bruke alle oversendte 
opplysninger, dokumenter, undersøkelsesresultater, 
erklæringer, bekreftede kopier eller etterforskningsresultater 
som bevismateriale, på lik linje med tilsvarende dokumenter 
innhentet på eget territorium. 

3. Enhver opplysning som oversendes personer som arbeider 
for vedkommende myndigheter, domstoler, andre offentlige 
myndigheter og Kommisjonen, herunder opplysninger meldt 
til Kommisjonen og lagret i databasen omhandlet i artikkel 10, 
og hvis utlevering ville få negative følger for

vernet av den enkeltes privatliv og integritet, særlig – 
i samsvar med Fellesskapets regelverk for vern av 
personopplysninger,

en fysisk eller juridisk persons forretningsinteresser, – 
herunder immaterialrettigheter,

rettergang og juridisk rådgivning,– 

 eller

formålet med kontrollen eller etterforskningen,– 

skal være fortrolige og undergitt taushetsplikt, med mindre 
utlevering er nødvendig for å stanse eller forby en overtredelse 
innenfor Fellesskapet, og myndigheten som oversender 
opplysningene samtykker i at de utleveres.

4. Ved anvendelsen av denne forordning skal medlemsstatene 
vedta de lovgivningsmessige tiltak som er nødvendige for å 
begrense rettigheter og forpliktelser etter artikkel 10, 11 og 12 
i direktiv 95/46/EF, i den grad det er nødvendig for å beskytte 
de interesser som er omhandlet i direktivets artikkel 13 nr. 1 
bokstav d) og f). Kommisjonen kan begrense rettigheter og 
forpliktelser etter artikkel 4 nr. 1, artikkel 11, artikkel 12 nr. 1, 
artikkel 13-17 og artikkel 37 nr. 1 i forordning (EF) nr. 45/2001 
når en slik begrensning er et nødvendig tiltak for å beskytte de 
interesser som er omhandlet i forordningens artikkel 20 nr. 1 
bokstav a) og e).

5. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 14

Utveksling av opplysninger med tredjestater

1. Når en vedkommende myndighet mottar opplysninger fra 
en myndighet i en tredjestat, skal den oversende opplysningene 
til vedkommende myndighet i andre medlemsstater, i den 
grad dette er tillatt etter bilaterale bistandsavtaler med 
tredjestaten og er i samsvar med Fellesskapets regelverk for 
beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av 
personopplysninger.

2. Opplysninger som oversendes i henhold til denne 
forordning, kan av vedkommende myndighet også 
oversendes en myndighet i en tredjestat i henhold til en 
bilateral bistandsavtale med tredjestaten, forutsatt at det er 
innhentet samtykke fra den vedkommende myndighet som 
opprinnelig oversendte opplysningene, og dette er i samsvar 
med Fellesskapets regelverk for beskyttelse av enkeltpersoner 
i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Artikkel 15

Vilkår

1. Medlemsstatene skal gi avkall på alle krav om 
tilbakebetaling av utgifter som påløper i forbindelse med 
anvendelsen av denne forordning. Den anmodende myndighets 
medlemsstat skal imidlertid være ansvarlig overfor den 
anmodede myndighets medlemsstat for alle omkostninger og 
tap som oppstår som en følge av tiltak som en domstol finner 
er ubegrunnede hva angår kjensgjerningene i overtredelsen 
innenfor Fellesskapet.

2. En anmodet myndighet kan etter å ha rådført seg med den 
anmodende myndighet nekte å imøtekomme en anmodning om 
håndhevingstiltak i henhold til artikkel 8, dersom

a) rettergang allerede er igangsatt eller endelig dom 
allerede er avsagt for de samme overtredelser innenfor 
Fellesskapet og mot de samme selgere eller leverandører, 
av rettsmyndighetene i den anmodede eller den anmodende 
myndighets medlemsstat,
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b) den, etter å ha gjennomført behørig etterforskning, mener 
at det ikke har funnet sted noen overtredelse innenfor 
Fellesskapet,

eller

c) den mener at den anmodende myndighet ikke har lagt fram 
tilstrekkelige opplysninger i samsvar med artikkel 12 nr. 1, 
med mindre den anmodede myndighet allerede har nektet å 
etterkomme en anmodning i henhold til nr. 3 bokstav c) om 
den samme overtredelsen innenfor Fellesskapet.

3. En anmodet myndighet kan nekte å etterkomme en 
anmodning om opplysninger etter artikkel 6 dersom

a) den etter å ha rådført seg med den anmodende myndighet 
mener at denne ikke ber om de aktuelle opplysninger for 
å avgjøre om en overtredelse innenfor Fellesskapet har 
funnet sted, eller for å avgjøre om det er rimelig grunn til 
mistanke om at den vil finne sted,

b) den anmodende myndighet ikke er enig i at opplysningene 
er undergitt bestemmelsene om fortrolig behandling og 
taushetsplikt i artikkel 13 nr. 3,

eller

c) strafferettslig etterforskning eller rettergang allerede er 
igangsatt, eller endelig dom allerede er avsagt, for de samme 
overtredelser innenfor Fellesskapet og mot de samme 
selgere eller leverandører, av rettsmyndighetene i den 
anmodede eller den anmodende myndighets medlemsstat,

4. En anmodet myndighet kan beslutte ikke å oppfylle 
forpliktelsene omhandlet i artikkel 7 dersom strafferettslig 
etterforskning eller rettergang allerede er igangsatt, eller endelig 
dom allerede er avsagt, for de samme overtredelser innenfor 
Fellesskapet og mot de samme selgere eller leverandører, 
av rettsmyndighetene i den anmodede eller den anmodende 
myndighets medlemsstat,

5. Den anmodede myndighet skal underrette den anmodende 
myndighet og Kommisjonen om sin begrunnelse for å nekte å 
imøtekomme en anmodning om bistand. Den anmodende 
myndighet kan henvise saken til Kommisjonen, som skal avgi 
uttalelse etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

6. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19 nr. 2.

KAPITTEL IV

FELLESSKAPEtS VIRKSOMHEt

Artikkel 16

Samordning av håndhevingen

1. I den grad det er nødvendig for å nå målene i denne 
forordning, skal medlemsstatene underrette hverandre 
og Kommisjonen om virksomhet som er av interesse for 
Fellesskapet, på områder som for eksempel:

a) opplæring av tjenestemenn med ansvar for forbrukervern, 
herunder språkopplæring og organisering av kurs,

b) registrering og klassifisering av forbrukerklager,

c) opprettelse av sektorvise nettverk for ansvarlige 
tjenestemenn,

d) utvikling av informasjons- og kommunikasjonsverktøy,

e) utvikling av standarder, metoder og retningslinjer for 
tjenestemenn som arbeider med forbrukervern,

f) utveksling av tjenestemenn.

Medlemsstatene kan, i samarbeid med Kommisjonen, i 
fellesskap utføre den virksomhet som er nevnt i bokstav a)-f). 
Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen utarbeide 
en felles ramme for klassifiseringen av forbrukerklager. 

2. Vedkommende myndigheter kan utveksle ansvarlige 
tjenestemenn for å bedre samarbeidet. Vedkommende 
myndigheter skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de 
ansvarlige tjenestemenn som deltar i utvekslingen, skal kunne 
delta aktivt i vedkommende myndighets virksomhet. For dette 
formål skal slike tjenestemenn ha tillatelse til å utføre de 
oppgaver som vedkommende vertsmyndighet tildeler dem i 
samsvar med lovgivningen i sin medlemsstat.

3. Under utvekslingen skal den ansvarlige tjenestemanns 
sivilrettslige og strafferettslige ansvar behandles på samme 
måte som for vedkommende vertsmyndighets tjenestemenn. 
Ansvarlige tjenestemenn som deltar i utvekslingen, skal følge 
faglige standarder og hensiktsmessige interne atferdsregler 
hos vedkommende vertsmyndighet som særlig sikrer at 
enkeltpersoner gis vern ved behandling av personopplysninger, 
at saksbehandlingen er rimelig og rettferdig, og at reglene 
fastsatt i artikkel 13 om fortrolig behandling og taushetsplikt 
blir overholdt.
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4. De fellesskapstiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av denne artikkel, herunder nærmere 
bestemmelser om gjennomføring av felles virksomhet, skal 
vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 17

Forvaltningssamarbeid

1. I den grad det er nødvendig for å nå målene i denne 
forordning, skal medlemsstatene underrette hverandre 
og Kommisjonen om virksomhet som er av interesse for 
Fellesskapet, på områder som for eksempel:

a) forbrukeropplysning og rådgivning,

b) støtte til forbrukerrepresentanters virksomhet,

c) støtte til virksomhet som drives av organer med ansvar for 
utenrettslig løsning av forbrukertvister,

d) støtte til forbrukernes klageadgang,

e) innhenting av statistikk, forskningsresultater eller andre 
opplysninger om forbrukernes atferd og holdninger, og 
følgene av dette.

Medlemsstatene kan, i samarbeid med Kommisjonen, i 
fellesskap utføre den virksomhet som er nevnt i bokstav a)-e). 
Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen utarbeide 
en felles ramme for virksomheten nevnt i bokstav e). 

2. De fellesskapstiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av denne artikkel, herunder nærmere 
bestemmelser om gjennomføring av felles virksomhet, skal 
vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 18

Internasjonale avtaler

Fellesskapet skal samarbeide med tredjestater og med 
vedkommende internasjonale organisasjoner på de områder 
som kommer inn under denne forordning, om å gi forbrukerne 
et sterkere økonomisk vern. Nærmere bestemmelser om 
samarbeidet, herunder innføring av ordninger for gjensidig 
bistand, kan avtalefestes mellom Fellesskapet og de berørte 
tredjestater.

KAPITTEL V

SLUttBEStEMMELSER

Artikkel 19

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 20

Komiteens oppgaver

1. Komiteen kan gjennomgå alle saker som gjelder 
anvendelsen av denne forordning, og som lederen tar opp, 
enten på eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats 
representant. 

2. Den skal særlig gjennomgå og vurdere hvordan denne 
forordnings bestemmelser om samarbeid virker. 

Artikkel 21

Rapporter

1. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
alle internrettslige bestemmelser som de vedtar, eller til avtaler 
om annet enn enkeltsaker som de inngår, på områder som 
omfattes av denne forordning.

2. Hvert annet år fra denne forordning trer i kraft, skal 
medlemsstatene gi Kommisjonen rapport om dens anvendelse. 
Kommisjonen skal offentliggjøre disse rapportene.

3. Rapportene skal inneholde følgende:

a) nye opplysninger om vedkommende myndigheters 
organisering, myndighet, ressurser eller ansvarsområder,

b) opplysninger om utviklingstendenser, midler og metoder i 
forbindelse med overtredelser innenfor Fellesskapet, særlig 
dersom de avdekker mangler eller hull i denne forordning 
eller i regelverket som beskytter forbrukernes interesser,
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c) opplysninger om håndhevingsmetoder som har vist seg å 
være effektive,

d) sammenfattende statistikk over vedkommende myndigheters 
virksomhet, for eksempel tiltak etter denne forordning, 
mottatte klager, håndhevingstiltak og rettsavgjørelser,

e) sammendrag av viktige rettsavgjørelser fra nasjonale 
domstoler som fortolker regelverket som beskytter 
forbrukernes interesser,

f) andre opplysninger som er relevante for anvendelsen av 
denne forordning.

4. Kommisjonen skal på grunnlag av medlemsstatenes 
rapporter framlegge en rapport for Europaparlamentet og 
Rådet om anvendelsen av denne forordning.

Artikkel 22

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 29. desember 2005.

Bestemmelsene om gjensidig bistand i kapittel II og III får 
anvendelse fra 29. desember 2006.

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

Utferdiget i Strasbourg, 27. oktober 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. S. BORRELL FONTELLES A. NICOLAÏ

 President Formann

_______________
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VEDLEGG

Direktiver og forordninger som omfattes av artikkel 3 bokstav a)(1)

1. Rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
villedende reklame (EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17). Sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF 
(EFT L 290 av 23.10.1997, s. 18).

2. Rådsdirektiv 85/577/EØF av 20. desember 1985 om forbrukervern ved avtaler som inngås et annet sted enn på den 
næringsdrivendes faste forretningssted (EFT L 372 av 31.12.1985, s. 31).

3. Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
forbrukerkreditt (EFT L 42 av 12.2.1987, s. 48). Sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/7/EF 
(EFT L 101 av 1.4.1998, s. 17).

4. Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av 
fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene: artikkel 10-21 (EFT L 298 av 17.10.1989, s. 
23). Sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60).

5. Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer (EFT L 158 av 
23.6.1990, s. 59).

6. Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29). 
Endret ved kommisjonsvedtak 2002/995/EF (EFT L 353 av 30.12.2002, s. 1).

7. Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med 
visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare-avtaler) (EFT L 280 av 29.10.1994, s. 
83).

8. Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler (EFT L 144 av 
4.6.1997, s. 19). Endret ved direktiv 2002/65/EF (EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16).

9. Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende 
reklame til også å omfatte sammenlignende reklame.

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning om prisar på 
forbruksvarer (EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27).

11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede 
garantier (EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12).

12. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved 
informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk handel) 
(EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1).

13. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 
legemidler for mennesker: artikkel 86-100 (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). Sist endret ved direktiv 2004/27/EF 
(EFT L 136 av 30.4.2004, s. 34).

14. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til 
forbrukarar.

15. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for 
erstatning og assistanse til flypassasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede 
flyginger (EUT L 46 av 17.2.2004, s. 1).

______________________________

(1) Direktivene i punkt 1, 6, 8 og 13 inneholder særlige bestemmelser.



16.7.2009 Nr. 39/481EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 153 nr. 1 og 3 bokstav a) 
skal Fellesskapet bidra til at det oppnås et høyt nivå av 
forbrukervern, gjennom tiltak som det vedtar i henhold til 
traktatens artikkel 95.

2) I henhold til traktatens artikkel 14 nr. 2 utgjør det indre 
marked et område uten indre grenser, der fritt varebytte 
og fri bevegelighet for tjenester samt etableringsadgang 
er sikret. Utvikling av god handelspraksis innen området 
uten indre grenser er avgjørende for å fremme utvikling 
av virksomhet på tvers av grensene.

3) Medlemsstatenes lover om urimelig handelspraksis 
inneholder betydelige forskjeller som kan gi opphav 
til merkbar konkurransevridning og hindre at det indre 
marked virker tilfredsstillende. Når det gjelder reklame, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 av 7. juli 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og XIX 
(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52, 
19.10.2006, s. 27.

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 81.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (EUT C 104 E av 30.4.2004, 

s. 260), Rådets felles holdning av 15. november 2004 (EUT C 38 E av 
15.2.2005, s. 1), Europaparlamentets holdning av 24. februar 2005 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. april 2005.

fastsetter rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
villedende og sammenlignende reklame(3) minstekriterier 
for harmonisering av lovgivning om villedende reklame, 
men hindrer ikke medlemsstatene i å opprettholde eller 
vedta tiltak som gir mer omfattende vern av forbrukerne. 
Som følge av dette varierer medlemsstatenes lovgivning 
om villedende reklame betydelig.

4) Disse forskjellene forårsaker usikkerhet med hensyn 
til hvilke nasjonale regler som gjelder for urimelig 
handelspraksis, skader forbrukernes økonomiske interesser 
og skaper mange hindringer som påvirker foretak og 
forbrukere. Disse hindringene øker kostnadene for foretak 
som vil benytte seg av det indre markeds friheter, særlig 
ved markedsføring, annonsering og salgsfremmende 
tiltak på tvers av grensene. Slike hindringer gjør også 
forbrukerne usikre på sine rettigheter og undergraver 
deres tillit til det indre marked.

5) I mangel av ensartede regler på fellesskapsplan kan 
hindringer for fri bevegelighet for tjenester og varer på 
tvers av grenser eller etableringsadgang rettferdiggjøres 
ut fra De europeiske fellesskaps domstols rettspraksis, 
forutsatt at de har til formål å beskytte anerkjente mål 
av allmenn interesse og står i forhold til disse målene. 
Ut fra Fellesskapets mål slik de er fastsatt i traktatens 
bestemmelser og i Fellesskapets avledede regelverk 
med hensyn til fri bevegelighet, og i samsvar med 
Kommisjonens politikk for kommersiell kommunikasjon 
slik det er fastslått i kommisjonsmeldingen med 
tittelen «Oppfølging av grønnboken om kommersiell 
kommunikasjon i det indre marked», bør slike hindringer 
fjernes. Disse hindringene kan fjernes bare ved at det 
innføres ensartede regler på fellesskapsplan som sikrer 
et høyt nivå av forbrukervern, og ved at visse juridiske 
begreper klargjøres på fellesskapsplan i det omfang 
som er nødvendig for at det indre marked skal virke 
tilfredsstillende og krav til rettssikkerhet oppfylles.

(3) EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 97/55/EF (EFT L 290 av 23.10.1997, s. 18).

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSDIREKtIV 2005/29/EF

av 11. mai 2005

om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/
EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004(*)

(«direktivet om urimelig handelspraksis»)

2009/EØS/39/34
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6) Dette direktiv har derfor som mål en tilnærming av 
medlemsstatenes lover om urimelig handelspraksis, 
herunder urimelig reklame, som direkte skader 
forbrukernes økonomiske interesser og dermed indirekte 
skader de økonomiske interessene til legitime konkurrenter. 
I tråd med forholdsmessighetsprinsippet beskytter dette 
direktiv forbrukerne mot følgene av slike former for 
urimelig handelspraksis når disse er vesentlige, men 
erkjenner at virkningen for forbrukerne i enkelte tilfeller 
er ubetydelig. Det verken omfatter eller berører nasjonal 
lovgivning om urimelig handelspraksis som skader bare 
konkurrentenes økonomiske interesser, eller som vedrører 
transaksjoner mellom næringsdrivende; i samsvar med 
Fellesskapets regelverk og idet det tas fullt hensyn til 
nærhetsprinsippet, kan medlemsstatene fortsatt fastsette 
regler for slik praksis dersom de ønsker det. Heller 
ikke omfatter eller berører dette direktiv bestemmelser 
i direktiv 84/450/EØF om reklame som villeder foretak, 
men ikke forbrukere, og om sammenlignende reklame. 
Videre berører dette direktiv ikke gjeldende reklame- og 
markedsføringspraksis som legitim produktplassering, 
merkedifferensiering eller stimulerende tilbud som 
rettmessig kan påvirke forbrukernes inntrykk av produkter 
og påvirke deres atferd uten å redusere deres evne til å 
treffe en informert beslutning.

7) Dette direktiv berører handelspraksis som er direkte knyttet 
til påvirkning av forbrukernes transaksjonsbeslutninger 
med hensyn til produkter. Det berører ikke handelspraksis 
som hovedsakelig gjelder andre formål, herunder 
kommersiell kommunikasjon rettet mot investorer, for 
eksempel årsberetninger og foretaks salgsfremmende 
dokumentasjon. Det berører ikke juridiske krav knyttet 
til smak og anstendighet, som varierer betydelig blant 
medlemsstatene. Handelspraksis som for eksempel 
kundeoppsøking på gaten kan i enkelte medlemsstater 
være uønsket av kulturelle årsaker. Medlemsstatene 
bør derfor, i samsvar med Fellesskapets regelverk, 
fortsatt kunne forby former for handelspraksis på sine 
territorier med begrunnelse i smak og anstendighet 
også når slik praksis ikke begrenser forbrukernes 
valgfrihet. Ved anvendelsen av dette direktiv, og særlig 
de alminnelige bestemmelsene, må det tas fullt hensyn til 
omstendighetene i hvert enkelt tilfelle.

8) Dette direktiv beskytter forbrukernes økonomiske 
interesser direkte mot urimelig handelspraksis. Dermed 
beskytter det også indirekte legitime foretak mot 
konkurrenter som ikke følger bestemmelsene i dette 
direktiv, og sikrer dermed rettferdig konkurranse på de 
områder som omfattes av det. Det finnes naturligvis andre 
former for handelspraksis som selv om de ikke skader 

forbrukerne, kan skade konkurrenter og næringskunder. 
Kommisjonen bør omhyggelig undersøke behovet for 
fellesskapstiltak på området illojal konkurranse utover 
dette direktivs virkeområde og om nødvendig fremme 
forslag til regelverk som omfatter disse andre aspektene 
ved illojal konkurranse.

9) Dette direktiv berører ikke enkeltsaker som fremmes 
av dem som har lidd skade på grunn av urimelig 
handelspraksis. Det berører heller ikke fellesskapsregler 
og nasjonale regler for avtalerett, immaterialrettigheter, 
helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter, 
etableringsvilkår eller godkjenningsordninger, herunder 
regler som, i samsvar med Fellesskapets regelverk, 
gjelder pengespill, eller Fellesskapets konkurranseregler 
og nasjonale bestemmelser som gjennomfører dem. 
Medlemsstatene kan dermed opprettholde eller innføre 
begrensninger i og forbud mot former for handelspraksis 
med begrunnelse i forbrukernes helse og sikkerhet 
på deres territorium uansett hvor den næringsdrivende 
er etablert, for eksempel i forbindelse med alkohol, 
tobakk eller legemidler. Finansielle tjenester og fast 
eiendom nødvendiggjør, som følge av sin kompleksitet 
og iboende alvorlige risiko, detaljerte krav, herunder 
positive forpliktelser for næringsdrivende. Derfor 
berører dette direktiv på området finansielle tjenester 
og fast eiendom ikke medlemsstatenes rett til å gå 
lenger enn direktivets bestemmelser når det gjelder å 
beskytte forbrukernes økonomiske interesser. Det er 
ikke hensiktsmessig å fastsette regler for sertifisering og 
angivelse av finhetsgrad for edelmetaller.

10) Det må sikres sammenheng mellom dette direktiv og 
eksisterende fellesskapsregler, særlig i tilfeller der det 
gjelder detaljerte bestemmelser for urimelig handelspraksis 
i spesielle sektorer. Dette direktiv endrer derfor direktiv 
84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF 
av 20. mai 1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(1), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF av 19. 
mai 1998 om nedlegging av forbod med omsyn til 
vern av forbrukarinteresser(2) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september 2002 om 
fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar(3). Dette 
direktiv får dermed anvendelse bare i den grad det 
ikke foreligger spesifikke fellesskapsbestemmelser som 
regulerer spesifikke aspekter ved urimelig handelspraksis, 

(1) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19. Direktivet endret ved direktiv 2002/65/EF 
(EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16).

(2) EFT L 166 av 11.6.1998, s. 51. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/65/
EF.

(3) EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16.
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for eksempel opplysningskrav og regler om hvordan 
opplysningene skal framlegges for forbrukeren. Det 
beskytter forbrukerne i tilfeller der det ikke foreligger 
spesifikk sektorlovgivning på fellesskapsplan, og forbyr 
næringsdrivende å skape et misvisende inntrykk av 
produkters art. Dette er særlig viktig for komplekse 
produkter med høy risiko for forbrukerne, for eksempel 
enkelte produkter knyttet til finansielle tjenester. Dette 
direktiv utfyller dermed gjeldende fellesskapsrett som 
får anvendelse på den handelspraksis som skader 
forbrukernes økonomiske interesser.

11) Det høye konvergensnivået som oppnås ved tilnærmingen 
av de nasjonale bestemmelser gjennom dette direktiv, 
skaper et høyt felles nivå for forbrukervern. Dette 
direktiv fastsetter ett generelt forbud mot de formene 
for urimelig handelspraksis som endrer forbrukernes 
økonomiske atferd. Det fastsetter også regler for aggressiv 
handelspraksis, som for tiden ikke omfattes av regler på 
fellesskapsplan.

12) Harmoniseringen vil øke rettssikkerheten betydelig for 
både forbrukere og næringsdrivende. Både forbrukere 
og næringsdrivende vil kunne forholde seg til ett enkelt 
regelverk som bygger på klart definerte juridiske begreper 
som regulerer alle aspekter ved urimelig handelspraksis 
i hele EU. Virkningen vil være å fjerne hindringer 
som skyldes forskjelligartede regler for urimelig 
handelspraksis som skader forbrukernes økonomiske 
interesser, og å gjøre det mulig å oppnå et indre marked 
på dette området.

13) For å nå Fellesskapets mål gjennom fjerning av 
hindringer for det indre marked er det nødvendig å 
erstatte medlemsstatenes eksisterende og forskjelligartede 
alminnelige bestemmelser og juridiske prinsipper. Det ene 
felles generelle forbud som innføres ved dette direktiv, 
omfatter derfor former for urimelig handelspraksis som 
endrer forbrukernes økonomiske atferd. For å fremme 
forbrukernes tillit bør det generelle forbudet gjelde i 
samme grad for urimelig handelspraksis som forekommer 
utenfor avtaleforhold mellom en næringsdrivende og en 
forbruker, som etter inngåelse av en avtale og i forbindelse 
med oppfyllelse av avtalen. Det generelle forbudet 
utfylles med regler for de to typene handelspraksis som 
er klart vanligst, nemlig villedende handelspraksis og 
aggressiv handelspraksis.

14) Det er ønskelig at villedende handelspraksis omfatter 
former for praksis, herunder villedende reklame, som ved 
å villede forbrukerne hindrer dem i å gjøre informerte, og 
dermed effektive, valg. I samsvar med medlemsstatenes 
lovgivning og praksis vedrørende villedende reklame 
skjelner dette direktiv mellom villedende praksis i form av 
villedende handlinger og i form av villedende utelatelser. 
Når det gjelder utelatelser, definerer dette direktiv et 
begrenset antall viktige opplysninger som forbrukeren 
trenger for å treffe en informert transaksjonsbeslutning. 
Det er ikke nødvendig å gi slike opplysninger i all 
reklame, men bare i de tilfeller der den næringsdrivende 
oppfordrer til kjøp, et begrep som er klart definert i 
dette direktiv. Framgangsmåten med full harmonisering 
som dette direktiv legger opp til, er ikke til hinder 
for at medlemsstater i sin nasjonale lovgivning kan 
angi hovedegenskapene til produkter som for eksempel 
samleobjekter, eller elektriske artikler der utelatelse vil 
være vesentlig ved oppfordring til kjøp. Dette direktiv 
har ikke til hensikt å redusere forbrukernes valgfrihet ved 
å forby salgsfremmende tiltak for produkter som ligner 
på andre produkter, med mindre denne likheten forvirrer 
forbrukerne med hensyn til produktets kommersielle 
opprinnelse og dermed er villedende. Dette direktiv 
berører ikke gjeldende fellesskapsregler som uttrykkelig 
lar medlemsstatene velge mellom flere reguleringsmessige 
alternativer for forbrukervern på området handelspraksis. 
Særlig berører dette direktiv ikke artikkel 13 nr. 3 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. 
juli 2002 om behandling av personopplysninger og 
personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon(1).

15) Der fellesskapets regelverk har fastsatt opplysningskrav 
i forbindelse med kommersiell kommunikasjon, reklame 
og markedsføring, anses opplysningene som vesentlige 
i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene vil kunne 
opprettholde eller innføre opplysningskrav som vedrører 
avtalerett og har avtalerettslige følger dersom dette 
er tillatt i henhold til minsteklausulene i gjeldende 
fellesskapsrett. En ikke-uttømmende liste over slike 
opplysningskrav i fellesskapsretten er gjengitt i vedlegg 
II. På bakgrunn av den fullstendige harmoniseringen som 
innføres ved dette direktiv, anses bare opplysningene 
som kreves i henhold til fellesskapets regelverk, som 
vesentlige i henhold til artikkel 7 nr. 5 i dette direktiv. 
Dersom medlemsstatene på grunnlag av en minsteklausul 
har innført opplysningskrav som går utover det som 
er angitt i gjeldende fellesskapsrett, vil utelatelse av 
slike tilleggsopplysninger ikke utgjøre en villedende 
utelatelse i henhold til dette direktiv. Derimot vil 
medlemsstatene, når minsteklausulene i fellesskapsretten 
tillater det, kunne opprettholde eller innføre strengere 
bestemmelser i samsvar med fellesskapsretten for å sikre 
et høyere beskyttelsesnivå for forbrukernes individuelle 
avtalerettigheter.

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
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16) Bestemmelsene om aggressiv handelspraksis bør omfatte 
praksis som vesentlig reduserer forbrukernes valgfrihet. 
Dette er praksis der det anvendes trakassering, tvang, 
herunder bruk av fysisk makt, og utilbørlig påvirkning.

17) For å oppnå større rettssikkerhet er det ønskelig å 
angi hvilke former for handelspraksis som under alle 
omstendigheter er urimelige. Vedlegg I inneholder derfor 
en fullstendig liste over slike former for praksis. Disse 
er de eneste formene for handelspraksis som kan anses 
som urimelige uten vurdering i hvert enkelt tilfelle mot 
bestemmelsene i artikkel 5-9. Listen kan endres bare ved 
revisjon av dette direktiv.

18) Alle forbrukere bør beskyttes mot urimelig handelspraksis; 
Domstolen har imidlertid etter gjennomføringen av 
direktiv 84/450/EØF i forbindelse med rettsavgjørelser 
funnet det nødvendig å undersøke virkningen på en tenkt, 
typisk forbruker. I tråd med forholdsmessighetsprinsippet 
og for å muliggjøre effektiv anvendelse av det vern 
det legges opp til, tar dette direktiv utgangspunkt i 
gjennomsnittsforbrukeren, som er rimelig opplyst og 
rimelig observant og kritisk, idet det tas hensyn til 
sosiale, kulturelle og språklige faktorer slik de er tolket av 
Domstolen; det inneholder imidlertid også bestemmelser 
med sikte på å forebygge utnytting av forbrukere som 
på grunn av sine egenskaper er særlig sårbare overfor 
urimelig handelspraksis. Dersom en handelspraksis 
er særskilt rettet mot en bestemt gruppe forbrukere, 
for eksempel barn, er det ønskelig at virkningen av 
denne handelspraksisen vurderes ut fra perspektivet til 
et gjennomsnittsmedlem av denne gruppen. Det bør 
derfor på listen over former for praksis som under alle 
omstendigheter er urimelige, tas med en bestemmelse 
som, uten at det pålegges et regelrett forbud mot reklame 
rettet mot barn, beskytter dem mot direkte kjøpepress. 
Begrepet gjennomsnittsforbruker er ikke et statistisk 
begrep. Nasjonale domstoler og myndigheter må bruke 
sitt eget skjønn, idet det tas hensyn til Domstolens 
rettspraksis, for å bestemme gjennomsnittsforbrukerens 
typiske reaksjon i et gitt tilfelle.

19) Dersom visse egenskaper som alder, fysisk eller psykisk 
svakhet eller godtroenhet gjør en forbruker særlig 
påvirkelig for en handelspraksis eller det produktet 
praksisen gjelder, og bare slike forbrukeres økonomiske 
atferd vil kunne endres av praksisen på en måte som den 
næringsdrivende med rimelighet kan forutse, bør det 
sikres at de vernes tilstrekkelig, ved at praksisen vurderes 
ut fra perspektivet til gruppens gjennomsnittsmedlem.

20) Det bør fastsettes en rolle for atferdsregler, som gjør 
næringsdrivende i stand til å anvende dette direktivs 
prinsipper effektivt på bestemte økonomiske områder. I 
sektorer der næringsdrivendes atferd er underlagt bestemte 
obligatoriske krav, bør disse også gi en indikasjon på hva 
som ligger i kravene om yrkesmessig aktsomhet i sektoren. 
Den kontrollen som de ansvarlige for atferdsreglene 
utøver på nasjonalt plan eller fellesskapsplan for å 
eliminere urimelig handelspraksis, kan avskaffe behovet 
for å ty til administrative eller rettslige tiltak, og bør 
derfor oppmuntres. Med sikte på å oppnå et høyt nivå av 
forbrukervern kan forbrukerorganisasjoner underrettes og 
tas med i utarbeidingen av atferdsregler.

21) Personer eller organisasjoner som i henhold til nasjonal 
lovgivning anses å ha rettmessig interesse i saken, må 
ha klageadgang og kunne bringe saker mot urimelig 
handelspraksis inn for en rett eller en forvaltningsmyndighet 
med myndighet til å avgjøre klager eller innlede relevant 
rettergang. Selv om bevisbyrden avgjøres etter nasjonal 
lovgivning, bør domstoler og forvaltningsmyndigheter 
kunne kreve at næringsdrivende framlegger bevis for at 
deres faktapåstander er korrekte.

22) Medlemsstatene må fastsette sanksjoner for overtredelse 
av bestemmelsene i dette direktiv, og de må sikre 
at disse håndheves. Sanksjonene må være effektive, 
forholdsmessige og avskrekkende.

23) Ettersom målene for dette direktiv, å fjerne hindringer for 
det indre markeds virkemåte i nasjonal lovgivning om 
urimelig handelspraksis og sikre et høyt felles nivå av 
forbrukervern ved tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om urimelig handelspraksis, ikke kan nås 
i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å fjerne hindringene for det indre 
marked og nå et høyt felles nivå av forbrukervern.

24) Dette direktiv bør gjennomgås på nytt for å sikre at 
hindringer for det indre marked er tatt hånd om og et 
høyt nivå av forbrukervern oppnådd. Revisjonen kan føre 
til at Kommisjonen foreslår endringer i dette direktiv, 
med en begrenset utvidelse av unntaket i artikkel 3 
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nr. 5, og/eller endringer i annen forbrukervernlovgivning 
som gjenspeiler Kommisjonens forbrukerpolitikk, for å 
revidere gjeldende fellesskapsrett og oppnå et høyt felles 
nivå av forbrukervern.

25) Dette direktiv overholder de grunnleggende rettigheter og 
prinsipper som blant annet er anerkjent i Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BEStEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å bidra til at det indre 
marked fungerer tilfredsstillende, og å oppnå et høyt nivå 
av forbrukervern gjennom tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om urimelig handelspraksis som skader 
forbrukernes økonomiske interesser.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «forbruker», enhver fysisk person som i forbindelse med 
handelspraksis som omfattes av dette direktiv, handler for 
formål som ikke er knyttet til vedkommendes forretnings-, 
industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet,

b) «næringsdrivende», enhver fysisk eller juridisk person som 
i handelspraksis som omfattes av dette direktiv, handler for 
formål som gjelder vedkommendes forretnings-, industri-, 
håndverks- eller yrkesvirksomhet, og enhver som handler i 
vedkommendes navn eller på vedkommendes vegne,

c) «produkt», alle varer eller tjenester, herunder fast eiendom, 
rettigheter og forpliktelser,

d) «foretaks handelspraksis overfor forbrukere» (heretter også 
kalt «handelspraksis»), enhver handling, utelatelse, atferd 
eller framstilling, kommersiell kommunikasjon, herunder 
reklame og markedsføring, fra en næringsdrivendes side, 
som er direkte knyttet til å fremme salget av, selge eller 
levere et produkt til forbrukerne,

e) «vesentlig endring av forbrukernes økonomiske atferd», 
bruk av en handelspraksis som merkbart reduserer 
forbrukerens evne til å treffe en informert beslutning, og 
dermed får forbrukeren til å treffe en transaksjonsbeslutning 
som vedkommende ellers ikke ville ha truffet,

f) «atferdsregler», en avtale eller et sett med regler som ikke 
er pålagt av en medlemsstats lover og forskrifter, men som 
definerer atferden til næringsdrivende som forplikter seg 
til å være bundet av reglene i forbindelse med én eller flere 
former for handelspraksis eller næringssektorer,

g) «ansvarlig for atferdsregler», enhver enhet, herunder en 
næringsdrivende eller en gruppe av næringsdrivende, som 
er ansvarlig for utforming og ajourføring av atferdsregler 
og/eller for å føre tilsyn med at reglene overholdes av dem 
som har forpliktet seg til å være bundet av dem,

h) «yrkesmessig aktsomhet», den standard for kunnskap 
og hensyn som en næringsdrivende med rimelighet kan 
forventes å vise overfor forbrukerne, og som er i samsvar 
med hederlig markedspraksis og/eller det alminnelige 
prinsippet om god tro innenfor den næringsdrivendes 
virksomhetsområde,

i) «oppfordring til kjøp», en kommersiell kommunikasjon 
som angir produktets egenskaper og pris på en egnet måte 
for den anvendte kommersielle kommunikasjonen og 
dermed setter forbrukeren i stand til å foreta et kjøp,

j) «utilbørlig påvirkning», utnytting av en maktposisjon 
i forhold til forbrukeren for å utøve press, også når det 
ikke trues med eller brukes fysisk makt, på en måte 
som vesentlig reduserer forbrukerens evne til å treffe en 
informert beslutning,

k) «transaksjonsbeslutning», enhver beslutning som 
forbrukeren treffer om hvorvidt, hvordan eller på hvilke 
vilkår vedkommende kjøper, betaler helt eller delvis, 
beholder eller avhender et produkt eller utøver en 
avtalefestet rett knyttet til produktet, enten forbrukeren 
beslutter å foreta en slik handling eller avstår fra det,

l) «lovregulert yrke», en yrkesvirksomhet eller gruppe av 
slike der adgang eller utøvelse, eller en form for utøvelse, 
i henhold til lover eller forskrifter er direkte eller indirekte 
betinget av at vedkommende innehar bestemte faglige 
kvalifikasjoner.
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Artikkel 3

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på foretaks urimelige 
handelspraksis overfor forbrukere som fastsatt i artikkel 5 før, 
under og etter en handelstransaksjon knyttet til et produkt.

2. Dette direktiv berører ikke avtaleretten, særlig reglene for 
kontrakters gyldighet, utforming eller virkning.

3. Dette direktiv berører ikke fellesskapsregler eller nasjonale 
regler for helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter.

4. Ved manglende samsvar mellom bestemmelsene i dette 
direktiv og andre fellesskapsregler som regulerer bestemte 
aspekter ved urimelig handelspraksis, har sistnevnte forrang og 
får anvendelse på disse bestemte aspektene.

5. I et tidsrom på seks år fra 12. juni 2007 skal 
medlemsstatene på det området der dette direktiv innebærer 
en tilnærming, fortsatt kunne anvende nasjonale bestemmelser 
som er strengere eller mer detaljerte enn dette direktiv, og som 
gjennomfører direktiver som inneholder minsteklausuler. Disse 
tiltakene må være avgjørende for å sikre at forbrukerne vernes 
tilstrekkelig mot urimelig handelspraksis, og skal stå i forhold 
til målet som skal nås. Revisjonen nevnt i artikkel 18 kan, 
dersom det anses som hensiktsmessig, omfatte et forslag om 
forlengelse av dette unntaket i en begrenset periode.

6. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen 
om eventuelle nasjonale bestemmelser som anvendes på 
grunnlag av nr. 5.

7. Dette direktiv berører ikke regler for fastsettelse av 
domstolers jurisdiksjon.

8. Dette direktiv berører ikke de vilkår for etablering eller 
godkjenning, etiske atferdsregler eller andre særlige regler 
for lovregulerte yrker, som medlemsstatene i samsvar med 
fellesskapsretten kan pålegge yrkesutøvere, og som har til 
formål å opprettholde høye standarder for yrkesutøvernes 
integritet.

9. I forbindelse med «finansielle tjenester», som definert 
i direktiv 2002/65/EF, og fast eiendom kan medlemsstatene 
pålegge krav som er strengere eller mer detaljerte enn 
dette direktiv på det område der dette direktiv tilnærmer 
bestemmelsene.

10. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes lover og 
forskrifter om sertifisering og angivelse av finhetsgrad for 
edelmetaller.

Artikkel 4

Det indre marked

Medlemsstatene skal verken begrense friheten til å yte tjenester 
eller det frie varebytte av årsaker som omfattes av det område 
der dette direktiv tilnærmer bestemmelsene.

KAPITTEL 2

URIMELIG HANDELSPRAKSIS

Artikkel 5

Forbud mot urimelig handelspraksis

1. Urimelig handelspraksis er forbudt.

2. En handelspraksis anses som urimelig dersom

a) den strider mot kravene til yrkesmessig aktsomhet,

og

b) den vesentlig endrer eller er egnet til å endre den 
økonomiske atferden med hensyn til produktet for 
gjennomsnittsforbrukeren som den når eller er rettet mot, 
eller for gjennomsnittsmedlemmet av gruppen dersom en 
handelspraksis er rettet mot en bestemt gruppe forbrukere.

3. Former for handelspraksis som er egnet til vesentlig å 
endre den økonomiske atferden til bare en klart identifiserbar 
gruppe av forbrukere som er særlig sårbare for denne praksisen 
eller det produktet praksisen gjelder på grunn av psykisk 
eller fysisk svakhet, alder eller godtroenhet på en måte som 
den næringsdrivende med rimelighet kan forventes å forutse, 
skal vurderes ut fra perspektivet til et gjennomsnittsmedlem 
av denne gruppen. Dette berører ikke vanlig og rettmessig 
reklamepraksis der det framsettes overdrevne påstander eller 
påstander som ikke er ment å oppfattes bokstavelig.
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4. En handelspraksis anses særlig som urimelig dersom 
den

a) er villedende som definert i artikkel 6 og 7,

eller

b) er aggressiv som definert i artikkel 8 og 9.

5. Vedlegg I inneholder en liste over former for handelspraksis 
som under alle omstendigheter anses som urimelige. Den 
samme listen får anvendelse i alle medlemsstater og kan endres 
bare ved revisjon av dette direktiv.

Av s n i t t  1

V i l l e d e n d e  h a n d e l s p r a k s i s

Artikkel 6

Villedende handlinger

1. En handelspraksis anses som villedende dersom den 
inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller 
på annen måte, også gjennom sin generelle utforming, villeder 
eller er egnet til å villede gjennomsnittsforbrukeren, selv om 
opplysningene rent faktisk er korrekte, i forbindelse med ett 
eller flere av følgende elementer, og under alle omstendigheter 
påvirker eller er egnet til å påvirke gjennomsnittsforbrukeren 
til å treffe en transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers 
ikke ville ha truffet:

a) produktets eksistens eller art,

b) produktets hovedegenskaper, for eksempel dets 
tilgjengelighet, fordeler, risikoer, utførelse, sammensetning, 
tilbehør, ettersalgsservice og klagebehandling, måte eller 
dato for produksjon eller yting, levering, egnethet for et 
formål, bruk, mengde, spesifikasjoner, geografisk eller 
kommersiell opprinnelse eller resultater som kan forventes 
av bruk av det, eller resultater av, og vesentlige kjennetegn 
ved, forsøk eller kontroll som er utført på produktet,

c) omfanget av den næringsdrivendes forpliktelser, motiver 
for handelspraksisen og salgsprosessens art, eventuell 
erklæring eller symbol i forbindelse med direkte eller 
indirekte sponsing eller godkjenning av den næringsdrivende 
eller produktet,

d) pris eller beregningsmåte for pris, eller eksistensen av en 
prisfordel,

e) behovet for service, deler, erstatning eller reparasjon,

f) den næringsdrivendes eller vedkommendes agents art, 
egenskaper og rettigheter, for eksempel identitet og 
formue, kvalifikasjoner, status, godkjenning, tilknytning 
eller tilhørighet og industrielle rettigheter, kommersielle 
rettigheter eller immaterialrettigheter eller priser og 
utmerkelser vedkommende har mottatt,

g) forbrukerens rettigheter, herunder rett til omlevering 
eller tilbakebetaling i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider 
ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier(1), eller risikoene 
forbrukeren kan bli utsatt for.

2. En handelspraksis anses som urimelig også dersom den, 
i sin konkrete sammenheng og idet det tas hensyn til alle 
dens elementer og omstendighetene for øvrig, påvirker eller 
er egnet til å påvirke gjennomsnittsforbrukeren til å treffe en 
transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers ikke ville ha 
truffet, og innebærer

a) markedsføring av et produkt, herunder gjennom 
sammenlignende reklame, som forårsaker forveksling med 
en konkurrents produkter, varemerker, handelsnavn eller 
andre kjennetegn,

b) at den næringsdrivende ikke overholder forpliktelsene i 
atferdsregler som vedkommende har forpliktet seg til å 
overholde, der

i) forpliktelsen ikke bare er en målsetning, men fast og 
etterprøvbar,

 og

ii) den næringsdrivende i en handelspraksis angir at han/
hun er bundet av reglene.

Artikkel 7

Villedende utelatelser

1. En handelspraksis anses som villedende dersom den, i 
sin konkrete sammenheng og idet det tas hensyn til alle dens 
elementer og omstendighetene for øvrig og begrensningene ved 
kommunikasjonsmediet, utelater vesentlige opplysninger som 
gjennomsnittsforbrukeren ut fra sammenhengen trenger for å 
kunne treffe en informert transaksjonsbeslutning, og som dermed 
påvirker eller er egnet til å påvirke gjennomsnittsforbrukeren 
til å treffe en transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers 
ikke ville ha truffet.

(1) EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12.



Nr. 39/488 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. En utelatelse anses som villedende også dersom den 
næringsdrivende, idet det tas hensyn til forholdene beskrevet i 
nr. 1, skjuler eller gir vesentlige opplysninger som nevnt i nr. 1 
på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte, 
eller dersom handelspraksisens kommersielle formål ikke angis 
i tilfeller der dette ikke allerede framgår av sammenhengen, 
og der dette i alle fall påvirker eller er egnet til å påvirke 
gjennomsnittsforbrukeren til å treffe en transaksjonsbeslutning 
som vedkommende ellers ikke ville ha truffet.

3. Dersom mediet som brukes til å formidle handelspraksisen, 
innebærer plass- eller tidsmessige begrensninger, skal disse 
begrensningene og eventuelle tiltak som den næringsdrivende 
treffer for å gjøre opplysningene tilgjengelige for forbrukerne 
ved andre midler, tas i betraktning når det avgjøres om 
opplysninger er utelatt.

4. Ved en oppfordring til kjøp anses følgende opplysninger 
som vesentlige dersom de ikke allerede framgår av 
sammenhengen:

a) produktets hovedegenskaper, i relevant omfang for mediet 
og produktet,

b) den næringsdrivendes geografiske adresse og identitet, for 
eksempel handelsnavn, og om relevant, geografisk adresse 
og identitet til den næringsdrivende som vedkommende 
opptrer på vegne av,

c) prisen medregnet avgifter, eller, dersom produktets 
art innebærer at prisen ikke med rimelighet kan 
forhåndsberegnes, hvordan prisen beregnes, og eventuelt 
alle tilleggskostnader til frakt, levering eller porto 
eller, dersom disse kostnadene ikke med rimelighet 
kan forhåndsberegnes, at det kan forekomme slike 
tilleggskostnader,

d) vilkår for betaling, levering, yting og klagebehandling, 
dersom disse avviker fra kravene til yrkesmessig 
aktsomhet,

e) for produkter og transaksjoner som omfattes av angrerett 
eller avbestillingsrett, at det foreligger en slik rett.

5. Opplysningskrav som er fastsatt i fellesskapsretten 
i forbindelse med kommersiell kommunikasjon, herunder 
reklame og markedsføring, anses som vesentlige; i vedlegg 
II er det gjengitt en ikke-uttømmende liste over slike 
bestemmelser.

Av s n i t t  2

A g g r e s s i v  h a n d e l s p r a k s i s

Artikkel 8

Aggressiv handelspraksis

En handelspraksis anses som aggressiv dersom den, i sin 
konkrete sammenheng og idet det tas hensyn til alle dens 
elementer og omstendighetene for øvrig, ved trakassering, 
tvang, herunder bruk av fysisk makt, eller utilbørlig påvirkning 
i vesentlig grad begrenser eller er egnet til å begrense 
gjennomsnittsforbrukerens valgmuligheter eller atferd i 
forbindelse med produktet og dermed påvirker vedkommende 
eller er egnet til å påvirke vedkommende til å treffe en 
transaksjonsbeslutning som vedkommende ellers ikke ville ha 
truffet.

Artikkel 9

Bruk av trakassering, tvang og utilbørlig påvirkning

Når det skal avgjøres om det i en handelspraksis anvendes 
trakassering, tvang, herunder bruk av fysisk makt, eller 
utilbørlig påvirkning, skal det tas hensyn til følgende:

a) tidspunkt, sted, art og varighet,

b) bruk av truende eller utilbørlig språk eller atferd,

c) den næringsdrivendes utnytting av en konkret uheldig 
hendelse eller omstendighet som er så alvorlig at 
den kan nedsette forbrukerens dømmekraft, som den 
næringsdrivende er klar over, til å påvirke forbrukerens 
beslutning i forbindelse med produktet,

d) belastende eller uforholdsmessige hindringer som ikke 
følger av avtalen, som den næringsdrivende pålegger 
når en forbruker ønsker å utøve rettigheter i henhold til 
avtalen, herunder rett til å heve en avtale eller bytte til et 
annet produkt eller en annen næringsdrivende,

e) enhver trussel om handlinger som er ulovlige.
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KAPITTEL 3

AtFERDSREGLER

Artikkel 10

Atferdsregler

Dette direktiv er ikke til hinder for at kontroll av urimelig 
handelspraksis kan utøves av ansvarlige for atferdsregler, noe 
også medlemsstatene kan oppfordre til, eller at personene eller 
organisasjonene nevnt i artikkel 11 bringer saker inn for slike 
organer, dersom slik klageadgang kommer i tillegg til den 
rettslige eller administrative behandling som er nevnt i samme 
artikkel.

Klager til slike kontrollorganer skal aldri anses som avkall 
på rett til rettslig eller administrativ behandling som fastsatt i 
artikkel 11.

KAPITTEL 4

SLUttBEStEMMELSER

Artikkel 11

Håndheving

1. Medlemsstatene skal sikre at det finnes tilstrekkelige 
og effektive midler til å bekjempe urimelige former for 
handelspraksis, slik at bestemmelsene i dette direktiv 
overholdes i forbrukernes interesse.

Slike midler skal omfatte lovbestemmelser som gir personer 
eller organisasjoner som i henhold til nasjonal lovgivning anses 
å ha rettmessig interesse i å bekjempe urimelig handelspraksis, 
herunder konkurrenter, adgang til

a) å bringe en sak mot slik urimelig handelspraksis inn for 
retten,

og/eller

b) å bringe slik urimelig handelspraksis inn for en 
forvaltningsmyndighet som har myndighet til å avgjøre 
klager eller til å innlede relevant rettergang.

Den enkelte medlemsstat kan avgjøre hvilke av disse 
midlene som skal stå til rådighet, og hvorvidt domstoler 
eller forvaltningsmyndigheter skal kunne kreve at saken først 
framlegges for en annen etablert klageinstans, herunder de 
som er nevnt i artikkel 10. Disse midlene skal stå til rådighet 

uansett om de berørte forbrukerne befinner seg på territoriet til 
medlemsstaten der den næringsdrivende er etablert, eller i en 
annen medlemsstat.

Den enkelte medlemsstat kan avgjøre

a) hvorvidt disse rettsmidlene, enkeltvis eller samlet, kan 
rettes mot et antall næringsdrivende fra samme økonomiske 
sektor,

og

b) hvorvidt disse rettsmidlene kan rettes mot en ansvarlig 
for atferdsregler når relevante regler fremmer manglende 
oppfyllelse av lovfestede krav.

2. I henhold til lovbestemmelsene nevnt i nr. 1 skal 
medlemsstatene, dersom de anser slike tiltak som nødvendige 
idet det tas hensyn til alle berørte interesser, særlig allmennhetens 
interesser, gi domstolene og forvaltningsmyndighetene 
myndighet til

a) å påby opphør av urimelig handelspraksis, eller å innlede 
rettergang med sikte på å få påbudt opphør av slik 
praksis,

eller

b) dersom den urimelige handelspraksisen ennå ikke er 
iverksatt, men er nær forestående, å nedlegge forbud mot 
praksisen, eller å innlede rettergang med sikte på å få 
nedlagt forbud mot praksisen,

selv uten bevis for faktisk skade eller tap, eller forsett eller 
uaktsomhet fra den næringsdrivendes side.

Medlemsstatene skal også vedta bestemmelser om at 
tiltakene nevnt i første ledd kan treffes etter en framskyndet 
framgangsmåte

med midlertidig virkning,– 

 eller

med endelig virkning,– 

idet det er opp til hver enkelt medlemsstat å avgjøre hvilket av 
de to alternativene som velges.
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Videre kan medlemsstatene, med sikte på å fjerne virkningene 
av urimelige former for handelspraksis som det med et 
endelig vedtak er påbudt opphør av, gi domstolene eller 
forvaltningsmyndighetene myndighet til

a) å kreve offentliggjøring av vedtaket i sin helhet eller i 
utdrag og i en form som de anser som egnet,

b) å kreve at det dessuten offentliggjøres en rettelse.

3. Forvaltningsmyndighetene nevnt i nr. 1 skal

a) være sammensatt på en måte som ikke inngir tvil om deres 
upartiskhet,

b) når de avgjør klager, ha nødvendig myndighet til effektivt å 
kunne overvåke og gjennomføre overholdelse av de vedtak 
de har gjort,

c) som hovedregel begrunne sine vedtak.

Når den myndighet som er nevnt i nr. 2, utelukkende utøves av 
en forvaltningsmyndighet, skal den alltid begrunne sine vedtak. 
I dette tilfellet skal det dessuten vedtas framgangsmåter der 
forvaltningsmyndighetens urettmessige eller urimelige utøvelse 
av myndighet eller unnlatelse av å utøve slik myndighet kan 
påklages.

Artikkel 12

Domstoler og forvaltningsmyndigheter: Dokumentasjon 
av påstander

Medlemsstatene skal gi domstoler eller forvaltningsmyndigheter 
myndighet til, ved den rettslige eller administrative behandling 
nevnt i artikkel 11

a) å kreve at den næringsdrivende framlegger dokumentasjon 
på riktigheten av faktapåstander i forbindelse med en 
handelspraksis dersom et slikt krav, idet det tas hensyn 
til de rettmessige interessene til den næringsdrivende og 
andre parter i saken, framstår som relevant på grunnlag av 
omstendighetene i det aktuelle tilfellet,

og

b) å anse faktapåstander som uriktige dersom dokumentasjonen 
som kreves i henhold til bokstav a), ikke framlegges 
eller anses som utilstrekkelig av domstolen eller 
forvaltningsmyndigheten.

Artikkel 13

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner for overtredelser 
av de nasjonale bestemmelser de vedtar for å gjennomføre 
dette direktiv, og treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de 
anvendes. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 14

Endringer i direktiv 84/450/EØF

I direktiv 84/450/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 Formålet med dette direktiv er å verne næringsdrivende 
mot villedende reklame og de urimelige følger av slik 
reklame, og å fastsette på hvilke vilkår sammenlignende 
reklame er tillatt.»

2. I artikkel 2

 skal nr. 3 lyde:– 

«3. «næringsdrivende», enhver fysisk eller juridisk person 
som opptrer for formål som gjelder vedkommendes 
forretnings-, industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 
og enhver som opptrer i vedkommendes navn eller på 
vedkommendes vegne,»

skal nytt nr. 4 lyde:– 

«4. «ansvarlig for atferdsregler», enhver enhet, herunder en 
næringsdrivende eller en gruppe av næringsdrivende, 
som er ansvarlig for utforming og ajourføring av 
atferdsregler og/eller for å føre tilsyn med at reglene 
overholdes av dem som har forpliktet seg til å følge 
dem.»
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3. Artikkel 3a skal lyde:

 «Artikkel 3a

1. Sammenlignende reklame skal hva sammenligningen 
angår, være tillatt dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) reklamen er ikke villedende i henhold til artikkel 2 nr. 2, 
artikkel 3 og artikkel 7 nr. 1 i dette direktiv eller artikkel 
6 og 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF 
av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 
overfor forbrukere på det indre marked(*),

b) den sammenligner varer eller tjenester som dekker 
samme behov eller er beregnet på samme formål,

c) den sammenligner objektivt én eller flere egenskaper 
ved disse varene og tjenestene som er konkrete, 
relevante, dokumenterbare og representative, herunder 
prisen,

d) den bringer ikke i vanry eller taler nedsettende om 
en konkurrents varemerker, handelsnavn, andre 
kjennetegn, varer, tjenester, virksomhet eller situasjon,

e) for varer med opprinnelsesbetegnelse gjelder den i 
hvert enkelt tilfelle varer med samme betegnelse,

f) den drar ikke urimelig fordel av den anseelse som er 
knyttet til en konkurrents varemerker, handelsnavn 
eller andre kjennetegn, eller av konkurrerende varers 
opprinnelsesbetegnelse,

g) den framstiller ikke varer eller tjenester som en 
etterligning eller kopi av varer eller tjenester med et 
beskyttet varemerke eller handelsnavn,

h) den forårsaker ikke forveksling blant næringsdrivende, 
mellom annonsøren og en konkurrent eller mellom 
annonsørens og en konkurrents varemerker, 
handelsnavn, andre kjennetegn, varer eller tjenester.

_______________
(*) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22.»

4. Artikkel 4 nr. 1 skal lyde:

«1. Medlemsstatene skal, til gagn for næringsdrivende 
og konkurrenter, sørge for at det finnes effektive og 
tilstrekkelige midler til å bekjempe villedende reklame 
og sikre at bestemmelsene om sammenlignende reklame 
overholdes. Slike midler skal omfatte lovbestemmelser 
der det er fastsatt at personer eller organisasjoner 
som i henhold til nasjonal lovgivning har rettmessig 
interesse i å bekjempe villedende reklame eller regulere 
sammenlignende reklame, kan

a) ta rettslige skritt mot slik reklame,

eller

b) bringe slik reklame inn for en forvaltningsmyndighet 
som har myndighet til å avgjøre klager eller innlede 
rettergang.

Den enkelte medlemsstat bestemmer selv hvilke av 
disse juridiske muligheter som skal stå til rådighet, og 
om domstolene eller forvaltningsmyndighetene skal 
kunne kreve at forholdet først skal prøves ved en annen 
klageinstans, herunder de som er nevnt i artikkel 5.

Den enkelte medlemsstat bestemmer selv

a) om disse rettsmidlene hver for seg eller samlet kan 
rettes mot et antall næringsdrivende fra samme 
økonomiske sektor,

 og

b) om disse rettsmidlene kan rettes mot en ansvarlig 
for atferdsregler dersom relevant regel bidrar til at 
de lovfestede krav ikke oppfylles.»

5. Artikkel 7 nr. 1 skal lyde:

«1. Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene 
kan opprettholde eller vedta bestemmelser om villedende 
reklame med henblikk på å sikre et mer omfattende 
vern av næringsdrivende og konkurrenter.»
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Artikkel 15

Endringer i direktiv 97/7/EF og 2002/65/EF

1. Artikkel 9 i direktiv 97/7/EF skal lyde:

«Artikkel 9

Uanmodet levering

På grunnlag av forbudet mot uanmodet levering fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 
2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor 
forbrukere på det indre marked(*) skal medlemsstatene 
treffe de tiltak som er nødvendige for å frita forbrukeren 
for enhver forpliktelse dersom det leveres varer eller ytes 
tjenester som ikke er bestilt, idet uteblitt svar ikke regnes 
som samtykke.
_______________
(*) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22.»

2. Artikkel 9 i direktiv 2002/65/EF skal lyde:

«Artikkel 9

På grunnlag av forbodet mot tenesteyting som det ikkje er 
bede om, som er fastsett i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige 
handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked(*), 
og utan at det rører ved føresegner i medlemsstatane 
om stillteiande lenging av fjernsalsavtaler, dersom slike 
føresegner tillét stillteiande lenging, skal medlemsstatane 
gjere dei tiltaka som er naudsynte for å frita forbrukaren 
for alle plikter ved yting av tenester som det ikkje er bede 
om, ettersom mangel på svar ikkje skal reknast som eit 
samtykke.
_______________
(*) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22.»

Artikkel 16

Endringer i direktiv 98/27/EF og forordning (EF) nr. 
2006/2004

1. I vedlegget til direktiv 98/27/EF skal punkt 1 lyde:

«1. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 
11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 
overfor forbrukere på det indre marked (EUT L 149 av 
11.6.2005, s. 22).»

2. I vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid 
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 
håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om 
forbrukervernsamarbeid)(1) tilføyes følgende punkt:

«16. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF av 
11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis 
overfor forbrukere på det indre marked (EUT L 149 
av 11.6.2005, s. 22).»

Artikkel 17

Opplysninger

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for 
å opplyse forbrukerne om den nasjonale lovgivning som 
gjennomfører dette direktiv, og skal der det er relevant, 
oppmuntre næringsdrivende og ansvarlige for atferdsregler til 
å opplyse forbrukerne om sine atferdsregler.

Artikkel 18

Revisjon

1. Kommisjonen skal senest 12. juni 2011 framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en omfattende rapport om 
anvendelsen av dette direktiv, særlig artikkel 3 nr. 9, artikkel 
4 og vedlegg I, om mulighetene for ytterligere harmonisering 
og forenkling av Fellesskapets regelverk for forbrukervern 
og, under henvisning til artikkel 3 nr. 5, om eventuelle tiltak 
som må treffes på fellesskapsplan for å sikre at et tilstrekkelig 
nivå av forbrukervern ivaretas. Rapporten skal om nødvendig 
ledsages av et forslag til revisjon av dette direktiv eller andre 
relevante deler av fellesskapsretten.

2. Europaparlamentet og Rådet skal, i samsvar med 
traktaten, bestrebe seg på å treffe beslutning innen to år fra 
Kommisjonens framleggelse av eventuelle forslag i henhold til 
nr. 1.

Artikkel 19

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 
12. juni 2007. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette, og skal underrette Kommisjonen om eventuelle 
senere endringer.

(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.
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De skal anvende disse bestemmelsene senest fra 12. desember 
2007. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. mai 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. P. BORRELL FONTELLES N. SCHMIT

 President Formann
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VEDLEGG I

FORMER FOR HANDELSPRAKSIS SOM UNDER ALLE OMStENDIGHEtER ANSES SOM 
URIMELIGE

Villedende handelspraksis

1. At en næringsdrivende hevder å ha undertegnet atferdsregler når dette ikke er tilfellet.

2. Å framvise et sertifikat, kvalitetsmerke eller tilsvarende uten å ha oppnådd nødvendig tillatelse.

3. Å hevde at atferdsregler er godkjent av et offentlig organ eller annet organ uten at dette er tilfellet.

4. Å hevde at en næringsdrivende (herunder vedkommendes handelspraksis) eller et produkt er godkjent, autorisert 
eller tillatt av et offentlig eller privat organ når dette ikke er tilfellet, eller å framsette en slik påstand uten å oppfylle 
vilkårene for godkjenning, anerkjennelse eller tillatelse.

5. Å oppfordre til kjøp av produkter til en bestemt pris uten å opplyse om et eventuelt rimelig grunnlag den 
næringsdrivende har for å tro at han/hun ikke vil være i stand til å levere eller få en annen næringsdrivende til å 
levere disse produktene til den aktuelle prisen innenfor et tidsrom og i en mengde som er rimelig ut fra produktet, 
reklamens omfang og oppgitt pris (lokketilbud).

6. Å oppfordre til kjøp av produkter til en bestemt pris og så

a) nekte å vise det averterte produktet til forbrukerne,

 eller

b) nekte å motta bestillinger på det eller levere det innen rimelig tid,

 eller

c) framvise en defekt utgave av det,

med sikte på å fremme salg av et annet produkt (en type lokketilbud).

7. Feilaktig å hevde at et produkt vil være tilgjengelig i et svært begrenset tidsrom, eller at det vil være tilgjengelig 
bare på bestemte vilkår i et svært begrenset tidsrom, for å framkalle en umiddelbar beslutning og frata forbrukerne 
tilstrekkelig mulighet eller tid til å gjøre et informert valg.

8. Å påta seg å yte ettersalgsservice overfor forbrukere som den næringsdrivende har kommunisert med før en 
transaksjon på et språk som ikke er et offisielt språk i medlemsstaten der den næringsdrivende er etablert, og 
deretter yte slik service bare på et annet språk uten klart å tilkjennegi dette for forbrukeren før forbrukeren 
forplikter seg til transaksjonen.

9. Å hevde eller på annen måte skape inntrykk av at et produkt kan selges lovlig når det ikke kan det.
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10. Å framstille rettigheter som forbrukere har i henhold til loven, som en særlig egenskap ved den næringsdrivendes 
tilbud.

11. Å bruke redaksjonelt innhold i medier til å fremme salg av et produkt der en næringsdrivende har betalt for slik 
reklame uten å gjøre det klart i innholdet eller ved bilder eller lyder som er klart gjenkjennelige for forbrukeren 
(annonser i redaksjonell form). Dette berører ikke rådsdirektiv 89/552/EØF(1).

12. Å framsette en faktisk uriktig påstand om art og omfang av risikoen for forbrukerens eller vedkommendes families 
personlige sikkerhet dersom forbrukeren ikke kjøper produktet.

13. Å fremme salg av et produkt som ligner på et produkt som framstilles av en bestemt produsent, på en slik måte at 
det bevisst forleder forbrukeren til å tro at produktet er framstilt av samme produsent når det ikke er det.

14. Å etablere, drive eller markedsføre en pyramideordning der en forbruker betaler et vederlag for mulighet til å oppnå 
kompensasjon som primært stammer fra andre forbrukere som trer inn i systemet, snarere enn fra salg eller forbruk 
av produkter.

15. Å hevde at den næringsdrivende er i ferd med å avvikle virksomheten eller flytte til andre lokaler, når dette ikke er 
tilfellet.

16. Å hevde at produkter kan gjøre det lettere å vinne i hasardspill.

17. Feilaktig å hevde at et produkt kan kurere sykdom, funksjonssvikt eller misdannelser.

18. Å formidle faktisk uriktige opplysninger om markedsvilkår eller om muligheten for å skaffe seg produktet, i den 
hensikt å påvirke forbrukeren til å anskaffe produktet på mindre gunstige vilkår enn normale markedsvilkår.

19. Å hevde som ledd i handelspraksis at det avholdes en konkurranse eller en salgsfremmende kampanje med premier, 
uten å utdele premiene som beskrives eller noe rimelig tilsvarende.

20. Å beskrive et produkt som «gratis», «vederlagsfritt», «uten betaling» eller lignende dersom forbrukeren skal betale 
mer enn de uunngåelige utgiftene for å reagere på handelspraksisen, samt henting eller betaling for levering av 
artikkelen.

21. Å legge ved en faktura eller et lignende dokument som oppfordrer til betaling i markedsføringsmateriale som 
gir forbrukeren inntrykk av at vedkommende allerede har bestilt produktet som markedsføres, når det ikke er 
tilfellet.

22. Feilaktig å hevde eller gi inntrykk av at den næringsdrivende ikke opptrer for formål som gjelder vedkommendes 
forretnings-, industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, eller feilaktig å framstille seg som forbruker.

23. Å skape feilaktig inntrykk av at ettersalgsservice for et produkt er tilgjengelig i en annen medlemsstat enn den der 
produktet selges.

(1) Rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt 
ved lov eller forskrift i medlemsstatene (EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23). Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60).
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Aggressiv handelspraksis

24. Å skape inntrykk av at forbrukeren ikke kan forlate lokalet før en avtale er inngått.

25. Å personlig oppsøke forbrukerens bolig og overse forbrukerens anmodning om å forlate stedet eller ikke komme 
tilbake annet enn under omstendigheter og i det omfang som i henhold til nasjonal lovgivning er berettiget for å 
kreve oppfyllelse av en avtaleforpliktelse.

26. Å foreta gjentatte og uønskede henvendelser per telefon, telefaks, e-post eller andre fjernmedier, annet enn under 
omstendigheter og i det omfang som i henhold til nasjonal lovgivning er berettiget for å kreve oppfyllelse av en 
avtaleforpliktelse. Dette berører ikke artikkel 10 i direktiv 97/7/EF og direktiv 95/46/EF(1) og 2002/58/EF.

27. Å kreve av en forbruker som ønsker å fremme et krav i forbindelse med en forsikringspolise, at vedkommende 
framlegger dokumenter som ikke med rimelighet kan anses som relevante for kravets berettigelse, eller systematisk 
å unnlate å svare på relevant korrespondanse for å hindre forbrukeren i å utøve sine avtalefestede rettigheter.

28. Å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte produkter eller overtale foreldrene eller 
andre voksne til å kjøpe de annonserte produktene til dem. Denne bestemmelsen berører ikke artikkel 16 i direktiv 
89/552/EØF om fjernsynsvirksomhet.

29. Å kreve at forbrukeren umiddelbart eller senere betaler for, returnerer eller oppbevarer produkter som den 
næringsdrivende har levert, men som forbrukeren ikke har bedt om, med mindre produktet er en erstatning som er 
levert i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 97/7/EF (uanmodet levering).

30. Uttrykkelig å opplyse en forbruker om at den næringsdrivendes arbeid eller levebrød er i fare dersom vedkommende 
ikke kjøper et produkt eller en tjeneste.

31. Å skape feilaktig inntrykk av at forbrukeren allerede har vunnet, vil vinne eller etter å ha utført en bestemt handling 
vil vinne en premie eller et annet tilsvarende gode, når enten

det ikke foreligger noen premie eller annet tilsvarende gode,– 

 eller

den handlingen som skal utføres i forbindelse med premien eller et tilsvarende gode, forutsetter at forbrukeren – 
betaler penger eller pådrar seg utgifter.

_______________

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse 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). Direktivet endret ved 
forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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VEDLEGG II

FELLESSKAPSBEStEMMELSER OM REKLAME OG KOMMERSIELL KOMMUNIKASJON

Artikkel 4 og 5 i direktiv 97/7/EF

Artikkel 3 i rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(1)

Artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF av 26. oktober 1994 om beskyttelse av kjøperen i 
forbindelse med visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare-avtaler)(2)

Artikkel 3 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukarvern ved opplysning om 
prisar på forbruksvarer(3)

Artikkel 86 til 100 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(4)

Artikkel 5 og 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved 
informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked («direktivet om elektronisk handel»)(5)

Artikkel 1 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/7/EF av 16. februar 1998 om endring av direktiv 87/102/
EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om forbrukerkreditt(6)

Artikkel 3 og 4 i direktiv 2002/65/EF

Artikkel 1 nr. 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/107/EF av 21. januar 2002 om endring av rådsdirektiv 85/611/
EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak) 
med henblikk på å innføre regler for forvaltningsselskaper og forenklede prospekter(7)

Artikkel 12 og 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsformidling(8)

Artikkel 36 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring(9)

(1) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59.
(2) EFT L 280 av 29.10.1994, s. 83.
(3) EFT L 80 av 18.3.1998, s. 27.
(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/27/EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 34).
(5) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.
(6) EFT L 101 av 1.4.1998, s. 17.
(7) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 20.
(8) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.
(9) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 2004/66/EF (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35).
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Artikkel 19 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle 
instrumenter(1)

Artikkel 31 og 43 i rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte 
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)(2)

Artikkel 5, 7 og 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF av 4. november 2003 om prospektet som skal 
offentliggjøres når verdipapirer tilbys til offentligheten eller opptas til notering(3)

__________________________

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF (EUT L 35 av 11.2.2003, 

s. 1).
(3) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet, og

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) Definisjonen av produktgruppa og miljøkriteria som er 
fastsette i kommisjonsvedtak 2001/689/EF av 28. august 
2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner(2) går ut 28. 
august 2006.

2) Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om 
fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av 
vedtak 1999/179/EF(3) går ut 31. mars 2007.

3) Kommisjonsvedtak 2002/272/EF av 25. mars 2002 
om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker(4) går 
ut 31. mars 2007.

4) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av miljøkriteria og av 
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som vart 
innførde ved dei nemnde vedtaka.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 11.11.2005, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 29.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 242 av 12.9.2001, s. 23.
(3) TEF L 77 av 20.3.2002, s. 50.
(4) TEF L 94 av 11.4.2002, s. 13.

5) I lys av revisjonen av desse kriteria og krava bør det 
tidsrommet som miljøkriteria og krava skal gjelde for, 
lengjast med eitt år i alle dei tre tilfella.

6) Ettersom den pliktige revisjonen i medhald av 
forordning (EF) nr. 1980/2000 berre gjeld miljøkriteria 
og krava til vurdering og kontroll, bør vedtak 2002/231/
EF og 2002/272/EF halde fram med å gjelde.

7) Vedtak 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF bør 
difor endrast.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2001/689/EF skal artikkel 3 lyde:

«Artikkel 3

Miljøkriteria for produktgruppa «oppvaskmaskiner» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 
til 28. august 2007.»

Artikkel 2

I vedtak 2002/231/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria for produktgruppa «fottøy» og dei tilhøyrande 
krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 31. mars 
2008.»

KOMMISJONSVEDtAK

av 14. oktober 2005

om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/231/EF og 2002/272/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria 
for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for(*)

[meld under nummeret K(2005) 4102]

(2005/783/EF)

2009/EØS/39/35
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Artikkel 3

I vedtak 2002/272/EF skal artikkel 4 lyde:

«Artikkel 4

Miljøkriteriene for produktgruppen «harde 
underlagsdekker» og de tilhørende krav til vurdering og 
kontroll skal være gyldige fram til 31. mars 2008.»

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 14. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. 
desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse 
om industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal 
medlemsstatene foreta en fellesskapsundersøkelse om 
industriproduksjonen.

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres 
på en liste over produkter som identifiserer den 
industriproduksjon som skal undersøkes.

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en 
tilnærming mellom produksjonsstatistikker og eksterne 
handelsstatistikker samt muliggjøre en sammenligning 
med Fellesskapets varenomenklatur CPA.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 1.3.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 30.

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

4) Listen over produkter som kreves i henhold til forordning 
(EØF) nr. 3924/91 og henvises til som «Prodcom-listen», 
er felles for alle medlemsstater, og er nødvendig for å 
sammenligne data medlemsstatene imellom.

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nødvendig 
å fastsette listen for 2005.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Prodcom-listen for 2005 skal være som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2005.

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 317/2006

av 22. desember 2005

om opprettelse av 2005-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt  
ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*)

2009/EØS/39/36

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

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

NACE 13.10: Bryting av jernmalm

13.10.10.30 Jernmalm og konsentrater, ikke agglomerert (unntatt røstet 
svovelkis)

2601.11 kg S

13.10.10.50 Agglomerert jernmalm og konsentrater (unntatt røstet svovelkis) 2601.12 kg S

NACE 13.20: Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran og thoriummalm

13.20.11.00 Kobbermalm og konsentrater 2603 kg S

13.20.12.00 Nikkelmalm og konsentrater 2604 kg S

13.20.13.00 Bauxitt (til aluminiumproduksjon) og konsentrater 2606 kg S

13.20.14.00 Malm for utvinning av edelmetaller og konsentrater 2616 kg S

13.20.15.30 Tinnmalm og konsentrater 2609 kg S

13.20.15.50 Blymalm og konsentrater 2607 kg S

13.20.15.70 Sinkmalm og konsentrater 2608 kg S

13.20.16.30 Wolframmalm og konsentrater 2611 kg S

13.20.16.50 Manganmalm og konsentrater 2602 kg S

13.20.16.90 Ikke-jernholdige malmer og konsentrater (herunder kobolt, krom, 
molybden, titan, tantal, vanadium, zirkonium, antimon, beryllium, 
vismut, germanium, kvikksølv)

2605 + 2610 + 2613 + 
2614 + 2615 + 2617

kg S

NACE 14.11: Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet

14.11.11.33 Marmor og travertin, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2515.11 kg T

14.11.11.35 Marmor og travertin, oppdelt, i blokker eller plater av tykkelse 
høyst 25 cm

2515.12 (.20 + .50) kg T

14.11.11.37 Marmor og travertin, oppdelt i blokker eller plater av tykkelse 
over 25 cm

2515.12.90 kg T

14.11.11.50 Ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein med 
en tilsynelatende spesifikk vekt minst 2,5

2515.20 kg T
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

14.11.12.33 Granitt, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.11 kg T

14.11.12.35 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse høyst 25 cm 2516.12.10 kg T

14.11.12.37 Granitt, oppdelt i blokker eller plater, av tykkelse over 25 cm 2516.12.90 kg T

14.11.12.53 Sandstein, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.21 kg T

14.11.12.56 Sandstein, oppdelt i blokker eller plater 2516.22 kg T

14.11.12.90 Porfyr, basalt og annen monument- eller bygningsstein, 
ubearbeidet, grovt bearbeidet (unntatt kalkholdig monument-/
bygningsstein med tyngde over 2,5 kg/10 m3, granitt og sandstein)

2516.90 kg T

NACE 14.12: Bryting av kalkstein, gips og kritt

14.12.10.30 Gips og anhydritt 2520.10 kg T

14.12.10.50 Kalkstein til bruk som flussmiddel; kalkstein og lignende til 
framstilling av kalk eller sement (unntatt knust kalksteinsmateriale 
og kalkholdig tilhugget stein)

2521 kg T

14.12.20.10 Kritt 2509 kg T

14.12.20.30 Dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller bare hugget i 
rektangulære eller kvadratiske blokker eller plater (unntatt brent, 
knust dolomittmateriale)

2518.10 kg T

14.12.20.50 Brent og sintret dolomitt, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller skåret 
i rektangulære eller kvadratiske blokker eller plater

2518.20 kg T

14.12.20.70 Agglomerert dolomitt (herunder tjæredolomitt) 2518.30 kg T

NACE 14.13: Bryting av skifer

14.13.10.00 Skifer, ubearbeidet, grovt bearbeidet eller skåret i rektangulære 
eller firkantede blokker eller plater

2514 kg T

NACE 14.21: Utvinning fra grus- og sandtak

14.21.11.50 Silisiumsand (kvartssand eller industrisand) 2505.10 kg S

14.21.11.90 Naturlig sand, herunder form-, mørtel- og glassand, også farvet 
(unntatt kvarts- og metallholdig sand)

2505.90 kg S
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

14.21.12.10 Småstein, grus, singel og flint som brukes i sementblandinger, til 
veidekke samt ballast til jernbane eller annet

2517.10.10 kg S

14.21.12.30 Knust stein som brukes i sementblandinger, til veibygging og 
andre byggeformål (unntatt grus, småstein, singel og flint)

2517.10 (.20 + .80) kg S

14.21.12.50 Korn, splinter og pulver av marmor 2517.41 kg S

14.21.12.90 Korn, splinter og pulver av travertin (gul kalkstein), ecaussin, 
granitt, porfyr, basalt, sandstein og annen monumentstein

2517.49 kg S

14.21.13.30 Slagg til byggeformål 2517.20 kg S

14.21.13.50 Asfaltert finpukk 2517.30 kg S

NACE 14.22: Utvinning av leire og kaolin

14.22.11.40 Kaolin 2507.00.20 kg T

14.22.11.60 Kaolinholdig leire (plastisk leire) 2507.00.80 kg T

14.22.12.10 Bentonitt (natrium- og kalsiumsmektitt), attapulgitt og sepiolitt 2508 [.10 + .20] kg T

14.22.12.30 Ildfast leire 2508.30 kg T

14.22.12.50 Alminnelig leire og skifer til byggeformål (herunder murstein, 
fliser, piper, sement, unntatt bentonitt, attapulgitt og sepiolitt, 
ildfast leire, ekspandert leire, kaolin og kaolinholdig leire)

2508.40 kg T

14.22.12.70 Andalusitt, cyanitt, sillimanitt og mullitt 2508 [.50 + .60] kg T

14.22.12.90 Chamotte: brent ildfast leire 2508.70 kg T

NACE 14.30: Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14.30.11.30 Naturlige kalsiumfosfater og kalsiumaluminiumfosfater og 
fosfatholdig kritt

2510 kg T

14.30.11.50 Karnalitt, sylvinitt og andre rå, naturlige kalisalter (unntatt i 
tablettform eller lignende former, eller i pakker med bruttovekt 
høyst 10 kg)

3104.10 kg K2O T

14.30.12.30 Urøstet svovelkis 2502 kg T

14.30.12.50 Svovel, rå eller uraffinert (herunder gjenvunnet svovel) 2503.00.10 kg T
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

14.30.13.13 Naturlig bariumsulfat (tungspat, barytt) 2511.10 kg S

14.30.13.15 Naturlig bariumkarbonat (witheritt) (unntatt bariumoksid) 2511.20 kg T

14.30.13.55 Naturlige natriumborater og konsentrater derav (unntatt borater 
skilt fra naturlig lake)

2528.10 kg T

14.30.13.59 Naturlige borater (unntatt natrium) og konsentrater derav; naturlig 
borsyre med innhold av høyst 85 % av H3BO3, tørrveid (unntatt 
borater skilt fra naturlig lake)

2528.90 kg T

14.30.13.73 Flusspat med innhold av høyst 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.21 kg T

14.30.13.75 Flusspat med innhold over 97 vektprosent kalsiumfluorid 2529.22 kg T

14.30.13.83 Kieseritt, epsomitt (naturlige magnesiumsulfater) 2530.20 kg S

14.30.13.89 Andre mineralske stoffer ikke nevnt ellers 2530.90 kg T

NACE 14.40: Produksjon av salt

14.40.10.00 Salt (natriumklorid), bergsalt, havsalt, salt fra lake, salt i lake 
(herunder bordsalt og denaturert salt)

2501 kg T

NACE 14.50: Annen bryting og utvinning ikke nevnt ellers

14.50.10.00 Naturlig bitumen og naturlig asfalt; asfaltitter og asfaltholdige 
bergarter

2714.90 kg T

14.50.21.50 Usorterte diamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde eller 
grovslipte, unntatt industridiamanter

7102 [.10 + .31] c/k T

14.50.21.90 Edelsteiner, ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte 
(unntatt diamanter)

7103.10 c/k @ T

14.50.22.50 Pimpstein; smergel og andre naturlige slipemidler, også 
varmebehandlede

2513 kg T

14.50.22.70 Industridiamanter, ubearbeidede eller enkelt sagde, kløyvde eller 
grovslipte

7102.21 c/k T

14.50.23.13 Naturlig grafitt 2504 kg T

14.50.23.15 Kvarts og kvartsitt til industriell bruk (unntatt naturlig kvartssand) 2506 kg T

14.50.23.20 Diatomitt (herunder kiselholdig jord og molerjord, kiselgur og 
trippel)

2512 kg T
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

14.50.23.33 Magnesitt, naturlig magnesiumkarbonat 2519.10 kg T

14.50.23.35 Magnesium, enten fra naturlig magnesiumkarbonat eller fra 
sjøvann eller laker

2519.90 kg T

14.50.23.40 Asbest 2524 kg T

14.50.23.53 Glimmer, herunder splittings; glimmeravfall 2525 kg T

14.50.23.55 Talkum (herunder steatitt og kloritt) 2526 kg T

14.50.23.63 Feltspat og andre feltspatholdige materialer 2529.10 kg T

14.50.23.65 Neucitt; nefelin og nefelinsyenitt 2529.30 kg T

14.50.23.70 Vermikulitt og perlitt (uekspanderte) 2530.10 kg T

14.50.23.80 Slagg og aske, herunder tangaske (unntatt granulert slagg, aske 
og rester som inneholder metaller eller metallholdig slagg til 
byggeformål)

2621.90 kg S

NACE 15.11: Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

15.11.11.40 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter, for- og 
bakparter med bein

0201 [.10 + .20(.20 + .30 
+ .50)]

kg S

15.11.11.90 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt, stykket 0201 [.20.90 + .30] kg S

15.11.12.00 Kjøtt av storfe, fryst 0202 kg S

15.11.13.30 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, hele eller halve skrotter (herunder 
ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig konserveringsmiddel)

0203.11 kg S

15.11.13.50 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt, skinker, boger og stykker derav, 
med bein (herunder ferskt kjøtt pakket med salt som midlertidig 
konserveringsmiddel)

0203.12 kg S

15.11.13.90 Svinekjøtt, ferskt eller kjølt (herunder ferskt kjøtt pakket med 
salt som midlertidig konserveringsmiddel, unntatt hele og halve 
skrotter, skinker, boger samt stykker derav, med bein)

0203.19 kg S

15.11.14.30 Svinekjøtt, fryst, hele og halve skrotter 0203.21 kg S

15.11.14.50 Svinekjøtt, fryst, skinker, boger og stykker derav, med bein 0203.22 kg S

15.11.14.90 Svinekjøtt, fryst (unntatt hele og halve skrotter, skinker, boger 
samt stykker derav, med bein)

0203.29 kg S
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

15.11.15.00 Kjøtt av lam eller sau, ferskt eller kjølt, hele og halve skrotter 
samt stykker derav

0204 [.10 + .2] kg S

15.11.16.00 Kjøtt av lam eller sau, fryst hele og halve skrotter samt stykker 
derav

0204 [.30 + .4] kg S

15.11.17.00 Kjøtt av geiter, ferskt, kjølt eller fryst 0204.50 kg S

15.11.18.00 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst 0205 kg S

15.11.19.00 Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, 
muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst

0206 kg S

15.11.21.00 Råull (herunder ryggvasket ull) (ikke klippet) 5101.19 kg S

15.11.24.00 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien, hele 4101 [.20 + .50] p/st S

15.11.25.00 Rå huder og skinn, av storfe eller dyr av hestefamilien (unntatt 
hele)

4101.90 kg S

15.11.26.00 Skinn av sau eller lam 4102 p/st S

15.11.27.00 Rå huder og skinn av geiter eller kje, men ikke garvet, ferskt eller 
konservert

4103.10 p/st S

15.11.30.40 Svinefett rent for kjøtt og fjørfefett, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 
saltlake, tørket eller røykt (ikke utsmeltet)

0209.00 (.1 + .30) kg S

15.11.30.60 Smult og annet svinefett, utsmeltet 1501.00.1 kg S

15.11.30.70 Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, rått eller utsmeltet 1502 kg S

15.11.40.30 Tarmer, blærer og mager (unntatt av fisk), hele eller i stykker 0504 kg S

15.11.40.90 Annet avfall, uegnet til menneskeføde 0502 + 0506 + 0507 + 
0510 + 0511.99

kg S

NACE 15.12: Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt

15.12.11.13 Høns og kyllinger, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.11 kg S

15.12.11.15 Kalkuner, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.24 kg S

15.12.11.17 Ender, gjess og perlehøns, ikke oppdelt, ferske eller kjølte 0207.32 kg S

15.12.11.30 Fettlever av gjess eller ender, ferske eller kjølte 0207.34 kg S
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PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

15.12.11.53 Kjøttstykker av høns og kyllinger, ferske eller kjølte 0207.13 (.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .70)

kg S

15.12.11.55 Kjøttstykker av kalkuner, ferske eller kjølte 0207.26 (.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .70 + .80)

kg S

15.12.11.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, ferske eller kjølte 0207.35 (.1 + .2 + .31 + 
.41 + .5 + .6 + .7)

kg S

15.12.11.70 Slakteavfall av fjørfe, ferskt eller kjølt (unntatt fettlever av gjess 
eller ender)

0207 [.13.9 + .26.9 + 
.35.9]

kg S

15.12.12.13 Høns og kyllinger, hele, fryste 0207.12 kg S

15.12.12.15 Kalkuner, hele, fryste 0207.25 kg S

15.12.12.17 Gjess, ender og perlehøns, hele, fryste 0207.33 kg S

15.12.12.53 Kjøttstykker av høns og kylling, fryste 0207.14 (.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .70)

kg S

15.12.12.55 Kjøttstykker av kalkun, fryste 0207.27 (.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .70 + .80)

kg S

15.12.12.57 Kjøttstykker av ender, gjess og perlehøns, fryste 0207.36 (.1 + .2 + .31 + 
.41 + .5 + .6 + .7)

kg S

15.12.12.71 Slakteavfall (unntatt lever), av fjørfe, fryst 0207 [.14.99 + .27.99 + 
.36.90]

kg S

15.12.12.75 Lever av fjørfe, fryst 0207 [.14.91 + .27.91 + 
.36.8]

kg S

15.12.13.00 Kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst (herunder 
kanin og hare, vilt) (unntatt fjørfe, storfe og hest, gris, sau og geit, 
froskelår)

0208 [.10 + .30 + .40 + .50 
+ .90]

kg S

15.12.14.00 Fett fra fjørfe 0209.00.90 + 1501.00.90 kg S

NACE 15.13: Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

15.13.11.10 Skinke, bog og stykker derav med bein, av svin, saltet, i saltlake, 
tørket eller røykt

0210.11 kg S

15.13.11.30 Sideflesk og stykker derav av svin, saltet, i saltlake, tørket eller 
røykt

0210.12 kg S
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15.13.11.50 Kjøtt av svin, saltet, i saltlake, tørket eller røykt (herunder bacon, 
3/4 side/midtparti, forparter, nyrestykker og deler derav, unntatt 
skinke, bog og stykker derav med bein, buk og deler derav)

0210.19 kg S

15.13.11.70 Kjøtt av storfe, saltet, i saltlake, tørket eller røykt 0210.20 kg S

15.13.11.90 Kjøtt, spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall, saltet, i saltlake, 
tørket eller røykt, unntatt av svin, storfe og fjørfe, herunder fenalår 
(unntatt svine- og storfekjøtt, saltet, i saltlake, tørket eller røykt)

0210.9 kg S

15.13.12.13 Pølser og lignende tilberedte varer av lever (herunder pateer og 
posteier i pølseskinn eller presset i pølsefasong)

1601.00.10 kg S

15.13.12.15 Pølser, unntatt av lever 1601.00.9 kg S

15.13.12.23 Lever av gjess/ender, eller lever, tilberedt eller konservert, 
herunder pateer og posteier uten pølsetarm eller -form – tilberedt 
mat med over 20 % kjøtt, unntatt pølser – homogeniserte 
tilberedte eller konserverte varer

1602.20.1 kg S

15.13.12.25 Annen tilberedt eller konservert dyrelever (herunder pateer og 
posteier som ikke er pølser) tilberedte eller konserverte varer 
som inneholder over 20 % kjøtt (unntatt pølser/homogeniserte 
tilberedte eller konserverte varer, av gjess eller ender)

1602.20.90 kg S

15.13.12.33 Annet kjøtt av kalkun: tilberedt eller konservert 1602.31 kg S

15.13.12.35 Annet kjøtt av fjørfe: tilberedt eller konservert 1602 [.32 + .39] kg S

15.13.12.43 Tilberedt eller konservert svinekjøtt; skinker og stykker derav 
(unntatt saltet, i saltlake, tørket eller røykt, bog)

1602.41 kg S

15.13.12.45 Tilberedt eller konservert svinekjøtt; bog og stykker derav (unntatt 
ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt)

1602.42 kg S

15.13.12.53 Tilberedte varer av svin, herunder blandinger, med innhold under 
40 vektprosent men over 20 vektprosent kjøtt eller slakteavfall 
(herunder fett av alle slag/ferdige retter, paier og posteier, unntatt 
homogeniserte varer)

1602.49.50 kg S

15.13.12.59 Tilberedte varer av svin (herunder blandinger, fett av alle slag, 
unntatt pølser og lignende varer, pateer og posteier, homogeniserte 
varer)

1602.49 (.1 + .30 + .90) kg S

15.13.12.60 Tilberedte varer av storfe 1602.50 kg S

15.13.12.70 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 
virvelløse dyr som lever i vann

1603 kg S

15.13.12.90 Tilberedte varer av kjøtt, slakteavfall og blod, ikke nevnt ellers 1602.90 kg S
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15.13.13.00 Mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse 2301.10 kg S

15.13.90.00 Koking og annen tilberedning i forbindelse med produksjon av 
kjøttprodukter

— — S

NACE 15.20: Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer

15.20.11.30 Lever, rogn og melke, fersk eller kjølt 0302.70 kg S

15.20.11.90 Fileter og annet fiskekjøtt, uten bein, også opphakket, ferskt eller 
kjølt

0304.10 kg S

15.20.12.10 Saltvannsfisk, fryst 0303 — 0303 [.79.11 + 
.79.19 + .80]

kg S

15.20.12.30 Ferskvannsfisk, fryst 0303.79 (.11 + .19) kg S

15.20.12.50 Lever, rogn og melke, fryst 0303.80 kg S

15.20.12.70 Fileter, fryste 0304.20 kg S

15.20.12.90 Fiskekjøtt uten bein, fryst (unntatt fileter) 0304.90 kg S

15.20.13.10 Mel og pulver av fisk; lever, rogn og melke, tørket, røykt, saltet 
eller i saltlake

0305 [.10 + .20] kg S

15.20.13.30 Fileter, tørket, saltet eller i saltlake, men ikke røykt 0305.30 kg S

15.20.13.53 Røykt stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks (herunder 
fileter)

0305.41 kg S

15.20.13.55 Røykt sild (herunder fileter) 0305.42 kg S

15.20.13.59 Røykt fisk (herunder fileter) (unntatt stillehavslaks, 
atlanterhavslaks og donaulaks, sild)

0305.49 kg S

15.20.13.70 Tørket fisk, saltet eller usaltet, fisk, saltet men ikke tørket, fisk i 
lake (unntatt fileter, røykt)

0305 [.5 + .6] kg S

15.20.14.11 Tilberedt eller konservert laks, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.11 kg S

15.20.14.12 Tilberedt eller konservert sild, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.12 kg S
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15.20.14.13 Tilberedte eller konserverte sardiner, sardinella og brisling, hele 
eller i stykker, men ikke opphakket (herunder i eddik, olje eller 
marinade, posteier) (unntatt tørket, saltet eller i saltlake, eller 
røykt)

1604.13 kg S

15.20.14.14 Tilberedt eller konservert størje (tunfisk), stripet pelamide og 
pelamide (Sarda spp.), hel eller i stykker, men ikke opphakket 
(herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt tørket, 
saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.14 kg S

15.20.14.15 Tilberedt eller konservert makrell, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.15 kg S

15.20.14.16 Tilberedt eller konservert ansjos, hel eller i stykker, men ikke 
opphakket (herunder i eddik, olje eller marinade, posteier) (unntatt 
tørket, saltet eller i saltlake, eller røykt)

1604.16 kg S

15.20.14.17 Fiskefilet, fiskepinner, rå, belagte med deig eller brødsmuler 
(panerte)

1604.19.91 kg S

15.20.14.19 Annen tilberedt eller konservert fisk (unntatt fiskepinner) 1604.19 (.10 + .3 + .50 + 
.92 + .93 + .94 + .95 + .98)

kg S

15.20.14.30 Tilberedt eller konservert fisk (herunder pølser og posteier, 
homogeniserte, tilberedte varer, opphakket) (unntatt røykt, tørket, 
saltet eller i saltlake, fiskepinner, kaviar)

1604.20 kg S

15.20.14.51 Kaviar (størrogn) 1604.30.10 kg S

15.20.14.59 Kaviaretterligninger 1604.30.90 kg S

15.20.15.30 Krepsdyr, fryste, mel, varer og pelleter av krepsdyr, fryst, til 
menneskeføde

0306.1 kg S

15.20.15.53 Kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell, og blåskjell, fryste, 
tørkede, saltede eller i saltlake

0307 [.29 + .39] kg S

15.20.15.59 Virvelløse vanndyr, herunder blekksprut (unntatt krepsdyr og 
bløtdyr, fryst, tørket, saltet eller i saltlake), mel, varer og pelleter 
av virvelløse vanndyr, til menneskeføde

0307 [.49 + .59 + .99] kg S

15.20.16.00 Tilberedte eller konserverte krepsdyr, bløtdyr og lignende (unntatt 
kjølt, fryst, tørket, saltet eller i saltlake, krepsdyr, i skjell, tilberedt 
ved damping eller koking)

1605 kg S

15.20.17.00 Mel og pelleter av fisk, kreps- og bløtdyr eller andre virvelløse 
vanndyr, uegnet til menneskeføde

2301.20 kg S

15.20.18.00 Produkter av fisk og krepsdyr, bløtdyr og lignende, død fisk m.m., 
uegnet til menneskeføde (herunder fiskeavfall, unntatt hvalbein og 
hvalbarder, koraller og lignende materialer, skjell og ryggskall av 
blekksprut, ubearbeidet eller grovt bearbeidet/naturlig svamp)

0511.91 kg S
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NACE 15.31: Bearbeiding og konservering av poteter

15.31.11.00 Poteter, også dampkokte eller kokte i vann, fryste 0710.10 kg S

15.31.12.10 Poteter, tørkede, også oppdelte, men ikke videre tilberedt 0712.90.05 kg S

15.31.12.30 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter 1105 kg S

15.31.12.50 Poteter, tilberedte eller konserverte, fryste (herunder poteter 
kokt eller delvis kokt i olje og så fryst, unntatt med eddik eller 
eddiksyre)

2004.10 kg S

15.31.12.70 Mel, flak, granuler og pelleter av poteter (unntatt fryste, tørkede, 
potetgull, med eddik eller eddiksyre)

2005.20.10 kg S

15.31.12.90 Poteter, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, herunder potetgull, ikke fryste

2005.20 (.20 + .80) kg S

NACE 15.32: Produksjon av juice av frukt og grønnsaker

15.32.10.13 Appelsinsaft, fryst, ikke konsentrert 2009.11.9 kg S

15.32.10.15 Appelsinsaft, ikke konsentrert (unntatt fryst) 2009 [.12 + .19.9] l
@

S F

15.32.10.21 Grapefruktsaft, ikke konsentrert 2009 [.21 + .29.9] l
@

S F

15.32.10.22 Ublandet saft av sitrusfrukter (unntatt appelsin og grapefrukt) 2009 [.31 + .39 (.3 + .5 
+ .9)]

l
@

S F

15.32.10.23 Ananassaft, ikke konsentrert 2009 [.41 + .49 (.30 + .9)] l
@

S F

15.32.10.24 Tomatsaft 2009.50 l
@

S F

15.32.10.25 Druesaft, ikke konsentrert (herunder druemost) 2009 [.61 + .69 (.59 + .79 
+ .90)]

l
@

S F

15.32.10.26 Eplesaft, ikke konsentrert 2009 [.71 + .79 (.30 + .9)] l
@

S F

15.32.10.29 Ublandet saft av frukter eller grønnsaker, ugjæret, ikke tilsatt 
alkohol, ikke konsentrert, ikke nevnt ellers

2009.80 (.50 + .6 + .7 + 
.8 + .9)

l
@

S F
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15.32.10.30 Saftblandinger av frukt eller grønnsaker, ikke konsentrert 2009.90 (.3 + .4 + .5 + .7 
+ .9)

l
@

S F

15.32.10.40 Frukt- og grønnsakssaft, konsentrert (herunder saftblandinger, 
unntatt tomatsaft)

2009 [.11.1 + .19.1 + .29.1 
+ .39.1 + .49.1 + .69(.1 + 
.51 + .71) + .79.1 + .80(.1 
+ .3) + .90(.1 + .2)]

l
@

S

NACE 15.33: Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers

15.33.11.00 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, også dampkokte eller kokte i 
vann, fryste (unntatt poteter)

0710 [.2 + .30 + .40 + .80 
+ .90]

kg S

15.33.12.00 Grønnsaker, midlertidig konserverte, med svoveldioksidgass, 
i saltlake, i svovelvann eller i andre konserveringsmidler, men 
uegnet til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0711 kg S

15.33.13.30 Tørket kepaløk, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke 
videre tilberedte

0712.20 kg S

15.33.13.50 Tørkede sopper og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, 
men ikke videre tilberedte

0712.3 kg S

15.33.13.90 Andre tørkede grønnsaker; grønnsakblandinger, unntatt poteter, 
kepaløk, sopper og trøfler, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, 
men ikke videre tilberedte

0712.90 (.1 + .30 + .50 
+ .90)

kg S

15.33.14.23 Tomater, hele eller i stykker (tilberedte eller konserverte på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre)

2002.10 kg S

15.33.14.25 Tomatpuré og tomatpasta, ikke konsentrert 2002.90 (.11 + .19) kg S

15.33.14.27 Tomatpuré og tomatpasta, konsentrert 2002.90 (.31 + .39 + .91 
+ .99)

kg S

15.33.14.30 Sopper og trøfler, tørket, fryst (tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre)

2003 kg S

15.33.14.40 Fryste grønnsaker og grønnsaksblandinger (herunder 
grønnsaksretter, unntatt tilberedt/konservert med eddik eller 
eddiksyre, kokt, dampkokt eller ukokt)

2004.90 kg S

15.33.14.61 «Sauerkraut» tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre (unntatt tørket, fryst)

2005.90.75 kg S

15.33.14.62 Erter, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste

2005.40 kg S
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15.33.14.63 Avskallede bønner, tilberedt eller konservert på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.51 kg S

15.33.14.64 Bønner, unntatt avskallede, tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.59 kg S

15.33.14.65 Asparges, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.60 kg S

15.33.14.66 Oliven, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste

2005.70 kg S

15.33.14.67 Sukkermais, tilberedt eller konservert på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, ikke fryste

2005.80 kg S

15.33.14.90 Grønnsaker og grønnsaksblandinger, ikke nevnt ellers, ikke fryste 2005.90 (.10 + .30 + .50 + 
.60 + .70 + .80)

kg S

15.33.15.00 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, 
tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre

2001 kg S

15.33.21.00 Frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i vann, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, fryste

0811 kg S

15.33.22.30 Syltetøy, gele og marmelade m.m. av sitrusfrukter (unntatt 
homogeniserte varer)

2007.91 kg S

15.33.22.90 Syltetøy, gele og marmelade, pureer og pastaer, av frukt og nøtter 
(unntatt sitrusfrukter, homogeniserte varer)

2007.99 kg S

15.33.23.30 Jordnøtter, tilberedt eller konservert (herunder peanøttsmør, 
unntatt med eddik eller eddiksyre, fryste, pureer og pastaer)

2008.11 kg S

15.33.23.90 Nøtter, herunder andre frø og blandinger, unntatt jordnøtter, 
tilberedt eller konservert (unntatt med eddik eller eddiksyre, 
fryste, pureer og pastaer, konservert med sukker)

2008.19 kg S

15.33.24.00 Frukter og nøtter, midlertidig konserverte med svoveldioksidgass, 
i saltlake, svovelvann eller andre konserveringsmidler, men uegnet 
til direkte forbruk i foreliggende tilstand

0812 kg S

15.33.25.10 Druer, tørkede 0806.20 kg S

15.33.25.20 Frukter og blandinger av nøtter og frukter, tørkede, ikke nevnt 
ellers

0813 kg S
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15.33.25.30 Skall av sitrusfrukter eller meloner, friske, fryste, tørkede 
eller midlertidig konserverte i lake, i svovelvann eller i andre 
konserveringsmidler

0814 kg S

15.33.25.50 Tilberedt eller konservert frukt, ikke nevnt ellers (unntatt müsli) 2008 [.20 + .30 + .40 + .50 
+ .60 + .70 + .80 + .9]

kg S

15.33.26.00 Steiner og kjerner av aprikos, fersken eller plomme til bruk som 
menneskeføde

1212.30 kg S

15.33.30.00 Vegetabilske produkter, avfall og reststoffer, også i form av 
pelleter, anvendelig til fôr, ikke nevnt ellers

2308 kg S

15.33.90.00 Koking og annen tilberedning av frukt og grønnsaker — — S

NACE 15.41: Produksjon av uraffinerte oljer og fett

15.41.11.30 Solarstearin, isterolje, oleostearin, oleomargarin og talgolje 
(unntatt emulgert, oppblandet eller bearbeidet på annen måte)

1503 kg S

15.41.11.50 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også 
raffinerte (unntatt kjemisk omdannet)

1504 kg S

15.41.11.90 Andre animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også 
raffinerte (unntatt kjemisk omdannet)

1506 kg S

15.41.12.10 Rå soyaolje, også avslimet (unntatt kjemisk omdannet) 1507.10 kg S

15.41.12.20 Rå jordnøttolje (unntatt kjemisk omdannet) 1508.10 kg S

15.41.12.30 Jomfruolje (olivenolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1509.10 kg S

15.41.12.40 Rå solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner (unntatt 
kjemisk omdannet)

1512.11 kg S

15.41.12.50 Rå bomullsfrøolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1512.21 kg S

15.41.12.60 Rå rapsolje, og sennepsolje samt deres fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1514 [.11 + .91] kg S

15.41.13.10 Rå palmeolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1511.10 kg S

15.41.13.30 Rå kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1513.11 kg S
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15.41.13.50 Rå palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner (unntatt 
kjemisk omdannet)

1513.21 kg S

15.41.13.70 Rå linolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.11 kg S

15.41.20.00 Bomull-linters 1404.20 kg S

15.41.31.30 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av soyaolje, 
også malte eller i form av pelleter

2304 kg S

15.41.31.50 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av solsikkeolje, 
også malte eller i form av pelleter

2306.30 kg S

15.41.31.70 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av rapsolje, 
også malte eller i form av pelleter

2306.4 kg S

15.41.31.90 Oljekaker og andre faste reststoffer etter utvinning av vegetabilske 
fettstoffer eller oljer, også malte eller i form av pelleter (herunder 
bomullsfrø, linfrø, kokosnøtter, kopra, palmenøtter eller -kjerner, 
unntatt soyabønner, solsikke- eller rapsfrø)

2305 + 2306 [.10 + .20 + 
.50 + .60 + .70 + .90]

kg S

15.41.32.00 Mel av oljeholdige frø og frukter (unntatt sennepsmel) 1208 kg S

NACE 15.42: Produksjon av raffinerte oljer og fett

15.42.11.10 Raffinert soyaolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1507.90 kg S

15.42.11.20 Rå jordnøttolje (unntatt kjemisk omdannet) 1508.90 kg S

15.42.11.31 Raffinert olivenolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1509.90 kg S

15.42.11.39 Andre oljer og deres fraksjoner, framstilt utelukkende fra oliven 
(herunder blandinger med raffinert jomfruolje av oliven) (unntatt 
jomfruolje av oliven, kjemisk omdannet)

1510 kg S

15.42.11.40 Raffinert solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner (unntatt 
kjemisk omdannet)

1512.19 kg S

15.42.11.50 Raffinert bomullsfrøolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1512.29 kg S

15.42.11.60 Raffinert rapsolje eller sennepsolje og deres fraksjoner (unntatt 
kjemisk omdannet)

1514 [.19 + .99] kg S

15.42.11.70 Sesamolje og dens fraksjoner, raffinert (unntatt kjemisk omdannet) 1515.50 kg S
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15.42.12.10 Raffinert palmeolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1511.90 kg S

15.42.12.20 Raffinert kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1513.19 kg S

15.42.12.30 Raffinert palmekjerneolje eller babassuolje og deres fraksjoner 
(unntatt kjemisk omdannet)

1513.29 kg S

15.42.12.40 Raffinert linolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.19 kg S

15.42.12.50 Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1515.30 kg S

15.42.12.60 Kinesisk treolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.40 kg S

15.42.12.80 Andre vegetabilske fettstoffer og deres fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet), ikke nevnt ellers

1515.90 kg S

15.42.13.30 Animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller delvis 
hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, men ikke 
videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.10 kg S

15.42.13.50 Vegetabilske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, helt eller 
delvis hydrogenerte, interforestre, reforestre eller elaidiniserte, 
men ikke videre tilberedt (herunder raffinert)

1516.20 kg S

15.42.20.30 Vegetabilsk voks (herunder raffinert) (unntatt triglyserider) 1521.10 kg S

15.42.20.50 Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og 
vegetabilsk voks

1522 kg S

NACE 15.43: Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer

15.43.10.30 Margarin og lavkalorimargarin (unntatt flytende margarin) 1517.10 kg S

15.43.10.50 Andre spiselige produkter av fett og olje, herunder flytende 
margarin

1517.90 kg S

NACE 15.51: Produksjon av meierivarer

15.51.11.33 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert eller 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med nettovekt 
høyst 2 l

0401.10.10 kg S

15.51.11.37 Melk og fløte med høyst 1 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.10.90 kg S
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15.51.11.42 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 3 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.20 [.11 + .91] kg S

15.51.11.48 Melk og fløte med over 1 vektprosent, men høyst 6 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.20 [.19 + .99] kg S

15.51.12.10 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30.11 kg S

15.51.12.20 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men høyst 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold over 2 l

0401.30.19 kg S

15.51.12.30 Melk og fløte med over 6 vektprosent, men under 21 vektprosent 
fett, ikke konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2 l

0401.30 [.31 + .91] kg S

15.51.12.40 Melk og fløte med over 21 vektprosent fett, ikke konsentrert 
eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i pakninger med 
nettoinnhold over 2 l

0401.30 [.39 + .99] kg S

15.51.20.33 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 
1,5 vektprosent fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402.10 [.11 + .91] kg S

15.51.20.37 Skummetmelkpulver (melk og fløte i fast form, med høyst 1,5 
vektprosent fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402.10 [.19 + .99] kg S

15.51.20.63 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 
1,5 vektprosent fett), i pakninger med nettovekt høyst 2,5 kg

0402 [.21 (.11 + .91) + .29 
(.11 + .15 + .91)]

kg S

15.51.20.67 Helmelkpulver (melk og fløte i fast form, med over 
1,5 vektprosent fett), i pakninger med nettovekt over 2,5 kg

0402 [.21 (.17 + .19 + .99) 
+ .29 (.19 + .99)]

kg S

15.51.30.30 Smør med fettinnhold høyst 85 vektprosent 0405 [.10 (.11 + .19 + .30 
+ .50)]

kg S

15.51.30.50 Smør med fettinnhold over 85 vektprosent og andre fettstoffer og 
oljer utvunnet av melk (unntatt smørbare melkeprodukter med 
fettinnhold under 80 vektprosent)

0405 [.10.90 + .90] kg S

15.51.30.70 Smørbare melkefettprodukter med fettinnhold under 80 
vektprosent

0405.20 kg S

15.51.40.30 Fersk, ulagret ost, herunder mysost og ostemasse 0406.10 kg S
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15.51.40.50 Ost, unntatt fersk, ulagret ost, smelteost, revet eller ostepulver 0406 [.20 + .40 + .90] kg S

15.51.40.70 Smelteost, ikke revet eller som ostepulver 0406.30 kg S

15.51.51.04 Konsentrert melk, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 0402.91 kg S

15.51.51.08 Annen konsentrert melk 0402.99 kg S

15.51.52.41 Yoghurt og annen gjæret eller syrnet melk eller fløte 0403.10 (.1 + .3 + .5) + 
0403.90 (.13 + .19 + .3 + 
.53 + .59 + .6 + .7)

kg S

15.51.52.45 Syrnet melk og fløte, yoghurt og andre gjærede varer; ikke 
aromatisert eller tilsatt frukt, nøtter eller lignende

0403 [10.9 + .90.9] kg S

15.51.52.63 Kjernemelk som pulver, granulat eller i annen fast form 0403.90.11 kg S

15.51.52.65 Kjernemelk 0403.90.51 kg S

15.51.53.00 Kasein og kaseinater 3501.10 kg S

15.51.54.00 Laktose og laktosesirup (herunder kjemisk ren laktose) 1702.1 kg S

15.51.55.33 Myse, også modifisert, som pulver, granulat eller i annen fast form 0404.10 (.02 + .04 + .06 + 
.1 + .2 + .3)

kg S

15.51.55.40 Myse, også modifisert, unntatt som pulver, granulat eller annen 
fast form

0404.10 (.48 + .5 + .62 + 
.7 + .8)

kg S

15.51.55.90 Varer som består av naturlige melkebestanddeler, ikke nevnt ellers 0404.90 kg S

NACE 15.52: Produksjon av iskrem

15.52.10.00 Spise-is (herunder sorbet, ispinner) (unntatt blandinger og råvarer 
til is)

2105 l
@

S

NACE 15.61: Produksjon av kornvarer

15.61.10.00 Avskallet («brun») ris 1006.20 kg S

15.61.21.00 Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug 1101 kg S

15.61.22.00 Finmalt mel av korn (unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete 
og rug)

1102 kg S
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15.61.23.00 Mel av tørkede belgfrukter, av sago, maniok, arrowrot, saleprot, 
jordskokk, søtpotet eller lignende røtter/belgfrukter, frukt eller 
nøtter

1106 kg S

15.61.24.00 Blandinger og deiger til framstilling av brød, kaker, kjeks og annet 
bakverk

1901.20 kg S

15.61.31.33 Gryn, grovt mel av durumhvete (hard hvete) 1103.11.10 kg S

15.61.31.35 Gryn og grovt mel av alminnelig hvete og spelthvete 1103.11.90 kg S

15.61.32.30 Gryn, grovt mel av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn 
(unntatt hvete)

1103 [.13 + .19] kg S

15.61.32.40 Pelleter av hvete 1103.20.60 kg S

15.61.32.50 Pelleter av havre, mais, ris, rug, bygg og annet korn (unntatt 
hvete)

1103.20 (.10 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .90)

kg S

15.61.33.33 Korn, bearbeidet, unntatt mel, gryn, grovt mel og pelleter (unntatt 
ris)

1104 [.12 + .19 + .2] kg S

15.61.33.35 Kornkimer, hele, valsede, bearbeidet til flak eller malte (unntatt 
ris)

1104.30 kg S

15.61.33.51 Blandinger av müslitype 1904.20.10 kg S

15.61.33.53 Andre tilberedte næringsmidler tilberedt ved oppusting eller 
risting av korn eller kornprodukter

1904 [.10 + .20.9] kg S

15.61.33.55 Korn, forkokt eller tilberedt på annen måte (unntatt mais) 1904 [.30 + .90] kg S

15.61.40.30 Halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert 1006.30 kg S

15.61.40.50 Bruddris (herunder beriket («enriched») ris, forvellet 
(«parboiled») ris)

1006.40 kg S

15.61.50.10 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av mais 2302.10 kg S

15.61.50.30 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av ris 2302.20 kg S

15.61.50.50 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av hvete 2302.30 kg S



16.7.2009 Nr. 39/521EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

15.61.50.90 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av korn 
(unntatt mais, ris, hvete og belgfrukter)

2302 [.40 + .50] kg S

NACE 15.62: Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

15.62.10.30 Rå maisolje og dens fraksjoner (unntatt kjemisk omdannet) 1515.21 kg S

15.62.10.50 Maisolje, unntatt rå, og dens fraksjoner (unntatt kjemisk 
omdannet)

1515.29 kg S

15.62.21.10 Glukose og glukosesirup (unntatt med smaks- eller fargetilsetning) 1702 [.30 + .40] kg S

15.62.21.20 Kjemisk ren glukose i fast form, fruktose og fruktosesirup, med 
tørrinnhold over 50 % fruktose, isoglukose, unntatt med smaks- 
eller fargetilsetning

1702 [.50 + .60 + .90.30] kg S

15.62.21.30 Maltodekstrin og maltodekstrinsirup (unntatt med smaks- eller 
fargetilsetning)

1702.90.50 kg S

15.62.21.40 Karamell, sukkerbasert 1702.90.71 kg S

15.62.21.50 Karamell, stivelsesbasert 1702.90 (.75 + .79) kg S

15.62.21.90 Kjemisk ren maltose, kunstig honning 1702.90 (.10 + .60 + .80 
+ .99)

kg S

15.62.22.11 Hvetestivelse 1108.11 kg S

15.62.22.13 Maisstivelse 1108.12 kg S

15.62.22.15 Potetstivelse 1108.13 kg S

15.62.22.19 Stivelse (unntatt hvete-, mais- og potetstivelse) 1108 [.14 + .19] kg S

15.62.22.30 Inulin 1108.20 kg S

15.62.22.50 Gluten av hvete, også tørket (unntatt hvetegluten til bruk som lim 
eller i tekstilindustrien)

1109 kg S

15.62.22.70 Dekstriner og annen modifisert stivelse (herunder forestret/foretret, 
løselig stivelse, pregelatiniserellestivelse, dialdehydstivelse, 
stivelse behandlet med formaldehyd/epiklorhydrin)

3505.10 kg S

15.62.23.00 Tapioka og tapiokaerstatninger framstilt av stivelse, i form av flak, 
gryn, perler eller lignende

1903 kg S
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15.62.30.00 Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer 2303.10 kg S

NACE 15.71: Produksjon av fôr til husdyrhold

15.71.10.10 
z

Premiks av den type som benyttes til fôr 2309.90 [.3 + .4 + .5 + .70 
+ .95 + .99]a

kg S

15.71.10.33 
z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): svin 2309.90 [.10aa + .20aa + 
.3ba + .4ba + .5ba + .70ba 
+ .91aa + .95ba + .99ba]

kg S

15.71.10.35 
z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): storfe 2309.90 [.10ab + .20ab + 
.3bb + .4bb + .5bb + .70bb 
+ .91ab + .95bb + .99bb]

kg S

15.71.10.37 
z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks): fjørfe 2309.90 [.10ac + .20ac + 
.3bc + .4bc + .5bc + .70bc 
+ .91ac + .95bc + .99bc]

kg S

15.71.10.39 
z

Tilberedt fôr til husdyrhold (unntatt premiks), ikke nevnt ellers 2309.90 [.10ad + .20ad + 
.3bd + .4bd + .5bd + .70bd 
+ .91ad + .95bd + .99bd]

kg S

NACE 15.72: Produksjon av fôr til kjæledyr

15.72.10.30 Hunde- og kattemat, i pakninger for detaljsalg 2309.10 kg S

15.72.10.60 
z

Tilberedt fôr til kjæledyr (unntatt til hunder og katter, i pakninger 
for detaljsalg)

2309.90 [.10b + .20b + .3c 
+ .4c + .5c + .70c + .91b + 
.95c + .99c]

kg S

NACE 15.81: Produksjon av brød og ferske konditorvarer

15.81.11.00 Ferske brød (unntatt med tilsetning av honning, egg, ost eller 
frukt) som i tørrvekt inneholder høyst 5 vektprosent sukker og 
høyst 5 vektprosent fett

1905.90.30 kg S

15.81.12.00 Bakverk tilsatt søtningsstoff, ikke nevnt ellers 1905.90.60 kg S

NACE 15.82: Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte konditorvarer

15.82.11.30 Knekkebrød 1905.10 kg S

15.82.11.50 Kavringer, ristet brød og lignende produkter, herunder griljermel 1905.40 kg S

15.82.12.30 Honningkake («gingerbread») og lignende 1905.20 kg S
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15.82.12.53 Søte kjeks og småkaker, helt eller delvis belagt eller overtrukket 
med sjokolade eller kakaopreparater

1905 [.31.1 + .32.1] kg S

15.82.12.55 Søte kjeks og småkaker (unntatt helt eller delvis belagt eller 
overtrukket med sjokolade eller andre sjokoladepreparater)

1905.31 (.30 + .9) kg S

15.82.12.59 Vafler og vaffelkjeks (herunder salte) (unntatt helt eller 
delvis belagt eller overtrukket med sjokolade eller andre 
sjokoladepreparater)

1905.32.9 kg S

15.82.13.10 Usyret brød («matzos») 1905.90.10 kg S

15.82.13.20 Alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, 
rispapir og lignende av mel eller stivelse

1905.90.20 kg S

15.82.13.30 Vafler og vaffelkjeks med vanninnhold over 10 vektprosent 
(unntatt iskjeks og andre lignende varer)

1905.32.05 kg S

15.82.13.40 Kjeks (unntatt helt eller delvis belagt eller overtrukket med 
sjokolade eller andre preparater som inneholder kakao, søte kjeks, 
vafler og vaffelkjeks)

1905.90.45 kg S

15.82.13.50 Ekstruderte eller ekspanderte varer, krydrede eller saltede 1905.90.55 kg S

15.82.13.90 Bakervarer ikke tilsatt søtningsstoff (herunder crêpes, pannekaker, 
quiche, pizza) (unntatt sandwich, knekkebrød, vafler, vaffelkjeks, 
kavringer, ristede, krydrede eller saltede ekstruderte eller 
ekspanderte varer)

1905.90.90 kg S

NACE 15.83: Produksjon av sukker

15.83.11.00 Rått rør- og betesukker, i fast form, uten tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer

1701.1 kg S

15.83.12.30 Hvitt sukker, laget av rør- eller betesukker, i fast form 1701.99.10 kg S

15.83.12.90 Annet raffinert rør- og betesukker i fast form (unntatt hvitt sukker) 1701.99.90 kg S

15.83.13.30 Rør- og betesukker, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer, i 
fast form

1701.91 kg S

15.83.13.50 Lønnesukker og lønnesirup, uten tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer

1702.20 kg S

15.83.14.30 Melasse av rørsukker 1703.10 kg S

15.83.14.50 Melasse (unntatt av rørsukker) 1703.90 kg S
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15.83.20.00 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerframstilling 2303.20 kg S

NACE 15.84: Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer

15.84.11.00 Kakaomasse (unntatt med tilsetning av sukker eller annet 
søtningsstoff)

1803 kg S

15.84.12.00 Kakaosmør, -fett og -olje 1804 kg S

15.84.13.00 Kakaopulver (unntatt med tilsetning av sukker eller annet 
søtningsstoff)

1805 kg S

15.84.14.00 Kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 1806.10 kg S

15.84.21.33 Sjokolade i pakninger over 2 kg, med innhold av kakaosmør over 
31 vektprosent

1806.20.10 kg S

15.84.21.35 Sjokolade i pakninger over 2 kg, som inneholder minst 25 
vektprosent, men under 31 vektprosent kakaosmør

1806.20.30 kg S

15.84.21.37 Sjokolade i pakninger over 2 kg som inneholder 18 vektprosent 
eller mer kakaosmør

1806.20.50 kg S

15.84.21.50 «Chocolate milk crumb» i pakninger over 2 kg som inneholder 
18 vektprosent eller mer kakaosmør

1806.20.70 kg S

15.84.21.70 Sjokoladeglasur i pakninger over 2 kg som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør

1806.20.80 kg S

15.84.21.90 Andre tilberedte kakaoholdige produkter som inneholder 18 
vektprosent eller mer kakaosmør (unntatt sjokoladeglasur og 
«chocolate milk crumb», i pakninger over 2 kg)

1806.20.95 kg S

15.84.22.33 Sjokolade med fyll, i blokker, plater eller stenger (herunder fylt 
med krem, likør eller fruktmasse) (unntatt sjokoladekjeks)

1806.31 kg S

15.84.22.35 Sjokolade uten fyll, med korn, frukt eller nøtter, i blokker, plater 
eller stenger (unntatt fylte sjokoladekjeks)

1806.32.10 kg S

15.84.22.39 Sjokolade ellers, uten fyll, i blokker, plater eller stenger 1806.32.90 kg S

15.84.22.43 Sjokolade, også med fyll med innhold av alkohol (unntatt i 
blokker, plater eller stenger)

1806.90.11 kg S

15.84.22.45 Sjokolade, også med fyll, unntatt med innhold av alkohol (unntatt 
i blokker, plater eller stenger)

1806.90.19 kg S
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15.84.22.53 Sjokoladevarer ellers, med fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.31 kg S

15.84.22.55 Sjokoladevarer ellers, uten fyll (unntatt i blokker, plater eller 
stenger, sjokoladekjeks, sjokoladekonfekt)

1806.90.39 kg S

15.84.22.60 Sukkervarer og sukkervareerstatninger på basis av annet 
søtningsstoff enn sukker, med innhold av kakao (herunder 
sjokoladenougat) (unntatt hvit sjokolade)

1806.90.50 kg S

15.84.22.70 Smørepålegg med innhold av kakao 1806.90.60 kg S

15.84.22.80 Smørepålegg med innhold av kakao 1806.90.70 kg S

15.84.22.90 Varer med innhold av kakao til framstilling av drikkevarer. 
Næringsmidler med innhold av kakao ikke nevnt ellers

1806.90.90 kg S

15.84.23.10 Tyggegummi 1704.10 kg S

15.84.23.20 Lakriskaker, -blokker, -stenger og -pastiller som innholder over 10 
vektprosent sakkarose, uten tilsetting av andre stoffer

1704.90.10 kg S

15.84.23.30 Hvit sjokolade 1704.90.30 kg S

15.84.23.53 Masser (herunder marsipan, sukkermasse, nougat og 
mandelmasse), i pakninger med nettovekt minst 1 kg

1704.90.51 kg S

15.84.23.55 Halspastiller og lignende som hovedsakelig består av sukker 
og smakstilsetninger (unntatt pastiller eller drops med 
smakstilsetninger som har medisinske egenskaper)

1704.90.55 kg S

15.84.23.63 Varer overtrukket med sukker (drasjerte), (herunder brente 
mandler)

1704.90.61 kg S

15.84.23.65 Fruktgele, fruktmasse og lignende i form av sukkertøy (unntatt 
tyggegummi)

1704.90.65 kg S

15.84.23.73 Kokte søtsaker 1704.90.71 kg S

15.84.23.75 Toffee, karamell og lignende søtsaker 1704.90.75 kg S

15.84.23.83 Tabletter og andre sukkervarer framstilt ved pressing eller støping, 
uten innhold av kakao

1704.90.81 kg S

15.84.23.90 Sukkervarer ikke nevnt ellers 1704.90.99 kg S

15.84.24.00 Frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, 
glasserte eller lignende med sukker (unntatt varer konservert med 
sukker og lagt i sirup, tørket frukt)

2006 kg S
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NACE 15.85: Produksjon av pastavarer

15.85.11.30 Ukokt pasta med innhold av egg (unntatt fylt eller tilberedt på 
annen måte)

1902.11 kg S

15.85.11.50 Ukokt pasta uten innhold av egg (unntatt fylt eller tilberedt på 
annen måte)

1902.19 kg S

15.85.12.33 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte 1902.20 kg S

15.85.12.35 Tørket, fersk og fryst pasta og pastaprodukter (herunder ferdige 
måltider) (unntatt ukokt pasta, fylt pasta)

1902.30 kg S

15.85.12.50 Couscous, kokt eller tilberedt på annen måte (herunder tilberedt 
med kjøtt, grønnsaker og andre ingredienser som et ferdig 
couscous-måltid)

1902.40 kg S

NACE 15.86: Bearbeiding av te og kaffe

15.86.11.30 Ubrent, koffeinfri kaffe 0901.12 kg S

15.86.11.50 Brent, koffeinholdig kaffe 0901.21 kg S

15.86.11.70 Brent, koffeinfri kaffe 0901.22 kg S

15.86.12.10 Kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold 0901.90.90 kg S

15.86.12.30 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe i fast form (herunder 
pulverkaffe)

2101.11.11 kg S

15.86.12.50 Ekstrakter, essenser, konsentrater og varer av kaffe i flytende 
form, preparater laget på basis av ekstrakter, essenser eller 
konsentrater av kaffe, eller på basis av kaffe

2101 [.11.19 + .12(.92 + 
.98)]

kg S

15.86.12.70 Brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger, samt 
ekstrakter, essenser og konsentrater derav

2101.30 kg S

15.86.13.00 Te i pakninger med nettovekt høyst 3 kg 0902 [.10 + .30] kg S

15.86.14.00 Ekstrakter, essenser, konsentrater og framstilte varer av te eller 
mate

2101.20 kg S

NACE 15.87: Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier

15.87.11.30 Eddik og eddikerstatninger framstilt av vin 2209.00.1 l S
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15.87.11.90 Eddik og eddikerstatninger (unntatt framstilt av vin) 2209.00.9 l S

15.87.12.10 Soyasaus 2103.10 kg S

15.87.12.30 Tomatketchup og annen tomatsaus 2103.20 kg S

15.87.12.53 Sennepsmel 2103.30.10 kg S

15.87.12.55 Tilberedt sennep 2103.30.90 kg S

15.87.12.70 Sauser og preparater for framstilling av sauser, tilberedte 
smaksstoffer (unntatt soya- og tomatsauser, sennepsmel og 
tilberedt sennep)

2103.90 kg S

NACE 15.88: Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat

15.88.10.10 Homogeniserte næringsmidler av kjøtt, flesk, slakteavfall eller 
blod (unntatt pølser og lignende matvarer, tilberedte næringsmidler 
på basis av slike varer)

1602.10 kg S

15.88.10.30 Homogeniserte grønnsaker, tilberedt eller konservert på annen 
måte enn med eddik eller eddiksyre (ikke fryste)

2005.10 kg S

15.88.10.50 Homogenisert syltetøy, fruktgeleer, marmelade m.m. 2007.10 kg S

15.88.10.60 Homogeniserte sammensatte næringsmidler for barnemat eller 
diettformål, i pakninger for detaljsalg på høyst 250 g

2104.20 kg S

15.88.10.70 Tilberedte næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for 
detaljsalg (unntatt homogeniserte sammensatte næringsmidler)

1901.10 kg S

NACE 15.89: Produksjon av næringsmidler ellers

15.89.11.00 Supper og buljonger, samt preparater for framstilling av disse 2104.10 kg S

15.89.12.30 Eggprodukter, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, fryste 
eller konservert på annen måte (unntatt albumin, med skall)

0408 kg S

15.89.12.50 Eggalbumin 3502.1 kg S

15.89.13.33 Tørrgjær, til baking 2102.10.31 kg S

15.89.13.35 Gjær til baking, aktiv, unntatt tørrgjær 2102.10.39 kg S

15.89.13.39 Annen aktiv gjær, ikke til baking 2102.10 (.10 + .90) kg S
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15.89.13.50 Inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer 2102.20 kg S

15.89.13.70 Tilberedt bakepulver 2102.30 kg S

15.89.14.31 Maltekstrakt 1901.90.1 kg S

15.89.14.39 Tilberedte næringsmidler av mel, stivelse m.m. 1901.90.9 kg S

15.89.14.91 Proteinkonsentrater og sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer 2106.10 + 2106.90 (.30 
+ .5)

kg S

15.89.14.99 Ostefondy og andre tilberedte næringsmidler, ikke nevnt ellers 2106.90 (.10 + .20 + .9) kg S

NACE 15.91: Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer

15.91.10.20 Brennevin framstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk 
(viktig: unntatt alkoholavgift)

2208.20 l alc 100 % S

15.91.10.30 Whisky (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.30 l alc 100 % S

15.91.10.40 Rom og taffia (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.40 l alc 100 % S

15.91.10.50 Gin og genever (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.50 l alc 100 % S

15.91.10.63 Vodka med alkoholstyrke på høyst 45,4 volumprosent (viktig: uten 
alkoholavgift)

2208.60.1 l alc 100 % S

15.91.10.65 Brennevin framstilt av frukt (unntatt likører, gin, genever, druevin 
eller druemesk (viktig: uten alkoholavgift)

2208.90 (.33 + .38 + .45 + 
.48 + .71)

l alc 100 % S

15.91.10.70 Ren alkohol (viktig: unntatt alkoholavgift) 2208.90.9 l alc 100 % S

15.91.10.80 Brennevin, likør og andre spritholdige drikkevarer (unntatt 
brennevin destillert fra druevin, druemesk eller frukt/whisky, rom, 
taffia, gin og genever, brennevin destillert fra frukt)

2208 [.60.9 + .70 + .90(.1 
+ .41 + .5 + .69 + .75 + .77 
+ .78)]

l alc 100 % S

NACE 15.92: Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer

15.92.11.00 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 volumprosent 
(viktig: uten alkoholavgift)

2207.10 l S

15.92.12.00 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke 2207.20 l S
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NACE 15.93: Produksjon av vin

15.93.11.30 Champagne (viktig: unntatt alkoholavgift) 2204.10.11 l S

15.93.11.93 Musserende druevin, med alkoholinnhold på minst 8,5 
volumprosent (unntatt champagne, unntatt alkoholavgift)

2204.10.19 l S

15.93.11.95 Musserende druevin, med alkoholinnhold under 8,5 volumprosent 
(unntatt alkoholavgift)

2204.10 (.91 + .99) l S

15.93.12.11 Kvalitetshvitvin fra bestemte dyrkningsområder 2204 [.21(.11 + .12 + .13 + 
.17 + .18 + .19 + .2 + .3 + 
.81 + .82) + .29(.11 + .12 
+ .13 + .17 + .18 + .7)]

l S

15.93.12.13 Hvitvin (unntatt kvalitetsvin fra bestemte dyrkningsområder) 2204 [.21(.79 + .84) + 
.29(.6 + .83)]

l S

15.93.12.15 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, trykksatt med CO2 i løsning minst 1 bar under 3, ved 20 
°C (unntatt musserende vin)

2204 [.21.10 + .29.10] l S

15.93.12.17 Kvalitetsvin/druemost fra bestemte dyrkningsområder hvor 
gjæringen er avbrutt ved tilsetning av alkohol, kvalitetsvin fra 
bestemte dyrkningsområder, med alkoholinnhold på minst 15 %, 
unntatt hvitvin og musserende vin

2204 [.21(.4 + .6 + .71 + 
.74 + .76 + .77 + .78 + .83) 
+ .29(.4 + .58 + .82)]

l S

15.93.12.19 Vin og druemost hvor gjæringen er avbrutt ved tilsetning av 
alkohol, med alkoholinnhold på minst 15 % (unntatt hvitvin og 
musserende vin fra bestemte dyrkningsområder)

2204 [.21(.80 + .85) + 
.29(.7+ .84)]

l S

15.93.12.30 Portvin, madeira, sherry, tokayer og andre viner med 
alkoholinnhold over 15 volumprosent

2204 [.21(.87 + .88 + .89 
+ .9) + .29(.87 + .88 + .89 
+ .9)]

l S

15.93.12.53 Druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er avbrutt 
(unntatt gjennom tilsetting av alkohol, unntatt alkoholavgift)

2204.30.10 l S

15.93.12.59 Druemost (unntatt i gjæring eller hvor gjæringen er avbrutt, 
ugjæret, unntatt alkoholavgift)

2204.30.9 l S

NACE 15.94: Produksjon av sider og annen fruktvin

15.94.10.00 Gjærede drikkevarer og blandinger av slike, herunder blandinger 
med alkoholfrie drikkevarer, sider og mjød, unntatt maltøl, druevin 
smakssatt med planter eller aromatiske stoffer)

2206 l S
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NACE 15.95: Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer

15.95.10.00 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt smaksstoffer (unntatt 
alkoholavgift)

2205 l S

NACE 15.96: Produksjon av øl

15.96.10.00 Øl framstilt av malt, unntatt øl uten alkohol, øl 
som inneholder høyst 0,5 volumprosent alkohol, 
alkoholavgift)

2203 l S

15.96.20.00 Drank og andre restprodukter fra øl- eller alkoholframstilling 
(unntatt alkoholavgift)

2303.30 kg S

NACE 15.97: Produksjon av malt

15.97.10.30 Malt, ikke røstet (unntatt alkoholavgift) 1107.10 kg S

15.97.10.50 Røstet malt (unntatt alkoholavgift, videre bearbeidede produkter, 
røstet malt brukt som kaffeerstatning)

1107.20 kg S

NACE 15.98: Produksjon av mineralvann og leskedrikker

15.98.11.30 Mineralvann og karbonisert vann, ikke sukret 2201.10 l S

15.98.11.50 Vann, is og snø, ikke sukret eller aromatisert (unntatt mineralvann 
og karbonisert vann)

2201.90 l

@

S

15.98.12.30 Vann, herunder mineralvann og vann tilsatt kullsyre, sukker eller 
andre søtningsmidler eller smaksstoffer

2202.10 l S

15.98.12.50 Alkoholfrie drikkevarer som ikke inneholder melkefett (unntatt 
søtet eller usøtet mineralvann og vann tilsatt kullsyre eller 
smaksstoffer)

2202.90.10 l S

15.98.12.70 Alkoholfrie drikkevarer som inneholder melkefett 2202.90.9 l S

NACE 16.00: Produksjon av tobakksvarer

16.00.11.30 Sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk 
eller blandinger av tobakk og tobakkserstatninger (unntatt 
tobakksavgift)

2402.10 p/st @ S

16.00.11.50 Sigaretter med innhold av tobakk eller blandinger av tobakk og 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.20 p/st @ S

16.00.11.70 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter med innhold av bare 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.90 kg S

16.00.12.30 Røyketobakk (unntatt tobakksavgift) 2403.10 kg S
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16.00.12.90 Tobakksvarer, unntatt røyketobakk, homogenisert eller 
rekonstituert tobakk; tobakkserstatninger og tobakksessenser

2403.9 kg S

NACE 17.1: Produksjon av garn og tråd

17.10.10.00 Ullfett og fettstoffer utvunnet derav, herunder lanolin 1505 kg T

17.10.20.11 Råsilke (ikke tvunnet) 5002 kg T

17.10.20.19 Avfall av råsilke, kardet eller kjemmet 5003.90 kg T

17.10.20.21 Avfettet ull, ikke kardet, kjemmet eller karbonisert 5101.2 kg T

17.10.20.23 Karbonisert ull, ikke kardet eller kjemmet 5101.30 kg T

17.10.20.25 Noils (kamavfall) av ull eller fine dyrehår 5103.10 kg T

17.10.20.27 Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder 
kjemmet ull i fragmenter)

5105 kg T

17.10.20.30 Bomull, kardet eller kjemmet 5203 kg T

17.10.20.40 Lin, bearbeidet men ikke spunnet, samt stry og avfall 5301 [.2 + .30] kg T

17.10.20.50 Vegetabilske bastfibrer (unntatt av lin) bearbeidet, men ikke 
spunnet

5302.90 + 5303.90 + 
5304.90 + 5305 [.19 + .29]

kg T

17.10.30.30 Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på annen 
måte for spinning

5506 kg T

17.10.30.50 Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidet på annet 
måte for spinning

5507 kg T

17.10.41.50 Garn av silke (unntatt spunnet av silkeavfall), ikke i 
detaljopplegging

5004 kg T

17.10.41.90 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging 5005 kg T

17.10.42.30 Garn av ull eller fine dyrehår, ikke i detaljopplegging 5106 + 5108.10 kg T

17.10.42.50 Garn av kjemmet ull eller fine dyrehår, ikke i detaljopplegging 5107 + 5108.20 kg T

17.10.43.32 
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.1 + .3]a + 5206 [.1 
+ .3]a

kg T
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17.10.43.33 
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til strikkede produkter

5205 [.1 + .3]b + 5206 [.1 
+ .3]b

kg T

17.10.43.35 
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.1 + .3]c + 5206 [.1 
+ .3]c

kg T

17.10.43.52 
z

Bomullsgarn av ukjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til vevde produkter (unntatt gulvtepper)

5205 [.2 + .4]a + 5206 [.2 
+ .4]a

kg T

17.10.43.53 
z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
til strikkede produkter

5205 [.2 + .4]b + 5206 [.2 
+ .4]b

kg T

17.10.43.55 
z

Bomullsgarn av kjemmede fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg, 
ikke nevnt ellers (herunder gulvtepper)

5205 [.2 + .4]c + 5206 [.2 
+ .4]c

kg T

17.10.44.00 Lingarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5306 [.10(.10 + .30 + .50) 
+ .20.10]

kg T

17.10.45.10 Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i pakninger for 
detaljsalg; «wormgut»

5006 kg T

17.10.45.30 Garn av ull eller fine dyrehår, i pakninger for detaljsalg 5109 kg T

17.10.45.53 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.1 kg T

17.10.45.55 Sytråd av bomull, i pakninger for detaljsalg 5204.20 kg T

17.10.45.57 Bomullsgarn (unntatt sytråd), i pakninger for detaljsalg 5207 kg T

17.10.45.70 Lingarn, i pakninger for detaljsalg 5306 [.10.90 + .20.90] kg T

17.10.46.00 Garn av vegetabilske fibrer (unntatt av lin), papirgarn 5307 + 5308 kg T

17.10.51.30 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av syntetisk tråd, ikke i 
pakninger for detaljsalg

5402.6 kg T

17.10.51.50 Flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kunstige filamenter, ikke 
i detaljopplegging (unntatt sytråd)

5403.4 kg T

17.10.52.30 Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent syntetiske fibrer, 
ikke i detaljopplegging

5509 [.1 + .2 + .3 + .4] kg T

17.10.52.50 Garn av stapelfibrer av polyester, blandet med kunstige fibrer, ikke 
i detaljopplegging

5509.51 kg T

17.10.52.70 Garn av syntetiske stapelfibrer, blandet med bomull, ikke i 
detaljopplegging

5509 [.53 + .62 + .92] kg T

17.10.52.90 Annet garn, av syntetiske stapelfibrer, ikke nevnt ellers, ikke i 
detaljopplegging

5509 [.59 + .69 + .99] kg T
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17.10.53.30 
z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet 
med ull eller fine dyrehår, kardet, ikke i detaljopplegging

5509 [.52 + .61 + .91]a kg T

17.10.53.50 
z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet 
med ull eller fine dyrehår, kjemmet, ikke i detaljopplegging

5509 [.52 + .61 + .91]b kg T

17.10.54.00 Garn av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging 5510 kg T

17.10.55.13 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljopplegging 5401 [.10.1 + .20.10] kg T

17.10.55.15 Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, i detaljopplegging 5401 [.10.90 + .20.90] kg T

17.10.55.30 Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i 
detaljopplegging

5406 kg T

17.10.55.53 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i 
detaljopplegging

5508 [.10.10 + .20.10] kg T

17.10.55.55 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i 
detaljopplegging

5508 [.10.90 + .20.90] kg T

17.10.55.70 Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer i 
detaljopplegging

5511 kg T

NACE 17.2: Veving av tekstiler

17.20.10.10 Vevnader av silke eller silkeavfall 5007 m2 S

17.20.10.20 Vevnader av kardet ull eller kardede fine dyrehår 5111 m2 T

17.20.10.30 Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede fine dyrehår, vevnader 
av grove dyrehår

5112 + 5113 m2 T

17.20.10.40 Vevnader med innhold av minst 85 vektprosent tekstillin 5309.1 m2 T

17.20.10.70 Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, ekte 
hamp, rami)

5310 m2 T

17.20.10.80 Vevnader med innhold av under 85 vektprosent tekstillin 5309.2 m2 T

17.20.10.90 Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer (unntatt lin, jute og 
andre tekstilfibrer av bast) og papirgarn

5311 m2 T

17.20.20.14 
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt 
vevnader av garn i forskjellige farger, til bekledning

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 
5212.1a — 5208 [.11.10 + 
.21.10]a — 5212.14a

m2 T
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17.20.20.17 
z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, til 
lintøy eller boligtekstiler

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 
5212.1b — 5208 [.11.10 + 
.21.10]b — 5212.14b

m2 T

17.20.20.19 
z

Vevnader av bomull, med vekt høyst 200 g per m² (unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger), 
til teknisk og industrielt bruk

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 
5212.1c — 5208 [.11.10 + 
.21.10]c — 5212.14c

m2 T

17.20.20.20 Vevnader av bomull (gas), med vekt høyst 100 g per m2, til 
bandasjer og lignende

5208 [.11.10 + .21.10] m2 S

17.20.20.31 
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, med vekt høyst 
200 g per m², til skjorter, bluser

5208.4a + 5210.4a + 
5212.14a

m2 T

17.20.20.42 
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt 
vevnader av garn i forskjellige farger, til bekledning

5209 [.1 + .2 + .3 + .5]a 
+ 5211 [.1 + .2 + .3 + .5]
a + 5212 [.21 + .22 + .23 
+ .25]a

m2 T

17.20.20.44 
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt til 
bandasjer og lignende og vevnader av garn i forskjellige farger, til 
lintøy eller boligtekstiler

5209 [.1 + .2 + .3 + .5]b 
+ 5211 [.1 + .2 + .3 + .5]
b + 5212 [.21 + .22 + .23 
+ .25]b

m2 T

17.20.20.49 
z

Vevnader av bomull, med vekt over 200 g per m², unntatt 
vevnader av garn i forskjellige farger, til teknisk og industrielt 
bruk

5209 [.1 + .2 + .3 + .5]c 
+ 5211 [.1 + .2 + .3 + .5]
c + 5212 [.21 + .22 + .23 
+ .25]c

m2 T

17.20.20.60 Denim, vevnad av bomull med vekt over 200 g per m² (herunder 
denim av andre farger enn blå)

5209.42 + 5211.42 m2 S

17.20.20.72 
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til annen 
bekledning

5208.4b + 5209 [.41 + 
.43 + .49]a + 5210.4b + 
5211 [.41 + .43 + .49]a + 
5212.14b + 5212.24a

m2 T

17.20.20.74 
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til husholdnings- 
eller boligtekstiler

5208.4c + 5209 [.41 + 
.43 + .49]b + 5210.4c + 
5211 [.41 + .43 + .49]b + 
5212.14c + 5212.24b

m2 T

17.20.20.79 
z

Vevnader av bomull, av garn i forskjellige farger, til teknisk og 
industrielt bruk

5208.4d + 5209 [.41 + 
.43 + .49]c + 5210.4d + 
5211 [.41 + .43 + .49]c + 
5212.14d + 5212.24c

m2 T

17.20.31.30 Vevnader av syntetisk eller kunstig filamentgarn, høystyrkegarn 
eller av strimler eller lignende (herunder nylon, andre polyamider, 
polyester, viskoserayon)

5407 [.10 + .20 + .30] + 
5408.10

m2 S
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17.20.31.50 Vevnader av syntetiske filamenter (unntatt de som er framstilt 
av høystyrkegarn eller strimler og lignende, til gardiner og 
rullegardiner)

5407 [.4 + .5 + .6 + .7 + 
.8 + .9]

m2 T

17.20.31.70 Vevnader av kunstige filamenter (unntatt de som er framstilt av 
høystyrkegarn)

5408 [.2 + .3] m2 T

17.20.32.10 Vevnader av kunstige stapelfibrer som inneholder minst 85 
vektprosent syntetiske stapelfibrer

5512 m2 T

17.20.32.20 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull (unntatt stoffer av 
garn i forskjellige farger)

5513 [.1 + .2 + .4] + 5514 
[.1 + .2 + .4]

m2 T

17.20.32.30 Vevnader av syntetiske stapelfibrer som inneholder høyst 85 
vektprosent slike fibrer, blandet med bomull, av garn i forskjellige 
farger

5513.3 + 5514.3 m2 T

17.20.32.40 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kardet

5515 [.13.1 + .22.1 + 
.92.10]

m2 T

17.20.32.50 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kjemmet

5515 [.13.9 + .22.9 + 
.92.90]

m2 T

17.20.32.90 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandede, unntatt med 
bomull, ull eller fine dyrehår, til bolig- og husholdningstekstiler

5515 [.11 + .12 + .19 + .21 
+ .29 + .91 + .99]

m2 T

17.20.33.30 Vevnader av kunstige stapelfibrer, unntatt av garn med forskjellige 
farger

5516 [.11 + .12 + .14 + .21 
+ .22 + .24 + .31 + .32 + 
.34 + .41 + .42 + .44 + .91 
+ .92 + .94]

m2 T

17.20.33.50 Vevnader av kunstige stapelfibrer, av garn med forskjellige farger 5516 [.13 + .23 + .33 + .43 
+ .93]

m2 S

17.20.40.10 Fløyel-, plysj- og chenillevevnader (unntatt frottévevnader og 
vevde bånd)

5801 m2 S

17.20.40.33 Håndklefrotté og lignende vevnader, av bomull 5802.1 m2 T

17.20.40.35 Håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt bomull) 5802.20 m2 T

17.20.40.50 Tuftede tekstilstoffer (unntatt tuftede gulvtepper) 5802.30 m2 S

17.20.40.70 Slyngevevnader (unntatt vevde bånd) 5803 m2 S
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17.20.40.90 Vevnader (herunder vevde bånd av glassfiber) 7019 [.40 + .5] kg S

NACE 17.30: Etterbehandling av tekstiler

17.30.10.10 Farging av fibrer — — S S1

17.30.10.21 Farging av silkegarn — — S S1

17.30.10.22 Farging av ullgarn og fine eller grove dyrehår — — S S1

17.30.10.23 Farging av bomullsgarn (unntatt sytråd) — — S S1

17.30.10.24 Farging av lingarn, garn av vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — S S1

17.30.10.25 Farging av garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd) — — S S1

17.30.10.26 Farging av garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd) — — S S1

17.30.10.27 Farging av garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd) — — S S1

17.30.10.28 Farging av garn av kunstige stapelfibrer (unntatt sytråd) — — S S1

17.30.21.10 Bleking av vevnader av silke — — S S1

17.30.21.20 Bleking av vevnader av ull og fine eller grove dyrehår — — S S1

17.30.21.30 Bleking av vevnader av bomull med innhold av minst 85 
vektprosent bomull

— — S S1

17.30.21.40 Bleking av vevnader av lin, vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — S S1

17.30.21.50 Bleking av vevnader av syntetiske filamenter og av stapelfibrer — — S S1

17.30.21.60 Bleking av vevnader av kunstige filamenter og av stapelfibrer — — S S1

17.30.21.70 Bleking av vevnader av fløyel-, plysj- og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — S S1

17.30.21.80 Bleking av håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt tuftede 
tekstilstoffer)

— — S S1
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17.30.21.90 Bleking av stoff av trikotasje — — S S1

17.30.22.10 Farging av vevnader av silke — — S S1

17.30.22.20 Farging av vevnader av ull og fine og grove dyrehår — — S S1

17.30.22.30 Farging av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — S S1

17.30.22.40 Farging av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bastfibrer — — S S1

17.30.22.50 Farging av vevnader av garn av syntetiske filamenter og av 
stapelfibrer

— — S S1

17.30.22.60 Farging av vevnader av garn av kunstige filamenter og av 
stapelfibrer

— — S S1

17.30.22.70 Farging av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — S S1

17.30.22.80 Farging av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — S S1

17.30.22.90 Farging av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — S S1

17.30.30.10 Trykking av vevnader av silke — — S S1

17.30.30.20 Trykking av vevnader av ull eller fine eller grove dyrehår — — S S1

17.30.30.30 Trykking av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — S S1

17.30.30.40 Trykking av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og 
bastfibrer

— — S S1

17.30.30.50 Trykking av vevnader av garn av syntetiske filamenter og 
stapelfibrer

— — S S1

17.30.30.60 Trykking av vevnader av garn av kunstige filamenter og 
stapelfibrer

— — S S1

17.30.30.70 Trykking av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — S S1
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17.30.30.80 Trykking av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — S S1

17.30.30.90 Trykking av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — S S1

17.30.40.10 Annen ferdiggjøring av vevnader av silke (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — S S1

17.30.40.20 Annen ferdiggjøring av vevnader av ull eller fine eller grove 
dyrehår (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — S S1

17.30.40.30 Annen ferdiggjøring av vevnader av bomull som inneholder minst 
85 vektprosent bomull (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — S S1

17.30.40.40 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — S S1

17.30.40.50 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — S S1

17.30.40.60 Annen ferdiggjøring av vevnader av garn av kunstige filamenter 
og stapelfibrer, unntatt bleking, farging eller trykking

— — S S1

17.30.40.70 Annen ferdiggjøring av vevnader av fløyel, plysj og chenille 
(unntatt frottévevnader og vevde bånd) (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — S S1

17.30.40.80 Annen ferdiggjøring av håndklefrotté og lignende frottévevnader 
(unntatt tuftede tekstilstoffer) (unntatt bleking, farging eller 
trykking)

— — S S1

17.30.40.90 Annen ferdiggjøring av stoff av trikotasje og fiberduk 
(«nonwovens») (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — S S1

17.30.40.95 Ferdiggjøring av bekledning — — S S1

NACE 17.40: Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

17.40.11.30 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av ull eller 
dyrehår

6301.20 p/st S

17.40.11.50 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av syntetiske 
fibrer

6301.40 p/st S

17.40.11.90 Tepper og pledd (unntatt med elektrisk oppvarming), av andre 
tekstilstoffer

6301 [.30 + .90] p/st S

17.40.12.30 Sengetøy av trikotasje 6302.10 kg S



16.7.2009 Nr. 39/539EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

17.40.12.53 Sengetøy av bomull (unntatt trikotasje) 6302 [.21 + .31] kg S

17.40.12.55 Sengetøy av lin eller rami (unntatt trikotasje) 6302 [.29.10 + .39.20] kg S

17.40.12.59 (NACE …) Sengetøy av vevnader (unntatt bomull, tekstillin eller 
rami)

6302 [.22.90 + .29.90 + 
.32.90 + .39.90]

kg S

17.40.12.70 Sengetøy av fiberduk («nonwovens») (unntatt trikotasje) 6302 [.22.10 + .32.10] kg S

17.40.13.30 Dekketøy av trikotasje 6302.40 kg S

17.40.13.53 Dekketøy av bomull (unntatt trikotasje) 6302.51 kg S

17.40.13.55 Dekketøy av lin (unntatt trikotasje) 6302.52 kg S

17.40.13.59 Dekketøy, vevd, av tekstilstoffer (unntatt av bomull, lin og 
fiberduk)

6302 [.53.90 + .59] kg S

17.40.13.70 Dekketøy, fiberduk («nonwovens») av syntetiske eller kunstige 
fibrer

6302.53.10 kg S

17.40.14.30 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av 
håndklefrotté av vevnader av bomull

6302.60 kg S

17.40.14.50 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av 
tekstilstoffer (unntatt av bomullsfrotté og fiberduk)

6302 [.91 + .92 + .93.90 
+ .99]

kg S

17.40.14.70 Toalett- og kjøkkenhåndklær, vaskekluter og lignende av fiberduk 
(«nonwovens») av syntetiske og kunstige fibrer

6302.93.10 kg S

17.40.15.30 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng av 
trikotasje

6303.1 m2 S

17.40.15.50 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng, vevd 6303 [.91 + .92.90 + 
.99.90]

m2 S

17.40.15.70 Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengeforheng, vevd 6303 [.92.10 + .99.10] m2 S

17.40.16.30 Tapisserier av typen Gobeliner, Flandern og lignende, håndvevde 
eller broderte

5805 — S

17.40.16.53 Sengetepper (unntatt av ederdun) 6304.1 p/st S

17.40.16.59 Andre utstyrsvarer, boligtekstiler, trekk til bilseter, ikke nevnt 
ellers (unntatt tepper, pledd, sengetøy, dekketøy, toalett- og 
kjøkkenhåndklær, gardiner, rullegardiner, sengeforheng og 
sengetepper)

6304.9 — S
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17.40.16.70 Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til 
framstilling av tepper, tapisserier, duker og lignende, i pakninger 
for detaljsalg

6308 — S

17.40.21.30 Sekker og poser, til emballasje, av bomull 6305.20 kg S

17.40.21.50 Sekker og poser, til emballasje, trikotasje, av strimler av 
polyetylen eller polypropylen

6305 [.32.11 + .33.10] kg S

17.40.21.73 Sekker og poser, til emballasje, (unntatt trikotasje), av strimler av 
polyetylen og polypropylen, med vekt høyst 120 g per m²

6305 [.32.81 + .33.91] kg S

17.40.21.75 Sekker og poser, til emballasje, ikke trikotasje, av strimler av 
polyetylen og polypropylen, med vekt over 120 g per m²

6305 [.32.89 + .33.99] kg S

17.40.21.90 Sekker og poser, til emballasje, av tekstilstoffer (unntatt av bomull 
og strimler av polyetylen og polypropylen)

6305 [.10 + .32.90 + .39 
+ .90]

kg S

17.40.22.10 Presenninger og markiser, av tekstilstoff 6306.1 kg S

17.40.22.30 Telt av tekstilstoff 6306.2 kg S

17.40.22.50 Seil av tekstilstoff 6306.3 kg S

17.40.22.70 Luftmadrasser og annet campingutstyr av tekstilstoff (unntatt 
markiser, telt, soveposer)

6306 [.4 + .9] kg S

17.40.23.00 Fallskjermer, herunder styrbare, «rotochutes»; deler og tilbehør 8804 kg S

17.40.24.30 Soveposer 9404.30 p/st S

17.40.24.93 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer), fylt med fjær eller 
dun

9404.90.10 p/st @ S

17.40.24.99 Sengeutstyr (unntatt madrasser og soveposer, unntatt fylt med fjær 
eller dun)

9404.90.90 p/st @ S

17.40.25.53 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (av trikotasje 
eller fiberduk)

6307.10.30 kg S

17.40.25.57 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende (unntatt 
trikotasje eller fiberduk)

6307.10.90 kg S

17.40.25.90 Gulvkluter, oppvaskkluter, støvkluter og lignende, av trikotasje; 
redningsvester, livbelter og andre ferdigvarer

6307 [.10.10 + .20 + .90] kg S
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17.40.90.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, ferdige 
eller som metervare

— — S

NACE 17.51: Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.11.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, ferdige 
eller som metervare

5701 m2 S

17.51.12.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5702 m2 S

17.51.13.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige eller som 
metervare

5703 m2 S

17.51.14.30 Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmaterialer ikke 
tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare

5704 m2 S

17.51.14.90 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, ferdige 
eller som metervare

5705 m2 S

NACE 17.52: Produksjon av tauverk og nett

17.52.11.33 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av jute, 
sisal, fibrer fra agave og lignende, abaca og andre harde bladfibrer 
med lengdevekt over 100 000 desitex

5607 [.10 + .29.10 + 
.90.10]

kg S

17.52.11.35 Hyssing, snorer, liner og tau (unntatt selvbindergarn), av sisal eller 
agavefibrer, med lengdevekt høyst 100 000 desitex (10 g/m)

5607.29.90 kg S

17.52.11.53 Selvbindergarn og lignende garn, av sisal eller agavefibrer 5607.21 kg S

17.52.11.55 Selvbindergarn og lignende garn av polyetylen eller polypropylen 5607.41 kg S

17.52.11.60 Hyssing, snorer, liner og tau ellers, av syntetiske fibrer som 
polyetylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider eller 
av polyester med lengdevekt over 50 000 desitex (unntatt 
selvbindergarn)

5607 [.49.1 + .50(.1 + 
.90)]

kg S

17.52.11.70 Hyssing, snorer, liner og tau av polyetylen- eller 
polypropylenfibrer eller andre syntetiske fibrer, med lengdevekt 
høyst 50 000 desitex (5 g/m) (unntatt selvbindergarn)

5607 [.49.90 + .50.30] kg S

17.52.11.90 Hyssing, snorer og annet tauverk av andre tekstilfibrer (unntatt 
jute og andre bastfibrer, sisal, abaca eller andre harde bladfibrer, 
syntetiske fibrer)

5607.90.90 kg S

17.52.12.33 Ferdige fiskenett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av 
syntetiske eller kunstige materialer (unntatt fiskehåver)

5608.11 (.11 + .91) kg S

17.52.12.35 Ferdige fiskenett framstilt av garn av syntetiske eller kunstige 
materialer, unntatt fiskehåver

5608.11 (.19 + .99) kg S
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17.52.12.53 Ferdige nett framstilt av hyssing, snorer, liner eller tau av nylon 
eller andre polyamider (unntatt heklet nett i lengder, hårnett, 
sportsnett og fiskenett)

5608.19.11 kg S

17.52.12.55 Ferdige nett framstilt av nylon eller andre polyamider (unntatt 
heklet nett i lengder, hårnett, sportsnett og fiskenett, hyssing, 
snorer, liner eller tau)

5608.19.19 kg S

17.52.12.59 Andre knyttede nettstoffer, framstilt av andre tekstilstoffer 5608 [.19(.30 + .90) + .90] kg S

17.52.12.80 Varer framstilt av hyssing, snører, liner eller tau ikke nevnt ellers 5609 kg S

17.52.90.00 Reparasjon av nett og tauverk — — S

NACE 17.53: Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær

17.53.10.10 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt høyst 25 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.90 + .91.90] kg S

17.53.10.20 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 25 g per m² med 
høyst 70 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.12.90 + .92.90] kg S

17.53.10.30 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt over 70 g per m² med 
høyst 150 g/m2, herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.13.90 + .93.90] kg S

17.53.10.50 Fiberduk, ikke overtrukket eller belagt, vekt høyst 150 g per m², 
herunder artikler laget av fiberduk (unntatt klær)

5603 [.14.90 + .94.90] kg S

17.53.10.70 Fiberduk, overtrukket eller belagt, herunder artikler laget av 
fiberduk (unntatt klær)

5603 [.11.10 + .12.10 + 
.13.10 + .14.10 + .91.10 + 
.92.10 + .93.10 + .94.10]

kg S

NACE 17,54: Produksjon av næringsmidler ellers

17.54.11.30 Vevde bånd, samt bånd som består av sammenklebede, 
parallellagte varptråder, unntatt etiketter, merker og lignende

5806 — S

17.54.11.50 Etiketter, merker og lignende varer av tekstilstoffer (unntatt 
brodert)

5807 — S

17.54.11.70 Flettede bånd og possementmakerarbeid som metervare, uten 
broderi, (unntatt trikotasje); dusker, pomponger og lignende varer

5808 — S

17.54.12.30 Tyll og andre nettstoffer (unntatt vevde stoffer og trikotasje) 5804.10 — S
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17.54.12.50 Blonder og kniplinger som metervare, maskinframstilt 5804.2 — S

17.54.12.70 Blonder og kniplinger som metervare, framstilt for hånd 5804.30 — S

17.54.13.30 Broderier (uten synlig bunn), som metervare, bånd eller motiver 5810.10 — S

17.54.13.50 Broderier av bomull, som metervare, bånd eller motiver 5810.91 — S

17.54.13.70 Broderier av tekstilstoffer (unntatt av bomull), som metervare, 
bånd eller motiver

5810 [.92 + .99] — S

17.54.20.00 Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 5602 kg S

17.54.31.40 Sanitetsbind og tamponger, bleier og bleieunderlag for spedbarn 
og lignende sanitærartikler av cellulosevatt

5601.10 kg S

17.54.31.60 Vatt og andre varer av vatt 5601 [.2 + .30] kg S

17.54.32.00 Tråd og snorer av gummi overtrukket med tekstilstoff; tekstilgarn 
samt strimler, impregnert, overtrukket, belagt med gummi eller 
plast

5604 kg S

17.54.33.00 Metallisert garn, også omspunnet, framstilt av monofilamenter, i 
forbindelse med metall i form av tråd

5605 kg S

17.54.34.00 Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn, som 
brukes til klær, møbelstoff og lignende

5809 kg S

17.54.35.00 Omspunnet garn samt strimler av monofilamenter med synlig 
bredde høyst 5 mm, chenillegarn, «chainettegarn»

5606 kg S

17.54.36.00 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre 
polyamider, polyestere eller viskoserayon

5902 m2 S

17.54.37.00 Tekstilstoff, overtrukket, belagt eller impregnert 5901 + 5903 + 5907 m2 S

17.54.38.30 Slanger og lignende varer av tekstilstoff, også med foring, 
armering eller tilbehør

5909 kg S

17.54.38.50 Veker, gassglødenett, drivreimer og transportbånd og lignende 
varer av tekstilstoff til teknisk bruk

5908 + 5910 + 5911 [.10 + 
.20 + .40 + .90]

kg S

17.54.38.70 Tekstilstoff og filt til bruk i papirmaskiner og lignende maskiner 5911.3 kg S
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17.54.39.00 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag 
tekstilstoff, vattert (unntatt broderier)

5811 m2 S

NACE 17.60: Produksjon av stoffer av trikotasje

17.60.11.30 Stoffer med lang luv 6001.10 kg T

17.60.11.50 Stoffer med uoppskåret luv 6001.2 kg T

17.60.11.70 Stoffer av trikotasje (unntatt med lang luv eller uoppskåret luv) 6001.9 kg T

17.60.12.00 Stoffer av trikotasje ikke nevnt ellers (unntatt med luv) 6002 + 6003 + 6004 + 
6005 + 6006

kg T

NACE 17.71: Produksjon av strømpevarer

17.71.10.33 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med under 67 
desitex, trikotasje

6115.11 p/st S

17.71.10.35 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med minst 67 
desitex, trikotasje

6115.12 p/st S

17.71.10.37 Strømpebukser (unntatt av syntetiske fibrer, trikotasje) 6115.19 p/st S

17.71.10.50 Strømper og knestrømper for damer, av garn under 67 desitex, 
trikotasje

6115.20 pa S

17.71.10.90 Strømper, knestrømper, sokker og lignende av trikotasje, ikke 
nevnt ellers

6115.9 pa S

NACE 17.72: Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje

17.72.10.31 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende av 
trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for herrer (unntatt gensere, 
jumpere og pullovere med minst 50 vektprosent ull, med vekt 
minst 600 g per plagg)

6110 [.11.30 + .12.10 + 
.19.10]

p/st S

17.72.10.32 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende av 
trikotasje, av ull eller fine dyrehår, for damer eller jenter (unntatt 
gensere, jumpere og pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg)

6110 [.11.90 + .12.90 + 
.19.90]

p/st S

17.72.10.33 Gensere, jumpere, pullovere med minst 50 vektprosent ull, med 
vekt minst 600 g per plagg

6110.11.10 p/st S

17.72.10.53 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av bomull 6110.20.10 p/st S
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17.72.10.55 Pologensere (tynne) og lignende, trikotasje, av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer

6110.30.10 p/st S

17.72.10.61 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for herrer eller gutter (unntatt tynne 
pologensere og lignende)

6110.20.91 p/st S

17.72.10.62 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av bomull, for damer eller jenter (unntatt tynne 
pologensere og lignende)

6110.20.99 p/st S

17.72.10.71 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for herrer eller 
gutter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.91 p/st S

17.72.10.72 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje, av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, for damer eller 
jenter (unntatt tynne pologensere og lignende)

6110.30.99 p/st S

17.72.10.90 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende, 
trikotasje (unntatt av ull eller fine dyrehår, bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer)

6110.90 p/st S

NACE 18.10: Produksjon av klær av lær

18.10.10.00 Klær av lær eller kunstlær, unntatt hansker og votter (herunder 
frakker og ytterfrakker) (unntatt tilbehør til klær, hodeplagg, 
fottøy)

4203.10 p/st @ S

NACE 18.21: Produksjon av arbeidstøy

18.21.11.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av bomull eller kunstige 
og syntetiske tekstilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.22.10 + .23.10 + 
.29.11]

p/st S

18.21.11.30 Jakker eller blazere av bomull eller kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter

6203 [.32.10 + .33.10 + 
.39.11]

p/st S

18.21.12.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser av vevnader av 
syntetiske eller kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6203 [.42.11 + .43.11 + 
.49.11]

p/st S

18.21.12.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, av 
vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for herrer 
eller gutter

6203 [.42.51 + .43.31 + 
.49.31]

p/st S

18.21.21.20 Arbeids- og beskyttelsesklær, ensembler, av vevnader av bomull 
eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller jenter

6204 [.22.10 + .23.10 + 
.29.11]

p/st S

18.21.21.30 Arbeids- og beskyttelsesklær, jakker og blazere av vevnader av 
bomull eller kunstige og syntetiske fibrer, for damer eller jenter

6204 [.32.10 + .33.10 + 
.39.11]

p/st S
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18.21.22.40 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser og knebukser, av vevnader 
av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for damer eller jenter

6204 [.62.11 + .63.11 + 
.69.11]

p/st S

18.21.22.50 Arbeids- og beskyttelsesklær, bukser med frontstykke og seler, av 
vevnader av bomull eller syntetiske og kunstige fibrer, for damer 
eller jenter

6204 [.62.51 + .63.31 + 
.69.31]

p/st S

18.21.30.13 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for herrer eller gutter

6211 [.32.10 + .33.10] p/st @ S

18.21.30.23 Arbeids- og beskyttelsesklær ellers, av bomull, syntetiske eller 
kunstige fibrer, for damer eller jenter

6211 [.42.10 + .43.10] p/st @ S

NACE 18.22: Produksjon av annet yttertøy

18.22.11.10 Ytterjakker, kjørefrakker, kapper og lignende varer av trikotasje, 
for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere, anorakker og 
vindjakker)

6101 [.10.10 + .20.10 + 
.30.10 + .90.10]

p/st S

18.22.11.20 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer av trikotasje, 
for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere)

6101 [.10.90 + .20.90 + 
.30.90 + .90.90]

p/st S

18.22.12.30 Jakker og blazere av trikotasje, for herrer eller gutter 6103.3 p/st S

18.22.12.60 Dresser og ensembler av trikotasje, for herrer eller gutter 6103 [.1 + .2] p/st S

18.22.12.70 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, av 
trikotasje, for herrer eller gutter

6103.4 p/st S

18.22.13.10 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.10 + .20.10 + 
.30.10 + .90.10]

p/st S

18.22.13.20 Anorakker, herunder skijakker, vindjakker og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter (unntatt jakker og blazere)

6102 [.10.90 + .20.90 + 
.30.90 + .90.90]

p/st S

18.22.14.30 Jakker og blazere av trikotasje, for damer eller jenter 6104.3 p/st S

18.22.14.60 Drakter og ensembler av trikotasje, for damer eller jenter 6104 [.1 + .2] p/st S

18.22.14.70 Kjoler av trikotasje, for damer eller jenter 6104.4 p/st S

18.22.14.80 Skjørt og bukseskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6104.5 p/st S
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18.22.14.90 Bukser og knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler, av 
trikotasje, for damer eller jenter

6104.6 p/st S

18.22.21.10 Regnfrakker for herrer eller gutter 6201 [.12.10 + .13.10] p/st S

18.22.21.20 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper og lignende for herrer eller 
gutter

6201 [.11 + .12.90 + .13.90 
+ .19]

p/st S

18.22.21.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende for menn eller gutter 6201.9 p/st S

18.22.22.10 Dresser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203.1 p/st S

18.22.22.20 Ensembler for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.21 + .22.80 + 
.23.80 + .29(.18 + .90)]

p/st S

18.22.23.00 Jakker og blazere for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.31 + 32.90 + .33.90 
+ .39(.19 + .90)]

p/st S

18.22.24.42 Bukser og knebukser av denim, for herrer og gutter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6203.42.31 p/st S

18.22.24.44 Bukser, knebukser og shorts av vevnader av ull eller fine 
dyrehår, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær)

6203.41 (.10 + .90) p/st S

18.22.24.45 Bukser og knebukser av vevnader av kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær)

6203 [.43.19 + .49.19] p/st S

18.22.24.48 Bukser og knebukser av bomullsvevnader, for herrer eller gutter 
(unntatt denim og trikotasje)

6203.42 (.33 + .35) p/st S

18.22.24.49 Bukser, knebukser, shorts, bukser med frontstykke og seler av 
vevnader av tekstilstoffer, for herrer eller gutter (unntatt av ull, 
bomull, kunstige og syntetiske tekstilfibrer, trikotasje)

6203.49.90 p/st S

18.22.24.55 Bukser med frontstykke og seler, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6203 [.41.30 + .42.59 + 
.43.39 + .49.39]

p/st S

18.22.24.60 Shorts av vevnader av bomullsvevnader eller kunstige og 
syntetiske tekstilfibrer, for herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6203 [.42.90 + .43.90 + 
.49.50]

p/st S

18.22.31.10 Regnfrakker for damer eller jenter 6202 [.12.10 + .13.10] p/st S

18.22.31.20 Ytterfrakker og lignende varer for damer eller jenter 6202 [.11 + .12.90 + .13.90 
+ .19]

p/st S
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18.22.31.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer for damer eller 
jenter (unntatt jakker eller blazere)

6202.9 p/st S

18.22.32.10 Drakter for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.1 p/st S

18.22.32.20 Ensembler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.21 + .22.80 + 
.23.80 + .29(.18 + .90)]

p/st S

18.22.33.30 Jakker og blazere for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204 [.31 + .32.90 + 
.33.90 + .39(.19 + .90)]

p/st S

18.22.34.70 Kjoler for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.4 p/st S

18.22.34.80 Skjørt og bukseskjørt for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6204.5 p/st S

18.22.35.42 Bukser og knebukser, av denim, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.31 p/st S

18.22.35.48 Bukser og knebukser, av bomull, for damer og jenter (unntatt 
arbeids- og beskyttelsesklær av denim)

6204.62 (.33 + .39) p/st S

18.22.35.49 Bukser og knebukser for damer eller jenter (unntatt av ull eller 
fine dyrehår, kunstige og syntetiske tekstilfibrer, trikotasje)

6204 [.61.10 + .63.18 + 
.69.18]

p/st S

18.22.35.51 Bukser med frontstykke og seler av bomullsvevnader, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje, arbeids- og beskyttelsesklær)

6204.62.59 p/st S

18.22.35.61 Shorts av bomullsvevnader, for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6204.62.90 p/st S

18.22.35.63 Bukser med frontstykke og seler av vevnader av tekstilstoffer, 
for damer eller jenter (unntatt av bomull, trikotasje, arbeids- og 
beskyttelsesklær) og shorts av ull eller fine dyrehår, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.61.85 + .63.39 + 
.69.39]

p/st S

18.22.35.65 Shorts av vevnader av kunstige og syntetiske tekstilfibrer, for 
damer eller jenter (unntatt trikotasje)

6204 [.63.90 + .69.50] p/st S
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18.22.35.69 Bukser, bukser med frontstykke og seler av tekstiler, for damer og 
jenter (unntatt bomull, ull eller fine dyrehår, kunstige og syntetiske 
tekstilfibrer, trikotasje)

6204.69.90 p/st S

NACE 18.23: Produksjon av undertøy og innertøy

18.23.11.10 Skjorter og undertrøyer av trikotasje, for herrer eller gutter 6105 p/st S

18.23.12.20 Underbukser og truser av trikotasje, for herrer eller gutter 
(herunder boksershorts)

6107.1 p/st S

18.23.12.30 Nattskjorter og pyjamaser av trikotasje, for herrer eller gutter 6107.2 p/st S

18.23.12.40 Badekåper, slåbroker og lignende av trikotasje, for herrer eller 
gutter

6107.9 p/st S

18.23.13.10 Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller 
jenter

6106 p/st S

18.23.14.20 Underbukser og truser av trikotasje, for damer eller jenter 
(herunder boksershorts)

6108.2 p/st S

18.23.14.30 Nattkjoler og pyjamaser av trikotasje, for damer eller jenter 6108.3 p/st S

18.23.14.40 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper og lignende varer av 
trikotasje, for damer eller jenter

6108.9 p/st S

18.23.14.50 Underkjoler og underskjørt av trikotasje, for damer eller jenter 6108.1 p/st S

18.23.21.00 Skjorter for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6205 p/st S

18.23.22.20 Underbukser og truser for herrer eller gutter (herunder 
boksershorts) (unntatt trikotasje)

6207.1 p/st S

18.23.22.30 Nattskjorter og pyjamaser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6207.2 p/st S

18.23.22.40 Singleter, undertrøyer, badekåper, slåbroker og lignende varer for 
herrer eller gutter (unntatt trikotasje)

6207.9 p/st @ S

18.23.23.00 Bluser, skjorter og skjortebluser for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6206 p/st S

18.23.24.30 Nattkjoler og pyjamaser for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6208.2 p/st S
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18.23.24.50 Underkjoler og underskjørt for damer eller jenter (unntatt 
trikotasje)

6208.1 p/st S

18.23.24.60 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekåper, 
morgenkåper og lignende varer av bomullsvevnader, for damer 
eller jenter (unntatt trikotasje)

6208.91 p/st @ S

18.23.24.80 Neglisjeer, badekåper, morgenkåper, singleter; undertrøyer; 
underbukser og truser (herunder boksershorts), for kvinner og 
jenter, av ikke-bomullsfibrer (unntatt trikotasje)

6208.92 p/st @ S

18.23.24.89 Singleter, undertrøyer, underbukser, truser, neglisjeer, badekåper, 
morgenkåper og lignende varer av vevnader av tekstilfibrer 
(unntatt bomull, syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, trikotasje), 
for damer eller jenter

6208.99 p/st @ S

18.23.25.30 Brystholdere 6212.10 p/st S

18.23.25.50 Hofteholdere, pantyer og korsetter (herunder «bodies» med 
justerbare stropper)

6212 [.20 + .30] p/st S

18.23.25.70 Korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer 6212.90 — S

18.23.30.00 T-skjorter, singleter og undertrøyer, trikotasje 6109 p/st S

NACE 18.24: Produksjon av klær og tilbehør ellers

18.24.11.00 Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje, herunder trøyer, 
lekedrakter, underbukser, strekkbukser, bleier, hansker, vanter eller 
votter, yttertøy (for barn med høyde høyst 86 cm)

6111 — S

18.24.12.10 Treningsdresser av trikotasje 6112.1 p/st S

18.24.12.30 Skidresser av trikotasje 6112.20 p/st @ S

18.24.12.40 Badedrakter og badebukser av trikotasje, for herrer eller gutter 6112.3 p/st S

18.24.12.50 Badedrakter av trikotasje, for damer eller jenter 6112.4 p/st S

18.24.12.90 Andre klær av trikotasje (herunder «bodies» med lange ermer) 6114 kg S

18.24.13.00 Hansker, votter og vanter, av trikotasje 6116 pa S

18.24.14.30 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av trikotasje 6117.10 p/st @ S
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18.24.14.50 Slips, tversoversløyfer og lignende av trikotasje 6117.20 p/st @ S

18.24.14.90 Tilbehør og deler til klær, av trikotasje (unntatt hansker, vanter, 
sjal, skjerf og halstørklær, mantiljer, slør, slips, tversoversløyfer)

6117 [.80 + .90] — S

18.24.21.00 Babyklær og tilbehør dertil, ikke trikotasje (for barn med høyde 
høyst 86 cm), herunder undertrøyer, lekedrakter, underbukser, 
strekkbukser, bleier, votter, vanter og yttertøy

6209 — S

18.24.22.10 Andre klær for herrer eller gutter, ikke nevnt ellers, herunder 
vester, treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av 
trikotasje)

6211[.31 + .32 (.31 + .4 + 
.90) + .33 (.31 + .4 + .90) 
+ .39]

p/st @ S

18.24.22.20 Andre klær for damer eller jenter, ikke nevnt ellers, herunder 
vester, treningsdresser og joggedresser (unntatt skidresser av 
trikotasje)

6211[.41 + .42 (.31 + .4 + 
.90) + .43 (.31 + .4 + .90) 
+ .49]

p/st @ S

18.24.22.30 Skidresser (unntatt trikotasje) 6211.20 p/st S

18.24.22.40 Badedrakter og badebukser, for herrer eller gutter (unntatt 
trikotasje)

6211.11 p/st S

18.24.22.50 Badedrakter, for damer eller jenter (unntatt trikotasje) 6211.12 p/st S

18.24.23.10 Lommetørklær 6213 p/st S

18.24.23.33 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende (unntatt artikler 
av silke eller silkeavfall, trikotasje)

6214[.20 + .30 + .40 + .90] p/st S

18.24.23.38 Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og lignende, av silke eller 
silkeavfall (unntatt trikotasje)

6214.10 p/st S

18.24.23.53 Slips, tversoversløyfer og lignende (unntatt artikler av silke eller 
silkeavfall, trikotasje)

6215[.20 + .90] p/st S

18.24.23.58 Slips, tversoversløyfer og lignende, av silke eller silkeavfall 
(unntatt trikotasje)

6215.10 p/st S

18.24.23.70 Votter, hansker eller vanter (unntatt trikotasje) 6216 pa S

18.24.23.93 Annet ferdig tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt sjal, skjerf 
og halstørklær, mantiljer og slør, slips, tversoversløyfer, votter, 
hansker eller vanter, trikotasje)

6217.10 — S
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18.24.23.95 Deler av klær eller av tilbehør til klær, av tekstilstoffer (unntatt 
brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, strømpeholdere og 
strømpebånd, trikotasje)

6217.90 — S

18.24.31.73 Vernehansker for alle yrker, av lær eller kunstlær 4203.29.10 pa S

18.24.31.75 Hansker, vanter og votter av lær eller kunstlær (unntatt til sports- 
eller arbeidsbruk)

4203.29.9 pa S

18.24.31.80 Belter og bandolærer av lær eller kunstlær 4203.30 p/st @ S

18.24.31.90 Tilbehør til klær, av lær eller kunstlær (unntatt hansker, vanter og 
votter, belter og bandolærer)

4203.40 — S

18.24.32.10 Klær framstilt av impregnert, overtrukket, belagt eller laminert 
stoff av trikotasje

6113 — S

18.24.32.33 Klær framstilt av filt (unntatt hatter) 6210.10.10 p/st @ S

18.24.32.35 Klær framstilt av fiberduk («nonwovens») 6210.10.90 p/st @ S

18.24.32.53 Klær fra 6201.11 til 19, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.20 p/st S

18.24.32.55 Klær fra 6202,11 til 19, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.30 p/st S

18.24.32.73 Klær til herrer eller gutter, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.40 p/st @ S

18.24.32.75 Klær til damer eller jenter, laget av stoff fra 5903, 5906 eller 5907 6210.50 p/st @ S

18.24.41.30 Hatteemner av filt (filtstumper); plane og sylindriske hatteemner 
av filt (herunder spaltede hatteemner) (unntatt formpresset eller 
med tildannet brem)

6501 p/st S

18.24.41.50 Hatteemner, flettede eller framstilt ved sammensetting av strimler 
av ethvert materiale (unntatt formpressede eller med tildannet 
brem, fôrede eller garnerte)

6502 p/st S

18.24.42.30 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av filtstumper, plane eller 
sylindriske hatteemner av filt

6503 p/st S
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18.24.42.50 Hatter og andre hodeplagg, framstilt av flettede, eller ved 
sammensetting av strimler av ethvert materiale

6504 p/st S

18.24.42.70 Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, 
kniplinger, filt eller tekstilmetervare (ikke strimler), hårnett av 
ethvert materiale

6505 p/st @ S

18.24.43.33 Hatter og andre hodeplagg av pelsskinn 6506.92 p/st S

18.24.43.35 Hatter og andre hodeplagg (unntatt av filt, flettet eller laget av 
materialer i stykker eller i strimler, trikotasje, av gummi, av plast, 
av pels, beskyttelseshodeplagg)

6506.99 p/st S

18.24.43.50 Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, skygger og 
hakereimer, til hodeplagg

6507 — S

NACE 18.30: Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer

18.30.11.30 Garvede eller beredte, hele pelsskinn av kanin, hare og lam 4302 [.13 + .19.35] p/st S

18.30.11.50 Garvede eller beredte pelsskinn (unntatt av kanin, hare og lam) 4302 [.11 + .19 (.10 + .20 
+ .30 + .4 + .50 + .60 + .70 
+ .80 + .95) + .20 + .30]

— S

18.30.12.30 Klær og tilbehør til klær av pelsskinn (unntatt hatter og 
hodeplagg)

4303.10 — S

18.30.12.90 Artikler av pelsskinn (unntatt klær, tilbehør til klær, hatter og 
hodeplagg)

4303.90 — S

18.30.13.00 Kunstig pelsskinn og varer derav 4304 — S

NACE 19.10: Beredning av lær

19.10.11.00 Semsket (oljegarvet) lær, herunder kombinasjonssemsket lær 4114.10 m2 @ S

19.10.12.00 Lakklær og imitert lakklær, metallisert lær 4114.20 m2 T

19.10.21.00 Hele huder og skinn av lær av storfe, uten hår 4104 [.11 (.10 + .51) + .19 
(.10 + .51) + .41 (.1 + .51) 
+ .49 (.1 + .51)] + 4107 
[.11.1 + .12 (.1 + .91) + 
.19.10]

kg T

19.10.22.00 Huder og skinn av lær av storfe, uten hår, ikke hele 4104 [.11.59 + .19.59 + 
.41.59 + .49.59] + 4107 
[.91 + .92.10 + .99.10]

kg T
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19.10.23.00 Huder og skinn av lær av dyr av hestefamilien, uten hår 4104 [.11.90 + .19.90 + 
.41.90 + .49.90] + 4107 
[.11.90 + .12.99 + .19.90 + 
.92.90 + .99.90]

kg T

19.10.31.30 Lær av sau eller lam, garvet eller ettergarvet, ikke videre beredt, 
også spaltet (unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4105 kg T

19.10.31.50 Lær av sau eller lam, pergamentbehandlet eller beredt etter 
garving (unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert 
lakklær, metallisert lær)

4112 m2 T

19.10.32.30 Lær av geiter eller kje, garvet eller ettergarvet, ikke videre beredt 
(unntatt semsket (oljegarvet) lær)

4106.2 kg T

19.10.32.50 Lær av geiter eller kje, pergamentbehandlet eller beredt etter 
garving (unntatt semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert 
lakklær, metallisert lær)

4113.10 m2 T

19.10.33.30 Lær av svin, ikke videre beredt enn garvet 4106.3 kg T

19.10.33.50 Lær av svin, pergamentbehandlet eller beredt etter garving (unntatt 
semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert 
lær)

4113.20 m2 T

19.10.41.30 Lær av dyr, ikke videre beredt enn garvet (unntatt semsket 
(oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert lær, lær av 
storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, svin)

4106 [.40 + .9] kg T

19.10.41.50 Lær av dyr, pergamentbehandlet eller beredt etter garving, unntatt 
semsket (oljegarvet) lær, lakklær og imitert lakklær, metallisert 
lær, lær av storfe, hestedyr, sau eller lam, geit eller kje, svin

4113 [.30 + .90] m2 T

19.10.42.00 Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater, remser eller ruller 4115.10 m2 @ T

NACE 19.20: Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler

19.20.11.00 Salmakerarbeider for alle slags dyr, uansett materiale (herunder 
trekkreimer, halsbånd, kneputer, munnkurver, saltepper, saltasker, 
hundefrakker og lignende)

4201 — S

19.20.12.10 Kofferter, toalettvesker, dokumentmapper, skoleransler og 
lignende, av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer, aluminium 
eller andre materialer

4202.1 p/st @ S

19.20.12.20 Håndvesker av lær, kunstlær, lakklær, plast, tekstilstoffer eller 
andre materialer (herunder uten håndtak)

4202.2 p/st S
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19.20.12.30 Varer som vanligvis bæres i lommen eller i håndvesken 4202.3 — S

19.20.12.50 Futteraler og beholdere, ikke nevnt ellers 4202.9 — S

19.20.12.70 Reiseetuier til toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko 
eller klær (unntatt manikyrsett)

9605 p/st @ S

19.20.13.00 Klokkereimer, bånd, armbånd og deler av slike (herunder av lær, 
kunstlær eller plast, unntatt av edelmetall, metall eller uedelt 
metall/belagt med edelmetall)

9113.90 p/st @ S

19.20.14.30 Varer av lær eller kunstlær til bruk i maskiner, apparater eller 
mekaniske redskaper eller annen teknisk bruk

4204 kg S

19.20.14.50 Varer av lær eller kunstlær, ikke nevnt ellers 4205 — S

NACE 19.30: Produksjon av skotøy

19.30.11.00 Vanntett skotøy, med overdel av gummi eller plast (uten 
tåvernhette av metall)

6401.9 pa S

19.30.12.10 Sandaler, med yttersåle og overdel av gummi eller plast (herunder 
sandaler med reimer, flip flop-sandaler)

6402 [.20 + .99(.31 + .39)] pa S

19.30.12.31 Alminnelig fottøy, med overdel av gummi eller plast 6402 [.91 + .99(.10 + .9)] pa S

19.30.12.37 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåle av gummi 
eller plast og overdel av plast (herunder dansesko)

6402.99.50 pa S

19.30.13.51 Gatesko med overdel av lær, for herrer (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.15 + .95) + 
.59.95 + .91(.16 + .96) + 
.99.96]

pa S

19.30.13.52 Gatesko med overdel av lær, for damer (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.19 + .99) + 
.59.99 + .91(.13 + .18 + 
.93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa S

19.30.13.53 Gatesko med overdel av lær, for barn (herunder støvler og sko, 
unntatt vanntett fottøy, fottøy med tåvernhette av metall)

6403 [.51(.11 + .91) + 
.59.91 + .91(.11 + .91) + 
.99.91]

pa S

19.30.13.61 Sandaler med overdel av lær, for herrer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.35 + .99.36] pa S

19.30.13.62 Sandaler med overdel av lær, for damer (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59(.11 + .39) + 
.99(.11 + .33 + .38)]

pa S
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19.30.13.63 Sandaler med overdel av lær, for barn (herunder sandaler med 
reimer, flip flop-sandaler)

6403 [.59.31 + .99.31] pa S

19.30.13.70 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, med yttersåler av 
gummi, plast eller lær og overdel av lær (herunder dansesko)

6403 [.59.50 + .99.50] pa S

19.30.13.80 Fottøy med overdel av lær og yttersåle av tre eller kork eller annet 
materiale (unntatt yttersåle av gummi, plast eller lær)

6405.10 pa S

19.30.14.44 Tøfler og annet fottøy til innendørs bruk (herunder dansesko) 6404 [.19.10 + .20.10] + 
6405.20.91

pa S

19.30.14.45 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
tekstilstoff (unntatt tøfler og annet fottøy til innendørs bruk, fottøy 
til sportsbruk)

6404 [.19.90 + .20.90] pa S

19.30.14.48 Fottøy med yttersåle av tre eller kork og overdel av tekstilstoff 6405.20.10 pa S

19.30.14.49 Fottøy med overdel av tekstilstoff (unntatt med yttersåle av tre, 
kork, gummi, plast eller lær, tøfler og annet fottøy til innendørs 
bruk)

6405.20.99 pa S

19.30.21.10 Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med yttersåle og 
overdel av gummi eller plast

6402.12 pa S

19.30.21.50 Skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler, med overdel av 
lær

6403.12 pa S

19.30.22.40 Sportsfottøy med yttersåle av gummi eller plast, med overdel av 
tekstilstoff (herunder tennissko, basketballsko, gymnastikksko, 
treningssko og lignende)

6404.11 pa S

19.30.23.10 Sportsfottøy med yttersåle og overdel av gummi eller 
plast (unntatt vanntett fottøy, skistøvler, også til langrenn, 
snowboardstøvler)

6402.19 pa S

19.30.23.50 Sportsfottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av 
lær (unntatt skistøvler, også til langrenn, snowboardstøvler)

6403.19 pa S

19.30.31.25 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi, og med 
tåvernhette av metall

6401.10.10 pa S

19.30.31.35 Vanntett fottøy med yttersåle av gummi eller plast og overdel av 
plast, og med tåvernhette av metall

6401.10.90 pa S

19.30.31.40 Fottøy av gummi eller plast og med overdel av gummi eller plast, 
med innebygget tåvernhette av metall

6402.30 pa S
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19.30.31.50 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av lær, 
og med tåvernhette av metall

6403.40 pa S

19.30.32.55 Sandaler med yttersåle og overdel av lær, med lærstropper rundt 
vristen og stortåen (herunder indiske sandaler)

6403.20 pa S

19.30.32.57 Fottøy med såle av tre og overdel av lær (herunder tresko) (unntatt 
med innersåle eller med tåvernhette av metall)

6403.30 pa S

19.30.32.90 Fottøy (unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstilstoff) 6405.90 pa S

19.30.40.65 Overdeler og deler av overdeler til fottøy, av lær (unntatt stive 
hæl- og tåkapper)

6406.10.1 — S

19.30.40.69 Overdeler og deler av overdeler til fottøy (unntatt stive hæl- og 
tåkapper, av lær)

6406.10.90 — S

19.30.40.70 Yttersåler og hæler av gummi eller plast 6406.20 p/st @ S

19.30.40.91 Deler til fottøy av tre (unntatt overdeler og stive hæl- og tåkapper) 6406.91 — S

19.30.40.99 Deler til fottøy (unntatt overdeler) av andre materialer 6406.99 — S

NACE 20.10: Saging, høvling og impregnering av tre

20.10.10.10 Jernbane- og sporveissviller av tre, ikke impregnerte 4406.10 m3 S

20.10.10.32 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av 
tykkelse over 6 mm, og fingerskjøtt eller pusset

4407.10.15 m3 S

20.10.10.34 Bartre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, av 
tykkelse over 6 mm, høvlet (unntatt fingerskjøtt eller pusset)

4407.10.3 m3 S

20.10.10.35 Vanlig gran (Picea abies Karst.), edelgran (Abies alba Mill.) 4407.10.91 m3 S

20.10.10.37 Skogsfuru (Pinus sylvestris L.) 4407.10.93 m3 S

20.10.10.39 Bartre saget eller hugget til på langs, skåret/barket, tykkelse over 
6 mm, herunder blyantemner – trelengde høyst 125 cm, tykkelse 
under 12,5 mm, unntatt fingerskjøtt – høvlet/pusset, gran/furu

4407.10.98 m3 S

20.10.10.50 Tre, saget eller hugget til på langs, skåret eller barket, tykkelse 
over 6 mm, unntatt bartre og tropiske tresorter og blokker, klosser 
og friser av eik

4407 [.91(.15 + .39 + .90) 
+ .92 + .99]

m3 @ S
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20.10.10.71 Tropiske tresorter, saget eller hugget til på langs, skåret eller 
barket, fingerskjøtt eller høvlet/pusset, tykkelse over 6 mm

4407.2 m3 @ S

20.10.10.77 Blokker, klosser og friser av eik, til parkett eller annet gulvdekke, 
høvlet men ikke sammensatt (unntatt fortløpende profilert)

4407.91.31 m2 S

20.10.21.10 Bartre fortløpende profilert 4409.10 kg S

20.10.21.53 Annet tre enn bartre, fortløpende profilert (unntatt blokker, klosser 
og friser til parkett eller annet gulvdekke, ikke sammensatt)

4409.20 (.11 + .98) kg S

20.10.21.55 Blokker, klosser og friser til parkett eller annet gulvdekke, av 
annet tre enn bartre, fortløpende profilert (unntatt sammensatt)

4409.20.91 m2 S

20.10.22.00 Treull, tremel 4405 kg S

20.10.23.03 Tre i form av fliser eller spon, av bartrær 4401.21 kg S

20.10.23.05 Tre i form av fliser eller spon, av løvtrær 4401.22 kg S

20.10.31.16 Stokker av bartrær, injisert eller på annen måte impregnert med 
maling, beis, kreosot eller andre impregneringsmidler

4403.10 m3 S

20.10.32.00 Jernbane- og sporveissviller, impregnerte 4406.90 m3 S

20.10.40.05 Sagflis 4401.30.10 kg S

20.10.40.09 Treavfall, unntatt sagflis (herunder agglomerert til kubber, 
briketter, pelleter eller lignende) (unntatt sagflis)

4401.30.90 kg S

20.10.90.00 Behandling og impregnering av tømmer (herunder lagring og 
tørking)

— — S

NACE 20.20: Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre

20.20.11.03 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse, med minst ett utvendig lag tropiske tresorter

4412.13.10 m3 S

20.20.11.05 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse, med minst ett utvendig lag løvtre, unntatt tropiske 
tresorter

4412 [.13.90 + .14] m3 S

20.20.11.09 Kryssfiner som bare består av trefinerplater, hvert lag av høyst 6 
mm tykkelse, med minst ett utvendig lag bartre

4412.19 m3 S
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20.20.12.33 Kryssfiner, finerte plater og lignende laminert tre med minst 
ett lag sponplate og med minst ett utvendig lag løvtre, unntatt 
kryssfiner som bare består av trefinerplater og hvert lag av høyst 
6 mm tykkelse

4412 [.22.10 + .23] m3 S

20.20.12.35 Annen kryssfiner og finerte plater med minst ett utvendig lag 
løvtre: lamellplater, lamelltre og labank

4412 [.22.91 + .29.20] m3 S

20.20.12.39 Annen kryssfiner og finerte plater, med minst ett utvendig lag 
løvtre

4412 [.22.99 + .29.80] m3 S

20.20.12.53 Annen kryssfiner og finerte plater, med minst ett lag sponplate 4412 [.92.10 + .93] m3 S

20.20.12.55 Annen kryssfiner og finerte plater, lamellplater, lamelltre, labank 4412 [.92.91 + .99.20] m3 S

20.20.12.59 Annen kryssfiner og finerte plater og lignende laminert tre 4412 [.92.99 + .99.80] m3 S

20.20.13.33 Sponplater og lignende plater av ubearbeidet eller pusset tre 
(unntatt «waferboard»)

4410.31 m3 S

20.20.13.35 Sponplater og lignende plater av tre belagt med dekorative 
laminater av plastmateriale (unntatt «waferboard»)

4410.33 m3 S

20.20.13.37 Sponplater og lignende plater av tre, belagt med papir impregnert 
med melaminharpiks (unntatt «waferboard»)

4410.32 m3 S

20.20.13.39 Sponplater og lignende plater av tre, ikke nevnt ellers, herunder 
«waferboard»

4410 [.2 + .39] m3 S

20.20.13.50 Sponplater og lignende plater av treaktige materialer (unntatt tre) 4410.90 m3 S

20.20.14.13 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,8 g per 
cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte

4411.11 m2 S

20.20.14.15 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,8 g per 
cm³ (unntatt ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte)

4411.19 m2 S

20.20.14.33 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,5 g per 
cm³, men høyst 0,8 g per cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller 
overflatebelagte

4411.21 m2 S

20.20.14.35 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,5 g per 
cm³, men høyst 0,8 g per cm³ (unntatt ikke mekanisk bearbeidede 
eller overflatebelagte)

4411.29 m2 S

20.20.14.53 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,35 g 
per cm³, men høyst 0,5 g per cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller 
overflatebelagte

4411.31 m2 S
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20.20.14.55 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet over 0,35 
g per cm³, men høyst 0,5 g per cm³ (unntatt ikke mekanisk 
bearbeidede eller overflatebelagte)

4411.39 m2 S

20.20.14.73 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet høyst 0,35 g 
per cm³, ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte

4411.91 m2 S

20.20.14.75 Fiberplater av tre eller treaktige materialer, densitet høyst 0,35 g 
per cm³ (unntatt ikke mekanisk bearbeidede eller overflatebelagte)

4411.99 m2 S

20.20.21.13 Finerplater og plater av kryssfiner og annet tre saget på langs, av 
tykkelse høyst 6 mm, fingerskjøtt, høvlet eller pusset, samt små 
bord til framstilling av blyanter

4408 [.10(.15 + .91) + 
.31(.11 + .2) + .39(.15 + 
.21 + .55 + .70) + .90(.15 
+ .35)]

m3 @ S

20.20.21.18 Plater av kryssfiner og finerplater av bartre og tropiske tresorter, 
saget på langs, skåret eller barket, av tykkelse høyst 6 mm, unntatt 
fingerskjøtt, høvlet eller pusset

4408 [.10(.93 + .99) + 
.31.30 + .39(.3 + .85 + .95) 
+ .90 (.85 + .95)]

m3 S

20.20.22.00 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler 4413 m3 S

NACE 20.30: Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler

20.30.11.10 Vinduer, «franske vinduer» og rammer dertil, av tre 4418.10 p/st S

20.30.11.50 Dører, rammer og dørterskler av tre 4418.20 p/st S

20.30.12.15 Sammensatt parkett av tre til mosaikkgulv 4418.30.10 m2 S

20.30.12.19 Sammensatt parkett av tre (unntatt til mosaikkgulv) 4418.30.9 m2 S

20.30.12.30 Forskaling av tre til betongkonstruksjoner 4418.40 kg S

20.30.12.50 Takspon («shingles» og «shakes») 4418.50 kg S

20.30.13.00 Hus- og bygningsartikler av tre unntatt vinduer, «franske vinduer» 
og dører, dørrammer/-terskler, sammensatt parkett, forskaling av 
tre til betongkonstruksjoner – takspon («shingles» og «shakes»)

4418.90 kg S

20.30.20.00 Prefabrikkerte bygninger av tre 9406.00(.11 + .20) — S

NACE 20.40: Produksjon av treemballasje

20.40.11.33 Flate lastepaller av tre, pallerammer 4415.20.20 p/st S

20.40.11.35 Lastepaller av tre (unntatt flate lastepaller) 4415.20.90 p/st @ S
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20.40.12.13 Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og lignende emballasje av tre 
(unntatt kabeltromler)

4415.10.10 kg S

20.40.12.15 Kabeltromler av tre 4415.10.90 kg S

20.40.12.50 Fat, tønner, kar, baljer og annet bøkkerarbeid samt deler dertil av 
tre (herunder tønnestaver)

4416 kg S

NACE 20.51: Produksjon av trevarer ellers

20.51.11.00 Verktøy og redskaper, samt innfatninger, håndtak og skaft, også til 
børster eller koster; lester og blokker til fottøy, av tre

4417 kg S

20.51.12.00 Bordservise og kjøkkenartikler av tre 4419 kg S

20.51.13.00 Innlagt tre (marketeri); skrin, esker og etuier for bijouterivarer 
eller bestikk og lignende varer; statuetter og andre 
dekorasjonsgjenstander, frakke-/hattehyller, brevhyller, askebegre, 
penne- og tusjholdere

4420 — S

20.51.14.10 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller lignende gjenstander 4414 m @ S

20.51.14.50 Andre varer av tre (unntatt pallerammer) 4421 — S

NACE 20.52: Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer

20.52.11.30 Korkavfall, knust, granulert eller malt kork (unntatt naturkork, 
ubearbeidet eller grovt bearbeidet)

4501.90 kg S

20.52.11.50 Naturkork, avbarket eller grovt parallellskåret eller i blokker, 
plater, ark eller strimler

4502 kg S

20.52.12.50 Flaskekorker og lignende av naturkork 4503.10 kg S

20.52.12.90 Varer av naturkork, andre 4503.90 kg S

20.52.13.30 Flaskekorker av presset kork til musserende viner (herunder slike 
med påsatt skive av naturkork)

4504.10.11 kg S

20.52.13.50 Flaskekorker av presset kork til viner (unntatt musserende) 4504.10.19 kg S

20.52.13.70 Annen presset kork: blokker, plater, ark og strimler, alle slags 
fliser, massive sylindrer, eller skiver, herunder presset utvidet kork 
eller brent kork, unntatt flaskekorker

4504.10.9 kg S

20.52.14.00 Andre varer av presset kork, ikke nevnt ellers 4504.90 kg S
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20.52.15.10 Fletninger og lignende produkter av flettematerialer, også 
sammenføyde bånd

4601 [.91.05 + .99.05] kg S

20.52.15.30 Matter og skjermbrett av vegetabilske flettematerialer eller 
fletninger bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, 
ferdige eller uferdige varer

4601.20 kg S

20.52.15.55 Vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende produkter 
bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, ferdige eller 
uferdige varer, unntatt matter og skjermbrett

4601.91 (.10 + .90) kg S

20.52.15.59 Ikke-vegetabilske flettematerialer, fletninger og lignende produkter 
bundet sammen i parallelle bånd eller vevd i plater, ferdige eller 
uferdige varer

4601.99 (.10 + .90) kg S

20.52.15.70 Kurvmakerarbeider og andre varer framstilt direkte av 
vegetabilske materialer

4602.10 kg S

20.52.15.90 Varer under tolltariffkode 4601 (unntatt av vegetabilske materialer 
og av frottérsvamp)

4602.90 kg S

NACE 21.11: Produksjon av papirmasse

21.11.11.00 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse 4702 kg 90 % sdt T

21.11.12.13 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4703.11 kg 90 % sdt T

21.11.12.15 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4703.21 kg 90 % sdt T

21.11.12.53 Ubleket kjemisk soda- eller sulfattremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av løvtrær

4703.19 kg 90 % sdt T

21.11.12.55 Halvbleket eller bleket kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt 
dissolvingtremasse, av løvtrær

4703.29 kg 90 % sdt T

21.11.13.13 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
bartrær

4704.11 kg 90 % sdt T

21.11.13.15 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av bartrær

4704.21 kg 90 % sdt T

21.11.13.53 Ubleket kjemisk sulfittremasse (unntatt dissolvingmasse), av 
løvtrær

4704.19 kg 90 % sdt T

21.11.13.55 Halvbleket eller bleket kjemisk sulfittremasse (unntatt 
dissolvingmasse), av løvtrær

4704.29 kg 90 % sdt T

21.11.14.15 Termomekanisk tremasse 4701.00.10 kg 90 % sdt T
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21.11.14.19 Mekanisk tremasse (unntatt termomekanisk) 4701.00.90 kg 90 % sdt T

21.11.14.30 Halvkjemisk tremasse 4705 kg 90 % sdt T

21.11.14.50 Papirmasse av andre celluloseholdige fibermaterialer 4706 kg 90 % sdt T

NACE 21.12: Produksjon av papir og papp

21.12.11.50 Avispapir, i ruller eller ark 4801 kg S

21.12.12.00 Håndlaget papir og papp i ruller eller ark (unntatt avispapir) 4802.10 kg S

21.12.13.10 Råpapir og -papp i ruller eller ark, som basis for lys-, varme- eller 
elektrosensitivt papir og papp

4802.20 kg S

21.12.13.30 Karbonråpapir i ruller eller ark, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål

4802.30 kg S

21.12.13.55 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 
vektprosent mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.10 kg S

21.12.13.59 Tapetråpapir i ruller eller ark, trefritt eller med over 10 vektprosent 
mekanisk tremasse i fibermengden

4802.40.90 kg S

21.12.14.10 Papir og papp med innhold av mekanisk tremasse på høyst 10 
vektprosent av total fibermengde, med vekt under 40 g per m²

4802.54 kg S

21.12.14.35 Papir og papp i ruller, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 150 
g per m²

4802.55 kg S

21.12.14.39 Papir og papp i ark, trefritt eller med høyst 10 vektprosent 
mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt minst 40 høyst 150 
g per m²

4802 [.56 + .57] kg S

21.12.14.50 Papir og papp i ruller eller ark, trefritt eller med høyst 10 
vektprosent mekanisk tremasse av total fibermengde, vekt over 
150 g per m²

4802.58 kg S

21.12.14.70 Papir og papp i ruller eller ark med høyst 10 % mekanisk tremasse 4802.6 kg S

21.12.21.30 Cellulosevatt for husholdnings- eller sanitærformål, i ruller med 
bredde over 36 cm eller i rektangler (herunder kvadratiske ark) 
med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand

4803.00.10 kg S

21.12.21.55 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36 cm, i 
rektangler med minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand, vekt 
per lag høyst 25 g per m²

4803.00.31 kg S
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21.12.21.57 Kreppet papir og duk av cellulosefiber for husholdnings- eller 
sanitærformål, i ruller eller ark med bredde over 36cm, i 
rektangler med minst en side over 36cm i ubrettet tilstand, vekt 
per lag over 25 g per m²

4803.00.39 kg S

21.12.21.90 Papir som brukes til toalettpapir, håndklær, servietter og lignende i 
ruller eller ark, unntatt kreppet

4803.00.90 kg S

21.12.22.50 Ubestrøket, ubleket kraftliner i ruller eller ark (unntatt til 
skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.11 kg S

21.12.22.90 Ubestrøket kraftliner i ruller eller ark (unntatt ubleket, til 
skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.19 kg S

21.12.23.15 Ubestrøket, ubleket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til 
skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.21 kg S

21.12.23.19 Ubestrøket kraftsekkepapir (unntatt ubleket, til skrivepapir, 
trykkpapir og grafiske formål, til hullkort)

4804.29 kg S

21.12.23.33 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt høyst 150 g/m2 
(unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål osv.)

4804.3 kg S

21.12.23.35 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt mellom 150 og 225 
g/m2 (unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir 
og grafiske formål, hullkort)

4804.4 kg S

21.12.23.37 Ubestrøket kraftpapir og kraftpapp med vekt over 225 g/m2 
(unntatt kraftliner og sekkepapir, til skrivepapir, trykkpapir og 
grafiske formål, hullkort)

4804.5 kg S

21.12.23.50 Kraftsekkepapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller 
perforert, i ruller eller ark

4808.20 kg S

21.12.24.00 Halvkjemiske papir for framstilling av bølgepapir (fluting) i ruller 
eller ark

4805.1 kg S

21.12.25.20 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt høyst 150 g/
m², i ruller eller ark

4805.24 kg S

21.12.25.40 Ubestrøket flerlagspapir og -papp, testliner, med vekt over 150 g/
m², i ruller eller ark

4805.25 kg S

21.12.30.10 Sulfittinnpakningspapir, i ruller eller ark 4805.30 kg S

21.12.30.20 Sigarettpapir (unntatt i form av hefter eller hylser), i ruller med 
bredde over 5 cm

4813.90 kg S
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21.12.30.30 Ubestrøket filtrerpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.40 kg S

21.12.30.40 Ubestrøket filtpapir og -papp, i ruller eller ark 4805.50 kg S

21.12.30.61 Annet ubestrøket papir og -papp, med vekt høyst 150 g/m², i ruller 
eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, bølgepapir 
(fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller filtrerpapir og 
papp)

4805.91 kg S

21.12.30.65 Annet ubestrøket papir og –papp, med vekt over 150 g/
m² og under 225 g/m², i ruller eller ark (unntatt produkter 
under tolltariffkode 4802, bølgepapir (fluting), testliner, 
sulfittomslagspapir, filt- eller filtrerpapir og papp)

4805.92 kg S

21.12.30.69 Annet ubestrøket papir og -papp, med vekt minst 225 g/m², i ruller 
eller ark (unntatt produkter under tolltariffkode 4802, bølgepapir 
(fluting), testliner, sulfittomslagspapir, filt- eller filtrerpapir og 
papp)

4805.93 kg S

21.12.40.10 Pergamentpapir, i ruller eller ark 4806.10 kg S

21.12.40.30 Smørpapir («greaseproofpapir»), i ruller eller ark 4806.20 kg S

21.12.40.50 «Tracing»-papir, i ruller eller ark 4806.30 kg S

21.12.40.70 Pergamyn samt annet glitter, gjennomsiktig eller gjennomskinnelig 
papir, i ruller eller ark

4806.40 kg S

21.12.51.00 Halmpapir og -papp samt annet papir og papp som består av flere 
lag holdt sammen med et bindemiddel, i ruller eller ark (unntatt 
overflatebelagt eller impregnert)

4807 kg S

21.12.52.30 Kraftpapir (unntatt bølgepapir, -papp samt sekkepapir), kreppet 
eller plissert, i ruller eller ark

4808.30 kg S

21.12.52.50 Papir og papp, mønsterpreget eller perforert, i ruller eller ark 
(unntatt perforert papir og pappkort til Jacquard-maskiner eller 
lignende, papirblonder, musikkort osv.)

4808.90 kg S

21.12.53.35 Bestrøket råpapir/papp til basis for foto-, varme- eller 
elektrosensitivt papir, høyst 10 vektprosent mekanisk tremasse, 
vekt høyst 150 g/m², i ruller eller ark

4810 [.13.20 + .14.20 + 
.19.10]

kg S

21.12.53.37 Bestrøket papir til skrivepapir, trykkpapir og grafiske formål 
(unntatt bestrøket basis, vekt høyst 150 g per m²)

4810 [.13.80 + .14.80 + 
.19.90]

kg S

21.12.53.60 Lettvekt bestrøket papir til skrivepapir og grafisk bruk, over 10 
vektprosent mekanisk tremasse

4810.22 kg S

21.12.53.75 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og 
grafisk bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ruller

4810.29.30 kg S
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21.12.53.79 Annet bestrøket papir og papp til skrivepapir, trykkpapir og 
grafisk bruk, over 10 vektprosent mekanisk tremasse, i ark

4810.29.80 kg S

21.12.54.30 Bestrøket kraftpapir og -papp, unntatt skrivepapir, trykkpapir og 
papir til grafisk bruk

4810.3 kg S

21.12.54.53 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, med 
hvert lag bleket, i ruller eller ark

4810.92.10 kg S

21.12.54.55 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, men bare 
ett ytterlag bleket

4810.92.30 kg S

21.12.54.59 Flerlagt papir og papp, bestrøket med uorganiske stoffer, andre 4810.92.90 kg S

21.12.54.70 Papir og papp, ikke flerlagt, bestrøket med uorganiske stoffer, 
unntatt med glimmerpulver, samt bleket, bestrøket med kaolin

4810.99 kg S

21.12.55.30 Karbonpapir eller lignende kopipapir i ruller med bredde over 36 
cm, eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en 
side over 36 cm i ubrettet tilstand

4809.10 kg S

21.12.55.50 Selvkopierende papir i ruller med bredde over 36 cm, eller i 
rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en side over 
36 cm i ubrettet tilstand

4809.20 kg S

21.12.55.90 Kopierings- eller overføringspapir i ruller med bredde over 36 
cm, eller i rektangulære ark med minst en side over 36 cm i 
ubrettet tilstand, unntatt karbonpapir eller lignende kopipapir, 
selvkopierende papir

4809.90 kg S

21.12.56.10 Papir og papp, påført tjære, bitumen eller asfalt, i ruller eller ark 4811.10 kg S

21.12.56.33 Selvklebende papir og papp, eller papir og papp påført klebestoff, 
i ruller eller ark

4811.41 kg S

21.12.56.35 Papir og papp påført klebestoff, i ruller eller ark (unntatt 
selvklebende)

4811.49 kg S

21.12.56.55 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast, 
bleket, med vekt over 150 g per m², i ruller eller ark (unntatt 
selvklebende)

4811.51 kg S

21.12.56.59 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med plast, 
i ruller eller ark (unntatt selvklebende, bleket og med vekt over 
150 g/m2)

4811.59 kg S

21.12.56.70 Papir og papp, overtrukket, impregnert eller bestrøket med voks, 
parafinvoks, stearin, olje eller glyserol, i ruller eller ark

4811.60 kg S
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21.12.57.00 Annet papir, papp, bestrøket, ikke nevnt ellers 4811.90 kg S

NACE 21.21: Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp

21.21.11.00 Bølgepapir og -papp, i ruller eller ark 4808.10 kg S

21.21.12.30 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefiber, 
med bunn med bredde minst 40 cm

4819.30 kg S

21.21.12.50 Sekker og poser av papir, papp, cellulosevatt eller cellulosefiber 
(unntatt med bunn med bredde minst 40 cm)

4819.40 kg S

21.21.13.00 Esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp 4819.10 kg S

21.21.14.00 Sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller 
bølgepapp

4819.20 kg S

21.21.15.30 Annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater, ikke 
nevnt ellers

4819.50 kg S

21.21.15.50 Sorterings- og oppbevaringsesker og lignende av papir eller papp, 
til bruk i kontorer, butikker og lignende

4819.60 kg S

NACE 21.22: Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir

21.22.11.10 Toalettpapir 4818.10 kg S

21.22.11.33 Lommetørklær, servietter for ansikt og hender, av papirmasse, 
papir, cellulosevatt eller fiberduk

4818.20.10 kg S

21.22.11.35 Håndklær av papir, papirmasse, cellulosevatt eller -fiberduk 4818.20.9 kg S

21.22.11.50 Bordduker og bordservietter av papirmasse, papir, cellulosevatt 
eller -fiberduk

4818.30 kg S

21.22.12.10 Sanitetsbind, tamponger og lignende av papir, papirmasse, 
cellulosevatt eller -fiberduk

4818.40.1 kg S

21.22.12.30 Bleier og bleieunderlag for spedbarn og lignende sanitærartikler av 
papirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, unntatt toalettpapir, 
sanitetsbind, tamponger og lignende varer

4818.40.90 kg S

21.22.12.50 Klær eller tilbehør til klær av papirmasse, papir, cellulosevatt eller 
-fiberduk (unntatt lommetørklær, hodeplagg)

4818.50 kg S

21.22.12.90 Varer til kirurgiske, medisinske eller hygieniske formål, av 
papirmasse, papir, cellulosevatt eller -fiberduk, ikke nevnt ellers

4818.90 kg S
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21.22.13.00 Brett, tallerkener, fat, kopper og lignende varer, av papir eller papp 4823.60 kg S

NACE 21.23: Produksjon av kontorartikler av papir

21.23.11.13 Karbonpapir og lignende kopipapir (unntatt i ruller med bredde 
over 36 cm eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med 
minst en side over 36 cm i ubrettet tilstand)

4816.10 kg S

21.23.11.15 Selvkopierende papir (unntatt i ruller med bredde over 36 cm eller 
i rektangulære (herunder kvadratiske) ark med minst en side over 
36 cm i ubrettet tilstand)

4816.20 kg S

21.23.11.17 Stensiler av papir 4816.30 kg S

21.23.11.19 Kopierings- og overføringspapir, offsetplater av papir, ikke nevnt 
ellers

4816.90 kg S

21.23.11.30 Selvklebende papir i strimler eller ruller 4823.12 kg S

21.23.11.50 Papir med plast eller klebestoff, i strimler eller ruller (unntatt 
selvklebende)

4823.19 kg S

21.23.12.30 Konvolutter av papir eller papp 4817.10 kg S

21.23.12.50 Kortbrev, ikke illustrerte postkort og korrespondansekort, av papir 
eller papp

4817.20 kg S

21.23.12.70 Esker, mapper, kompendier og lignende av papir eller papp, med 
innhold av brevpapir, konvolutter m.m

4817.30 kg S

21.23.13.50 Papir eller papp til skrivepapir, trykkpapir eller andre grafiske 
formål

4823.90.40 kg S

NACE 21.24: Produksjon av tapeter

21.24.11.10 «Ingrain»-papir 4814.10 kg S

21.24.11.30 Tapeter og lignende veggkledninger av papir, bestrøket eller 
belagt med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller dekorert 
plastbelegg

4814.20 kg S

21.24.11.50 Tapeter og lignende veggkledninger av papir, belagt med 
flettematerialer, også parallellagte eller vevde

4814.30 kg S

21.24.11.90 Annen tapet og lignende veggkledning, av papir, herunder 
gjennomsiktig vinduspapir

4814.90 kg S

21.24.12.00 Tekstiltapeter med bredde 45 cm eller mer 5905 kg S
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NACE 21.25: Produksjon av varer av papir og papp ellers

21.25.11.00 Gulvbelegg med underlag av papir eller papp, også ferdig tilskåret 
(herunder i ruller, gulvfliser, matter)

4815 m2 S

21.25.12.35 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, selvklebende, av papir 
og papp

4821.10.10 kg S

21.25.12.39 Etiketter og merkelapper, alle slags, trykte, av papir eller papp 
(unntatt selvklebende)

4821.10.90 kg S

21.25.12.55 Etiketter og merkelapper, alle slags, selvklebende, av papir eller 
papp (unntatt trykte)

4821.90.10 kg S

21.25.12.59 Etiketter og merkelapper, alle slags, av papir eller papp (unntatt 
trykte, selvklebende)

4821.90.90 kg S

21.25.13.00 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse 4812 kg S

21.25.14.13 Sigarettpapir, ferdig tilskåret i hefter eller hylser 4813.10 kg S

21.25.14.15 Sigarettpapir, tilskåret i ruller med bredde høyst 5 cm 4813.20 kg S

21.25.14.20 Bobiner, spoler og lignende varer til oppspoling av tekstilgarn, av 
papirmasse, papir og papp

4822.10 kg S

21.25.14.30 Bobiner, spoler og lignende varer av papirmasse, papir eller papp 
(unntatt varer til oppspoling av tekstilgarn)

4822.90 kg S

21.25.14.51 Filtrerpapir og -papp, tilskåret 4823.20 kg S

21.25.14.55 Diagrampapir i ruller, ark eller skiver 4823.40 kg S

21.25.14.57 Støpte eller pressede varer av papirmasse 4823.70 kg S

21.25.14.70 Andre artikler av papir og papp 4823.90.10 kg S

21.25.14.80 Andre artikler av papir og papp ikke nevnt ellers (unntatt 
impregnert med reagensmidler til diagnostisk bruk eller 
laboratoriebruk)

4823.90.80 kg S

NACE 22.11: Forlegging av bøker

22.11.10.00 Bøker, hefter, brosjyrer og lignende trykksaker, også som enkle 
blad, også brettet

4901.10 p/st @ S

22.11.21.70 Andre bøker, brosjyrer, hefter og lignende; i trykt form 4901.99 p/st @ S
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22.11.21.80 Bilde-, tegne- eller fargebøker for barn 4903 p/st @ S

22.11.22.00 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende, elektroniske — — S

22.11.31.00 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike 4901.91 p/st @ S

22.11.32.50 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike, 
elektroniske

— — S

22.11.41.00 Trykte kart, alle slags, herunder atlas, veikart og topografiske kart, 
i bokform

4905.91 p/st @ S

22.11.42.00 Atlas og andre bøker med kart, elektroniske — — S

22.11.51.00 Glober samt land-, sjøkart og lignende kart, ikke i bokform 4905 [.10 + .99] p/st @ S

22.11.52.00 Kart, alle slags, glober, ikke i bokform, elektroniske — — S

NACE 22.12: Forlegging av aviser

22.12.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire ganger 
i uken

4902.10 p/st @ S

22.12.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer minst fire ganger i 
uken, elektroniske

— — S

NACE 22.13: Forlegging av blader og tidsskrifter

22.13.11.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire 
ganger i uken (herunder reklameinntekter)

4902.90 p/st @ S

22.13.12.00 Aviser, journaler og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire 
ganger i uken, elektroniske

— — S

NACE 22.14: Forlegging av lydopptak

22.14.11.30 Grammofonplater, innspilte 8524.10 p/st S

22.14.11.50 CD-plater, innspilte 8524.32 p/st S

22.14.12.30 Magnetbånd, bredde høyst 4 mm, innspilte 8524.51 p/st S
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22.14.12.50 Magnetbånd, innspilte, bredde over 4 mm men høyst 6,5 mm 8524.52 p/st S

22.14.21.00 Musikk, trykt eller i manuskriptform, innbundet eller ei, også 
illustrert (herunder i blindeskrift)

4904 p/st @ S

22.14.22.00 Trykt musikk, elektronisk — — S

NACE 22.15: Forlagsvirksomhet ellers

22.15.11.30 Trykte eller illustrerte postkort (unntatt med påtrykt eller 
mønsterpreget frimerke, enkle postkort)

4909.00.10 — S

22.15.11.50 Andre trykte eller illustrerte postkort 4909.00.90 — S

22.15.12.50 Illustrerte postkort, kort med hilsener og lignende, elektroniske — — S

22.15.13.00 Bilder, tegninger og fotografier 4911.91 — S

22.15.14.00 Bilder, tegninger og fotografier, elektroniske — — S

22.15.15.30 Overføringstrykk (dekalkomanier) (herunder som kan forglasses) 4908 — S

22.15.15.50 Kalendere av alle slag, trykte, herunder kalenderblokker 4910 — S

22.15.16.00 Overføringstrykk (dekalkomanier), kalendere, elektroniske — — S

NACE 22.21: Trykking av aviser

22.21.10.00 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer minst 
fire ganger i uken

— — S S1

NACE 22.22: Trykking ellers

22.22.11.00 Ubrukte frimerker, stempelmerker og lignende merker, 
stempelpapir, pengesedler, sjekkblanketter og verdipapirer

4907 — S

22.22.12.30 Varekataloger 4911.10.10 — S

22.22.12.50 Trykking av reklametrykksaker (unntatt varekataloger) 4911.10.90 — S

22.22.13.00 Andre trykksaker, ikke nevnt ellers 4911.99 — S
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22.22.20.13 Protokoller, regnskaps-, ordre- og kvitteringsbøker, av papir eller 
papp

4820.10.10 kg S

22.22.20.15 Notisbøker, skriveblokker og notisblokker, av papir eller papp 4820.10.30 kg S

22.22.20.17 Dagbøker, av papir eller papp 4820.10.50 kg S

22.22.20.19 Avtalebøker, adressebøker, telefonbøker og kopibøker, av papir 
eller papp (unntatt dagbøker)

4820.10.90 — S

22.22.20.30 Skrivebøker, av papir eller papp 4820.20 kg S

22.22.20.50 Samlepermer, mapper og omslag for dokumenter, av papir eller 
papp (unntatt bokomslag)

4820.30 kg S

22.22.20.75 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir, i 
løpende baner

4820.40.10 kg S

22.22.20.79 Blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir 
(unntatt i løpende baner)

4820.40.90 kg S

22.22.20.80 Album for prøver eller samlinger, frimerker eller fotografier, av 
papir eller papp

4820.50 kg S

22.22.20.90 Skriveunderlag, bokomslag og lignende varer av papir og papp 4820.90 — S

22.22.31.00 Trykking av bøker, brosjyrer/foldere, bildebøker eller fargebøker 
til barn, musikk i trykket form eller manuskriptform

— — S S1

22.22.32.20 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer 
sjeldnere enn fire ganger i uken, herunder tillegg til aviser, unntatt 
innlegg

— — S S1

22.22.32.30 Trykking av alle slags land- og sjøkart — — S S1

22.22.32.43 Trykking av illustrerte postkort (uten frimerke), kort 
med personlige hilsener, beskjeder, meldinger, herunder 
fødselsdagskort, julekort osv.

— — S S1

22.22.32.45 Trykking av overføringstrykk (dekalkomanier) — — S S1

22.22.32.50 Trykking av kalendere av alle slag, herunder kalenderblokker — — S S1

22.22.32.70 Trykking av bilder, tegninger og fotografier — — S S1
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22.22.32.90 Trykking direkte på materialer unntatt papir, papirbaserte 
produkter og tekstiler (herunder trykking på plast, glass, metall, tre 
og keramikk)

— — S S1

NACE 22.23: Bokbinding

22.23.10.10 Innbinding og ferdiggjøring av bøker og lignende trykksaker 
(bretting, samling, hefting, liming, beskjæring m.m.)

— — S S1

22.23.10.30 Innbinding og ferdiggjøring av brosjyrer, tidsskrifter, kataloger 
og reklametrykksaker, herunder bretting, samling, hefting, liming, 
beskjæring m.m.

— — S S1

22.23.10.50 Innbinding og ferdiggjøring, herunder ferdiggjøring av trykksaker 
av papir og papp, unntatt ferdiggjøring av bøker, brosjyrer, 
tidsskrifter, kataloger og reklametrykksaker

— — S S1

NACE 22.24: Ferdiggjøring før trykking

22.24.10.00 Setting og framstilling av trykkplater — — S S1

22.24.20.00 Komponenter til trykking 8442.50 — S

NACE 22.25: Annen grafisk produksjon

22.25.10.00 Andre grafiske arbeider — — S S1

NACE 22.31: Reproduksjon av lydopptak

22.31.10.10 Reproduksjon av lyd på grammofonplater — — S S1

22.31.10.30 Reproduksjon av lyd eller bilde på magnetbånd med bredde høyst 
4 mm

— — S S1

22.31.10.50 Reproduksjon av lyd eller bilde på magnetbånd med bredde over 4 
mm, men høyst 6,5 mm

— — S S1

22.31.10.70 Reproduksjon av lyd på CD — — S S1

NACE 22.32: Reproduksjon av videoopptak

22.32.10.50 Reproduksjon av opptak av lyd- og bildevideo på magnetbånd 
med bredde over 6,5 mm

— — S S1

22.32.10.70 Reproduksjon av lyd og bilde på video og andre medier (unntatt 
magnetbånd)

— — S S1
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NACE 22.33: Reproduksjon av data og programmer på EDB-media

22.33.10.30 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde høyst 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — S S1

22.33.10.50 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde over 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — S S1

22.33.10.70 Reproduksjon av andre medier med edb-data (unntatt magnetbånd, 
opptak av lyd eller bilde)

— — S S1

NACE 24.11: Produksjon av industrigasser

24.11.11.20 Argon 2804.21 m3 T

24.11.11.30 Sjeldne gasser (unntatt argon) 2804.29 m3 T

24.11.11.50 Hydrogen 2804.10 m3 T

24.11.11.60 Nitrogen 2804.30 m3 T

24.11.11.70 Oksygen 2804.40 m3 T

24.11.12.30 Karbondioksid 2811.21 kg T

24.11.12.50 Svoveltrioksid (svovelsyreanhydrid); diarsentrioksid 2811.29.10 kg T

24.11.12.70 Nitrogenoksid 2811.29.30 kg T

24.11.12.90 Uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller (unntatt 
svoveltrioksid (svovelsyreanhydrid), diarsentrioksid, 
nitrogenoksid, silikondioksid, svoveldioksid, karbondioksid)

2811.29.90 kg T

24.11.13.00 Flytende luft, komprimert luft 2851.00.30 kg T

NACE 24.12: Produksjon av fargestoffer og pigmenter

24.12.11.30 Sinkoksid, sinkperoksid 2817 kg T

24.12.11.50 Titanoksider 2823 kg TiO2 @ T

24.12.12.15 Kromtrioksid 2819.10 kg T
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24.12.12.19 Kromoksider og -hydroksider (unntatt kromtrioksid) 2819.90 kg T

24.12.12.35 Mangandioksid 2820.10 kg T

24.12.12.39 Manganoksider (unntatt mangandioksid) 2820.90 kg T

24.12.12.53 Blymonoksid (litharge, massicot) 2824.10 kg T

24.12.12.55 Blymønje og oransjemønje 2824.20 kg PbO @ T

24.12.12.57 Blyoksider (unntatt blymonoksid (litharge, massicot), blymønje og 
oransjemønje)

2824.90 kg T

24.12.12.70 Kobberoksider og -hydroksider 2825.50 kg T

24.12.13.13 Jernoksider og -hydroksider 2821.10 kg T

24.12.13.15 Jordfarger med innhold av minst 70 vektprosent bundet jern 
vurdert som Fe2O3

2821.20 kg T

24.12.13.30 Koboltoksid og -hydroksider, kommersielle koboltoksider 2822 kg T

24.12.13.53 Litiumoksid og -hydroksid 2825.20 kg T

24.12.13.55 Vanadiumoksider og -hydroksider 2825.30 kg T

24.12.13.63 Nikkeloksider og -hydroksider 2825.40 kg T

24.12.13.65 Germaniumoksider og zirkoniumdioksid 2825.60 kg T

24.12.13.73 Molybdenoksider og -hydroksider 2825.70 kg T

24.12.13.75 Antimonoksider 2825.80 kg T

24.12.13.90 Andre uorganiske baser, oksider, hydroksider og peroksider av 
metaller

2825.90 kg T

24.12.21.10 Dispersjonsfargestoffer samt preparater på basis av slike 
fargestoffer

3204.11 kg T

24.12.21.20 Syrefargestoffer, også metalliserte, beisfargestoffer, samt 
preparater på basis av disse

3204.12 kg T

24.12.21.30 Basiske fargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.13 kg T

24.12.21.40 Direktfargestoffer samt preparater på basis av disse 3204.14 kg T
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24.12.21.50 Andre syntetiske organiske fargestoffer 3204 [.15 + .16 + .17 + .19 
+ .90]

kg T

24.12.21.60 Syntetiske, organiske produkter til bruk som fluorescerende 
hvitemidler

3204.20 kg T

24.12.21.70 Substratpigmenter samt preparater på basis av disse 3205 kg T

24.12.22.50 Vegetabilske garvestoffekstrakter; tanniner og deres salter, etere, 
estere og andre derivater

3201 kg T

24.12.22.70 Fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse og 
preparater av disse (herunder fargeekstrakter) (unntatt beinkull)

3203 kg T

24.12.23.30 Syntetiske, organiske garvestoffer 3202.10 kg T

24.12.23.50 Uorganiske garvestoffer og preparater til garving, samt 
enzymholdige preparater for forgarving

3202.90 kg T

24.12.24.15 Pigmenter og preparater på basis av titandioksid, med minst 80 
vektprosent titandioksid

3206.11 kg TiO2 @ T

24.12.24.19 Pigmenter og preparater av titandioksid, med under 80 vektprosent 
titandioksid

3206.19 kg TiO2 @ T

24.12.24.30 Pigmenter og preparater på basis av kromforbindelser 3206.20 kg T

24.12.24.50 Pigmenter og preparater på basis av kadmiumforbindelser 3206.30 kg T

24.12.24.70 Andre fargestoffer og preparater samt uorganiske produkter til 
bruk som luminoforer

3206 [.4 + .50] kg T

NACE 24.13: Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

24.13.11.11 Klor 2801.10 kg T

24.13.11.13 Jod 2801.20 kg T

24.13.11.15 Fluor 2801.30.10 kg T

24.13.11.17 Brom 2801.30.90 kg T

24.13.11.20 Svovel, sublimert eller utfelt; kolloidalt svovel 2802 kg T

24.13.11.30 Karbon («carbon black» og andre typer karbon ikke nevnt ellers) 2803 kg T

24.13.11.40 Bor, tellur 2804.50 kg T



16.7.2009 Nr. 39/577EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

24.13.11.53 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.61 kg T

24.13.11.55 Silisium, med innhold under 99,99 vektprosent silisium 2804.69 kg T

24.13.11.60 Fosfor 2804.70 kg T

24.13.11.70 Arsen 2804.80 kg T

24.13.11.90 Selen 2804.90 kg T

24.13.12.35 Klorider og oksidklorider av fosfor 2812.10.1 kg T

24.13.12.37 Halogenider og oksidhalogenider av ikke-metaller (unntatt 
klorider og oksidklorider av fosfor)

2812 [.10.9 + .90] kg T

24.13.12.50 Karbondisulfid 2813.10 kg T

24.13.12.70 Sulfider av ikke-metaller (unntatt karbondisulfid), kommersiell 
fosfortrisulfid

2813.90 kg T

24.13.13.25 Natrium 2805.11 kg T

24.13.13.29 Alkalimetaller (unntatt natrium) 2805.19.90 kg T

24.13.13.30 Kalsium 2805.12 kg T

24.13.13.50 Strontium og barium 2805.19.10 kg T

24.13.13.70 Sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium 2805.30 kg T

24.13.13.80 Kvikksølv 2805.40 kg T

24.13.14.13 Hydrogenklorid (saltsyre) 2806.10 kg HCl

@

T

24.13.14.15 Klorsvovelsyre 2806.20 kg T

24.13.14.33 Svovelsyre 2807.00.10 kg SO2 @ T

24.13.14.35 Oleum 2807.00.90 kg SO2 @ T

24.13.14.53 Difosforpentoksid 2809.10 kg P2O5 T
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24.13.14.55 Fosforsyre og polyfosforsyrer 2809.20 kg P2O5 T

24.13.14.60 Boroksider, borsyrer, uorganiske syrer (unntatt hydrogenfluorid) 2810 + 2811.19 kg T

24.13.14.73 Hydrogenfluorid (flussyre) 2811.11 kg HF @ T

24.13.14.75 Silisiumdioksid 2811.22 kg SiO2 @ T

24.13.14.77 Svoveldioksid 2811.23 kg SO2 @ T

24.13.15.25 Natriumhydroksid (kaustisk soda) i fast form 2815.11 kg NaOH @ T

24.13.15.27 Natriumhydroksid (natronlut) løst i vann 2815.12 kg NaOH T

24.13.15.35 Kaliumhydroksid (kaustisk kali) i fast form 2815.20.10 kg KOH @ T

24.13.15.37 Kaliumhydroksid (kalilut), løst i vann 2815.20.90 kg KOH T

24.13.15.50 Peroksider av natrium eller kalium 2815.30 kg T

24.13.15.60 Hydroksid og peroksid av magnesium, oksider, hydroksider og 
peroksider av strontium eller barium

2816 kg T

24.13.15.70 Aluminiumhydroksid 2818.30 kg Al2O3 @ T

24.13.15.80 Hydrazin og hydroksylamin samt deres uorganiske salter 2825.10 kg T

24.13.21.10 Fluorider, fluorsilikater, fluoraluminater og andre komplekse 
fluorsalter

2826 kg F @ T

24.13.21.30 Klorider (unntatt ammoniumklorid (salmiakk)) 2827 [.20 + .3] kg T

24.13.21.50 Oksidklorider og hydroksidklorider av kopper og andre metaller 2827.4 kg T

24.13.21.70 Bromider og oksidbromider, jodider og oksidjodider 2827 [.5 + .60] kg T

24.13.22.35 Kommersielt kalsiumhypokloritt o.a. kalsiumhypokloritter 2828.10 kg Cl

@

T
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24.13.22.39 Hypokloritter; kloritter, hypobromitter (unntatt 
kalsiumhypokloritter)

2828.90 kg Cl

@

T

24.13.22.55 Natriumklorat 2829.11 kg T

24.13.22.59 Klorater, perklorater, bromater og perbromater; jodater og 
perjodater (unntatt av natrium)

2829 [.19 + .90] kg T

24.13.31.13 Sulfider og polysulfider 2830 kg S @ T

24.13.31.15 Ditionitter og sulfoksylater 2831 kg T

24.13.31.33 Sulfitter 2832 [.10 + .20] kg Na2S2O5 
@

T

24.13.31.35 Tiosulfater 2832.30 kg T

24.13.31.53 Aluminiumsulfater 2833.22 kg Al2O3 @ T

24.13.31.55 Bariumsulfat 2833.27 kg T

24.13.31.57 Sulfater (unntatt aluminium og barium) 2833 [.1 + .21 + .23 + .24 
+ .25 + .26 + .29]

kg T

24.13.31.73 Aluner 2833.30 kg T

24.13.31.75 Peroksosulfater (persulfater) 2833.40 kg T

24.13.32.10 Nitrater (unntatt kalium) 2834.29 kg N @ T

24.13.32.20 Fosfinater (hypofosfitter) og fosfonater (fosfitter) 2835.10 kg T

24.13.32.30 Fosfater av mono- eller dinatrium 2835.22 kg P2O5 @ T

24.13.32.40 Kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat) 2835.25 kg P2O5 @ T

24.13.32.50 Trinatrium og kaliumfosfater, kalsium og andre fosfater, 
polyfosfater unntatt kalsiumhydrogenortofosfat (triammonium, 
mono- eller dinatrium), natriumtrifosfat

2835 [.23 + .24 + .26 + 
.29.90 + .39]

kg P2O5 @ T

24.13.32.60 Fosfater av triammonium 2835.29.10 kg T



Nr. 39/580 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

24.13.32.70 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfater) 2835.31 kg P2O5 @ T

24.13.33.10 Dinatriumkarbonat (soda) 2836.20 kg Na2CO3 
@

T

24.13.33.20 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836.30 kg T

24.13.33.30 Kaliumkarbonat 2836.40 kg K2CO3 @ T

24.13.33.40 Kalsiumkarbonat 2836.50 kg T

24.13.33.50 Bariumkarbonat 2836.60 kg BaCO3 @ T

24.13.33.60 Blykarbonat 2836.70 kg T

24.13.33.71 Litiumkarbonater 2836.91 kg T

24.13.33.73 Strontiumkarbonat 2836.92 kg T

24.13.33.79 Karbonater (unntatt ammonium, dinatrium, 
natriumhydrogenkarbonat, kalium, kalsium, barium, bly, litium, 
strontium og vismut)

2836.99 kg T

24.13.41.10 Aluminater 2841.10 kg T

24.13.41.20 Kromater av sink eller bly 2841.20 kg T

24.13.41.30 Natriumdikromat, kaliumdikromat og andre kromater og 
dikromater, peroksykromater (unntatt av sink og bly)

2841 [.30 + .50] kg T

24.13.41.40 Manganitter, manganater og permanganater 2841.6 kg S

24.13.41.50 Molybdater 2841.70 kg S

24.13.41.60 Wolframater 2841.80 kg S

24.13.41.70 Salter av metalloksidsyrer eller peroksidsyrer (unntatt aluminater, 
kromater, dikromater, peroksykromater, manganitter, manganater, 
permanganater, molybdater, wolframater)

2841.90 kg S

24.13.41.83 Sølvnitrat 2843.21 kg S

24.13.41.85 Kolloidale edelmetaller og forbindelser av edelmetaller, unntatt 
sølvnitrat

2843 [.10 + .29 + .30 + 
.90]

kg S
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24.13.42.50 Destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere renhet 2851.00.10 kg S

24.13.42.90 Uorganiske forbindelser, amalgamer (unntatt destillert vann og 
annet vann av tilsvarende eller høyere renhet, flytende luft og 
komprimert luft, forbindelser og amalgamer av edelmetaller)

2851.00 (.50 + .80) kg S

24.13.51.00 Tungtvann (deuteriumoksid), isotoper og deres forbindelser 
(unntatt radioaktive og spaltbare eller fertile kjemiske isotoper)

2845 kg S

24.13.52.20 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider 2837 kg T

24.13.52.30 Fulminater, cyanater og tiocyanater 2838 kg T

24.13.52.40 Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater 2839 kg SiO2 @ T

24.13.52.50 Dinatriumtetraborat og andre borater (unntatt peroksoborater 
(perborater))

2840 [.1 + .20] kg B2O3 @ T

24.13.52.60 Peroksoborater (perborater) 2840.30 kg B2O3 @ T

24.13.52.70 Doble eller komplekse silikater 2842.10 kg T

24.13.52.90 Salter av uorganiske syrer eller peroksosyrer (unntatt azider og 
doble eller komplekse silikater)

2842.90 kg T

24.13.53.00 Hydrogenperoksid 2847 kg H2O2 T

24.13.54.30 Fosfider (unntatt ferrofosfor) 2848 kg T

24.13.54.50 Silisiumkarbider, også om de ikke er kjemisk definerte 2849 kg T

24.13.54.70 Hydrider, nitrider, azider, silisiumforbindelser og borider 2850 kg S

24.13.55.00 Uorganiske og organiske forbindelser av sjeldne jordmetaller, av 
yttrium eller av scandium eller blandinger av disse

2846 kg S

24.13.56.00 Svovel (unntatt rå, uraffinert, sublimert, utfelt eller kolloidal) 2503.00.90 kg S

24.13.57.00 Røstet svovelkis (kisavbrann) 2601.20 kg S

24.13.58.50 Piezoelektrisk kvarts 7104.10 g S

24.13.58.70 Syntetiske eller rekonstruerte edel- eller halvedelsteiner, 
ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte (unntatt 
piezoelektrisk kvarts)

7104.20 g S
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NACE 24.14: Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer

24.14.11.20 Mettede asykliske hydrokarboner 2901.10 kg T

24.14.11.30 Umettede asykliske hydrokarboner, etylen 2901.21 kg T

24.14.11.40 Umettede asykliske hydrokarboner, propen (propylen) 2901.22 kg T

24.14.11.50 Umettede asykliske hydrokarboner, buten (butylen) og isomerer 
derav

2901.23 kg T

24.14.11.65 Umettede asykliske hydrokarboner, buta-1,3-dien 2901.24.10 kg T

24.14.11.67 Umettede asykliske hydrokarboner, isopren 2901.24.90 kg T

24.14.11.90 Umettede asykliske hydrokarboner (unntatt etylen, propen, buten, 
buta-1,3-dien og isopren)

2901.29 kg T

24.14.12.13 Sykloheksan 2902.11 kg T

24.14.12.15 Syklaner, syklener og sykloterpener (unntatt sykloheksan) 2902.19 kg T

24.14.12.23 Benzen 2902.20 kg T

24.14.12.25 Toluen 2902.30 kg T

24.14.12.43 o-Xylen 2902.41 kg T

24.14.12.45 p-Xylen 2902.43 kg T

24.14.12.47 m-Xylen og blandede xylenisomere 2902 [.42 + .44] kg T

24.14.12.50 Styren 2902.50 kg T

24.14.12.60 Etylbenzen 2902.60 kg T

24.14.12.70 Kumen 2902.70 kg T

24.14.12.80 Naftalen og antracen 2902.90.10 kg T

24.14.12.90 Bifenyl, terpenyler, vinyltoluener, sykliske hydrokarboner unntatt 
syklaner, syklener, sykloterpener, benzen, toluen, xylener, styren, 
etylbenzen, kumen, naftalen, antracen

2902.90 (.30 + .90) kg T

24.14.13.13 Klormetan (metylklorid) og kloretan (etylklorid) 2903.11 kg T
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24.14.13.15 Diklormetan (metylenklorid) 2903.12 kg T

24.14.13.23 Kloroform (triklormetan) 2903.13 kg T

24.14.13.25 Karbontetraklorid 2903.14 kg T

24.14.13.53 1,2-dikloretan (etylendiklorid) 2903.15 kg T

24.14.13.57 Mettede klorderivater av asykliske hydrokarboner, ikke nevnt 
ellers

2903.19 kg T

24.14.13.71 Vinylklorid (kloretylen) 2903.21 kg T

24.14.13.73 Trikloretylen 2903.22 kg T

24.14.13.75 Tetrakloretylen (perkloretylen) 2903.23 kg T

24.14.13.79 Umettede klorderivater av asykliske hydrokarboner (unntatt 
vinylklorid, trikloretylen, tetrakloretylen)

2903.29 kg T

24.14.14.50 Hydrokarbonderivater som bare inneholder sulfogrupper, deres 
salter og etylestere

2904.10 kg T

24.14.14.70 Hydrokarbonderivater som bare inneholder nitro- eller 
nitrosogrupper

2904.20 kg T

24.14.14.90 Hydrokarbonderivater (unntatt slike som bare inneholder 
sulfogrupper, deres salter og etylestere samt slike som inneholder 
bare nitro- eller bare nitrosogrupper)

2904.90 kg T

24.14.15.10 Fluor-, brom- eller jodderivater av asykliske hydrokarboner 2903.30 kg S

24.14.15.30 Halogenderivater av asykliske hydrokarboner med innhold av 
minst to forskjellige halogener

2903.4 kg S

24.14.15.53 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksaklorsykloheksan 2903.51 kg S

24.14.15.59 Halogenderivater av sykloalkaner, -alkener, -terpener (unntatt 
1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan)

2903.59 kg S

24.14.15.73 Klorbenzen, o-diklorbenzen og p-diklorbenzen 2903.61 kg S

24.14.15.75 Heksaklorbenzen og DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan) 2903.62 kg S
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24.14.15.79 Halogenderivater av aromatiske hydrokarboner, unntatt klor-, o-di-
, p-di-, og heksaklorbenzen samt DDT (1,2,3-triklor-2,2-bis(p-
klorofenyl)etan)

2903.69 kg S

24.14.21.00 Industrielle fettalkoholer 3823.70 kg T

24.14.22.10 Metanol (metylalkohol) 2905.11 kg T

24.14.22.20 Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol) 2905.12 kg T

24.14.22.30 Butan-1-ol (n-butylalkohol) 2905.13 kg T

24.14.22.40 2-metylalkohol-2-ol (tert-butylalkohol) o.a. butanoler unntatt 
butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905.14 kg T

24.14.22.50 Pentanol (amylalkohol) og isomerer derav 2905.15 kg T

24.14.22.63 Oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav 2905.16 kg T

24.14.22.69 Dodekan-1-ol (laurylalkohol) heksadekan-1-ol (cetylalkohol) 
og oktadekan-1-ol (stearylalkohol) og andre mettede, enverdige 
alkoholer

2905 [.17 + .19] kg T

24.14.22.73 Asykliske terpenalkoholer 2905.22 kg T

24.14.22.75 Allylalkohol og andre umettede, enverdige alkoholer (unntatt 
asykliske terpenalkoholer)

2905.29 kg T

24.14.23.10 Etylenglykol (etandiol) 2905.31 kg T

24.14.23.20 Propylenglykol (propan-1,2-diol) 2905.32 kg T

24.14.23.33 D-glucitol (sorbitol) 2905.44 kg T

24.14.23.39 Flerverdige asykliske alkoholer (unntatt etylenglykol, 
propylenglykol og D-glucitol (sorbitol))

2905 [.39 + .41 + .42 + .43 
+ .49]

kg T

24.14.23.50 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske 
alkoholer

2905.5 kg T

24.14.23.73 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske alkoholer og 
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2906.1 kg T

24.14.23.75 Aromatiske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2906.2 kg T

24.14.24.15 Fenol (hydroksybenzen) og dens salter 2907.11 kg T
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24.14.24.17 Kresoler og deres salter 2907.12 kg T

24.14.24.19 Enverdige fenoler og deres salter (unntatt fenol og dens salter, 
kresoler og deres salter)

2907 [.13 + .14 + .15 + 
.19]

kg T

24.14.24.33 4,4’-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) og dens 
salter

2907.23 kg T

24.14.24.39 Flerverdige fenoler (herunder salter; unntatt 4,4 
isopropylidendifenol) og fenolalkoholer

2907 [.21 + .22 + .29] kg T

24.14.24.53 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
halogensubstituenter, og deres salter

2908.10 kg T

24.14.24.55 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
sulfogrupper, deres salter og estere

2908.20 kg T

24.14.24.59 Fenolderivater eller fenolalkoholer (unntatt de som bare 
inneholder halogensubstituenter og deres salter samt de som 
inneholder sulfogrupper, deres salter og estere)

2908.90 kg T

24.14.31.20 Stearinsyre, industriell 3823.11 kg T

24.14.31.30 Oleinsyre, industriell 3823.12 kg T

24.14.31.50 Talloljefettsyre, industriell 3823.13 kg T

24.14.31.95 Industrielle destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og 
talloljefettsyre)

3823.19.10 kg T

24.14.31.97 Industrielle, ikke destillerte fettsyrer (unntatt stearin-, olein- og 
talloljefettsyre)

3823.19 (.30 + .90) kg T

24.14.32.15 Etylacetat 2915.31 kg T

24.14.32.17 Vinylacetat 2915.32 kg T

24.14.32.19 Estere av eddiksyre (unntatt etylacetat og vinylacetat) 2915 [.33 + .34 + .35 + 
.39]

kg T

24.14.32.20 Mono-, di- eller trikloreddiksyrer, propion-, smør- og valeriansyrer 
og deres salter og estere

2915 [.40 + .50 + .60] kg T

24.14.32.35 Palmitinsyre 2915.70.15 kg T

24.14.32.37 Salter og estere av palmitinsyre 2915.70.20 kg T
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24.14.32.43 Salter av stearinsyre 2915.70.30 kg T

24.14.32.45 Stearinsyre 2915.70.25 kg T

24.14.32.47 Estere av stearinsyre 2915.70.80 kg T

24.14.32.53 Maursyre 2915.11 kg T

24.14.32.55 Salter og estere av maursyre 2915 [.12 + .13] kg T

24.14.32.71 Eddiksyre 2915.21 kg T

24.14.32.73 Natriumacetat 2915.22 kg T

24.14.32.75 Koboltacetater 2915.23 kg T

24.14.32.77 Eddiksyreanhydrid 2915.24 kg T

24.14.32.79 Salter av eddiksyre (unntatt av natrium, av kobolt) 2915.29 kg T

24.14.32.80 Laurinsyre og andre mettede asykliske monokarbokylsyrer, deres 
salter og estere

2915.90 kg T

24.14.33.10 Akrylsyre og dens salter, andre umettede monokarboksylsyrer 2916 [.11 + .19 + .20] kg T

24.14.33.20 Estere av akrylsyre 2916.12 kg T

24.14.33.30 Metakrylsyre og dens salter 2916.13 kg T

24.14.33.40 Estere av metakrylsyre 2916.14 kg T

24.14.33.50 Olje-, linol- eller linolensyre og deres salter og estere 2916.15 kg T

24.14.33.63 Benzosyre og dens salter og estere 2916.31 kg T

24.14.33.65 Benzylperoksid og benzylklorid 2916.32 kg T

24.14.33.67 Fenyleddiksyre og dens salter og estere 2916 [.34 + .35] kg T

24.14.33.70 Aromatiske monokarboksylsyrer (anhydrider), halider, 
peroksider, peroksidsyrer og deres derivater, unntatt benzosyre, 
fenyledikksyrer og deres salter/estere, benzylperosid, benzylklorid

2916.39 kg T

24.14.33.83 Oksal-, azelain-, malein- og andre sykloalkaniske, sykloalkeniske 
syrer, salter

2917 [.11 + .13 + .19 + 
.20]

kg T



16.7.2009 Nr. 39/587EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

24.14.33.85 Adipinsyre og dens salter og estere 2917.12 kg T

24.14.33.87 Maleinsyreanhydrid 2917.14 kg T

24.14.34.13 Dibutylortoftalater 2917.31 kg T

24.14.34.15 Dioktylortoftalater 2917.32 kg T

24.14.34.23 Dinonyl- eller didecylortoftalater 2917.33 kg T

24.14.34.25 Estere av ortoftalsyre (unntatt dibutyl-, dioktyl-, dinonyl- eller 
didecylortoftalater)

2917.34 kg T

24.14.34.33 Ftalsyreanhydrid 2917.35 kg T

24.14.34.35 Tereftalsyre og dens salter 2917.36 kg T

24.14.34.43 Dimetyltereftalat 2917.37 kg T

24.14.34.45 Aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider og derivater 
ikke nevnt ellers

2917.39 kg T

24.14.34.73 Sitronsyre og dens salter og estere 2918 [.14 + .15] kg T

24.14.34.75 Karboksylsyrer med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunksjon 2918 [.11 + .12 + .13 + .16 
+ .19 + .29 + .30 + .90]

kg T

24.14.41.13 Metylamin, di- eller trimetylamin og deres salter 2921.11 kg T

24.14.41.15 Dietylamin og dets salter 2921.12 kg T

24.14.41.17 Asykliske monoaminer og deres derivater og salter (unntatt metyl-
, dimetyl, trimetyl- og dietylamin)

2921.19 kg T

24.14.41.23 Etylendiamin og dets salter 2921.21 kg T

24.14.41.25 Heksametylendiamin og dets salter 2921.22 kg T

24.14.41.27 Asykliske polyaminer og deres derivater og salter (unntatt 
etylendiamin og dets salter, heksametylen- og dens salter)

2921.29 kg T

24.14.41.30 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske mono- eller 
polyaminer og deres derivater; salter

2921.30 kg T

24.14.41.51 Anilin og dets salter (unntatt derivater) 2921.41 kg T
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24.14.41.53 Anilinderivater og deres salter 2921.42 kg T

24.14.41.55 Toluidiner og deres derivater; salter 2921.43 kg T

24.14.41.57 Aromatiske monoaminer og deres derivater; salter (unntatt anilin 
og toluidin)

2921 [.44 + .45 + .46 + 
.49]

kg T

24.14.41.70 Aromatiske polyaminer og deres derivater; salter 2921.5 kg T

24.14.42.33 Monoetanolamin og dets salter 2922.11 kg T

24.14.42.35 Dietanolamin og dets salter 2922.12 kg T

24.14.42.37 Trietanolamin og dets salter 2922.13 kg T

24.14.42.39 Aminoalkoholer og deres etere og estere og salter, med bare en 
type oksygenfunksjon, unntatt mono-, di- og trietanolamin og 
deres salter

2922 [.14 + .19] kg T

24.14.42.90 Aminoforbindelser med oksygenfuksjon (unntatt aminoalkoholer, 
deres estere og etere og salter, lysin og dens salter og estere, og 
glutaminsyre og dens salter og estere)

2922 [.2 + .3 + .43 + .44 + 
.49 + .50]

kg T

24.14.43.10 Ureiner og deres derivater; salter 2924.21 kg T

24.14.43.20 Sakkarin og dets salter 2925.11 kg T

24.14.43.30 Imider og deres derivater; salter (unntatt sakkarin og dets salter) 2925 [.12 + .19] kg T

24.14.43.40 Iminer og deres derivater; salter 2925.20 kg T

24.14.43.50 Akrylnitril 2926.10 kg T

24.14.43.60 1-cyanoguanidin (dicyandiamid) 2926.20 kg T

24.14.43.70 Nitrilfunksjoner (unntatt akrylnitril og 1-cyanoguanidin 
(dicyandiamid))

2926 [.30 + .90] kg T

24.14.44.20 Diazo-, azo- og azoksyforbindelser 2927 kg T

24.14.44.30 Organiske derivater av hydrazin eller hydroksylamin 2928 kg T

24.14.44.50 Isocyanater 2929.10 kg T

24.14.44.90 Forbindelser med annen nitrogenfunksjoner (unntatt isocyanater) 2929.90 kg T
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24.14.51.35 Ditiokarbonater (xantater), tio- og ditiokarbamater, tiuram mono-, 
di- eller tetrasulfider

2930 [.10 + .20 + .30] kg T

24.14.51.37 Metionin 2930.40 kg T

24.14.51.39 Organiske svovelforbindelser (unntatt ditiokarbonater (xantater), 
tio- og ditiokarbamater, tiuram mono-, di- eller tetrasulfider, 
metionin)

2930.90 kg T

24.14.51.50 Andre organiske-uorganiske forbindelser (unntatt organiske 
svovelforbindelser)

2931 kg T

24.14.52.10 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er) 
(herunder kumarin, metylkumariner og etylkumariner) (unntatt 
andre laktoner)

2932 [.1 + .21 + .9] kg T

24.14.52.30 Heterosykliske forbindelser med en ukondensert imidazolring 
(unntatt hydantoin og dets derivater)

2933.29 kg T

24.14.52.50 Forbindelser med pyridin, sykliske forbindelser med (iso)kinolin, 
andre heterosykliske forbindelser med bare nitrogen

2933 [.3 + .4 + .72 + .79 
+ .9]

kg T

24.14.52.60 Melamin 2933.61 kg T

24.14.52.70 6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam) 2933.71 kg T

24.14.52.90 Nukleinsyrer og heterosykliske forbindelser – tiazol, benzotiazol, 
andre sykliske forbindelser

2934 [.10 + .20 + .9] kg T

24.14.53.50 Fosforsyreestere og deres salter (herunder laktofosfater, deres 
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater)

2919 kg T

24.14.53.75 Tiofosforsyreestere (fosfortioater) og deres salter; deres halogen-, 
sulfo-, nitro- og nitrosoderivater

2920.10 kg T

24.14.53.79 Estere av uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt 
hydrogenhalider) osv., ikke nevnt ellers

2920.90 kg T

24.14.61.11 Metanal (formaldehyd) 2912.11 kg T

24.14.61.13 Etanal (acetaldehyd) 2912.12 kg T

24.14.61.15 Butanal (butyraldehyd, normal isomer) 2912.13 kg T

24.14.61.19 Asykliske aldehyder, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
methanal (formaldehyd), etanal (acetaldehyd), butanal 
(butyraldehyd, normal isomer))

2912.19 kg T
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24.14.61.20 Sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon 2912.2 kg S

24.14.61.30 Aldehydalkoholer 2912.30 kg S

24.14.61.43 Vanillin (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd) 2912.41 kg S

24.14.61.45 Etylvanillin (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) 2912.42 kg S

24.14.61.47 Aldehydetere, aldehydfenoler og andre aldehyder med annen 
oksygenfunksjon (unntatt vanillin og etylvanillin)

2912.49 kg S

24.14.61.50 Sykliske polymerer av aldehyder 2912.50 kg S

24.14.61.60 Paraformaldehyd 2912.60 kg T

24.14.61.70 Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av aldehyder 
(herunder med annen oksygenfunksjon, sykliske polymerer av 
aldehyder, paraformaldehyd)

2913 kg S

24.14.62.11 Aceton 2914.11 kg T

24.14.62.13 Butanon (metyletylketon) 2914.12 kg T

24.14.62.15 4-Metylpentan-2-on (metylisobutylketon) 2914.13 kg T

24.14.62.19 Asykliske ketoner, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
aceton, butanon (metyletylketon) og 4-metylpentan-2-on 
(metylisobutylketon))

2914.19 kg T

24.14.62.31 Kamfer, aromatiske ketoner uten annen oksygenfunksjon, 
ketonalkoholer, -aldehyder, -fenoler og ketoner med annen 
oksygenfunksjon

2914 [.21 + .3 + .40 + .50] kg T

24.14.62.33 Sykloheksanon og metylsykloheksanoner 2914.22 kg T

24.14.62.35 Jononer og metyljononer 2914.23 kg T

24.14.62.39 Sykloalkaniske-, sykloalkeniske- eller sykloterpeniske ketoner 
uten annen oksygenfunksjon (unntatt kamfer, syklo- og 
metylsykloheksanoner, jononer og metyljononer)

2914.29 kg T

24.14.62.60 Kinoner 2914.6 kg T

24.14.62.70 Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater av ketoner og kinoner 2914.70 kg T
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24.14.63.13 Dietyleter 2909.11 kg T

24.14.63.19 Asykliske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater (unntatt dietyleter)

2909.19 kg T

24.14.63.23 Sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske etere og 
deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitersoderivater

2909.20 kg T

24.14.63.25 Aromatiske etere og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2909.30 kg T

24.14.63.33 2,2’-oksidietanol (dietylenglykol, digol) 2909.41 kg T

24.14.63.39 Eteralkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater (unntatt 2,2’-oksidietanol)

2909 [.42 + .43 + .44 + 
.49]

kg T

24.14.63.50 Eterfenoler, eteralkoholfenoler og deres halogen-, sulfo-, nitro- 
eller nitrosoderivater

2909.50 kg S

24.14.63.60 Alkoholperoksider, eterperoksider, ketonperoksider og deres 
halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater

2909.60 kg S

24.14.63.73 Oksiran (etylenoksid) 2910.10 kg T

24.14.63.75 Metyloksiran (propylenoksid) 2910.20 kg T

24.14.63.79 Epoksider, epoksyalkoholer, epoksyfenoler og epoksyetere 
med 3-leddet ring, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater, unntatt oksiran og metyloksiran (propylenoksid)

2910 [.30 + .90] kg T

24.14.63.80 Acetaler og hemiacetaler samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller 
nitrosoderivater

2911 kg T

24.14.64.30 Andre organiske forbindelser, ikke nevnt ellers 2942 kg T

24.14.64.50 Osteløype og konsentrater derav 3507.10 kg S

24.14.64.70 Enzymer, tilberedte enzymer (ikke spesifisert eller nevnt annet 
sted) (unntatt osteløype og konsentrater)

3507.90 kg S

24.14.71.20 Aktiverte, naturlige, mineralske produkter, animalsk kull 3802.90 kg S

24.14.71.30 Tallolje, også raffinert 3803 kg S

24.14.71.40 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin o.a. terpentinholdige oljer 
utvunnet av bartrær, rå dipenten, rå cymen og annen rå paracymen; 
«pine oil»

3805 kg S
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24.14.71.50 Kolofonium og harpikssyrer, samt derivater derav, lette og tunge 
harpiksoljer; smelteharpikser («run gums»)

3806 kg S

24.14.71.70 Tretjære, tretjæreoljer, trekreosot, rå metanol; vegetabilsk bek, 
bryggeribek og lignende preparater på basis av kolofonium, 
harpikssyrer eller vegetabilsk bek

3807 kg T

24.14.72.00 Trekull (herunder kull av nøtter eller nøtteskall), også agglomerert 4402 kg S

24.14.73.20 Bensol (benzen) 2707.10 kg T

24.14.73.30 Toluol og xylol 2707 [.20 + .30] kg T

24.14.73.40 Naftalen (naftalin) og aromatiske blandinger av hydrokarboner 
(unntatt bensol, toluol og xylol)

2707 [.40 + .50] kg T

24.14.73.50 Fenoler 2707.60 kg T

24.14.73.65 Kreosotoljer 2707.91 kg T

24.14.73.67 Oljer, destillasjonsprodukter av mineralsk tjære, ikke nevnt ellers 2707.99 kg T

24.14.73.70 Bek og bekkoks av steinkulltjære eller annen mineralsk tjære 2708 kg T

NACE 24.15: Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser

24.15.10.50 Salpetersyre; nitrersyrer 2808 kg N @ T

24.15.10.75 Vannfri ammoniakk 2814.10 kg N @ T

24.15.10.77 Ammoniakk i vandig løsning 2814.20 kg N @ T

24.15.20.20 Ammoniumklorid (salmiakk) 2827.10 kg T

24.15.20.30 Nitritter 2834.10 kg N @ T

24.15.20.50 Nitrater av kalium 2834.21 kg N @ T

24.15.20.70 Kommersielt ammoniumkarbonat og andre ammoniumkarbonater 2836.10 kg N @ T
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24.15.30.13 Urea med nitrogeninnhold over 45 vektprosent beregnet av vannfri 
tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3102.10.10 kg N T

24.15.30.19 Urea med nitrogeninnhold høyst 45 vektprosent beregnet av 
vannfri tørrsubstans (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.10.90 kg N T

24.15.30.23 Ammoniumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.21 kg N T

24.15.30.29 Dobbeltsalter og blandinger av ammoniumsulfat og 
ammoniumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.29 kg N T

24.15.30.30 Ammoniumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.30 kg N T

24.15.30.43 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre 
uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, høyst 28 vektprosent 
nitrogen

3102.40.10 kg N T

24.15.30.45 Blandinger av ammoniumnitrat med kalsiumkarbonat eller andre 
uorganiske stoffer uten gjødselsvirkning, med over 28 vektprosent 
nitrogen

3102.40.90 kg N T

24.15.30.60 Dobbeltsalter og blandinger av kalsiumnitrat og ammoniumnitrat 
(unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 10 
kg)

3102.60 kg N T

24.15.30.70 Kalsiumcyanamid (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.70 kg N T

24.15.30.80 Blandinger av urea og ammoniumnitrat, i vandig eller 
ammoniakalsk løsning (unntatt i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.80 kg N T

24.15.30.90 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 3102.90 kg N T

24.15.40.35 Superfosfater (unntatt kalisk, i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3103.10 kg P2O5 T

24.15.40.37 Thomasslag (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3103.20 kg P2O5 T

24.15.40.39 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk (unntatt superfosfat og 
thomasslag, i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 
10 kg)

3103.90 kg P2O5 T

24.15.50.30 Kaliumklorid (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3104.20 kg K2O T
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24.15.50.50 Kaliumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3104.30 kg K2O T

24.15.50.70 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk (unntatt kaliumklorid, 
kaliumsulfat, i tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 
10 kg)

3104.90 kg K2O T

24.15.60.00 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også blandet eller kjemisk 
behandlet

3101 kg T

24.15.70.50 Naturlig natriumnitrat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3102.50.10 kg T

24.15.70.70 Natriumnitrat (unntatt naturlig, i tabletter eller lignende form eller 
i pakker på høyst 10 kg)

3102.50.90 kg N T

24.15.80.10 Mineralsk eller kjemisk gjødsel i form av tabletter og lignende 
former i pakninger med bruttovekt høyst 10 kg

3105.10 kg T

24.15.80.23 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor 
og kalium (NPK-gjødsel), med over 10 vektprosent nitrogen

3105.20.10 kg T

24.15.80.25 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen, fosfor 
og kalium (NPK-gjødsel), med høyst 10 vektprosent nitrogen

3105.20.90 kg T

24.15.80.30 Diammonium hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (unntatt i 
tabletter eller lignende form eller i pakker på høyst 10 kg)

3105.30 kg T

24.15.80.40 Ammonium dihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) 3105.40 kg T

24.15.80.53 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrater og 
fosfater, ikke nevnt ellers

3105.51 kg T

24.15.80.59 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av nitrogen og fosfor, 
ikke nevnt ellers

3105.59 kg T

24.15.80.63 Kaliumsuperfosfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg)

3105.60.10 kg T

24.15.80.69 Mineralsk eller kjemisk gjødsel med innhold av fosfor og kalium, 
unntatt kaliumsuperfosfater (i tabletter eller lignende form eller i 
pakker på høyst 10 kg, de med nitrogen)

3105.60.90 kg T

24.15.80.90 Mineralsk eller kjemisk gjødsel, ikke nevnt ellers 3105.90 kg T

NACE 24.16: Produksjon av basisplast

24.16.10.35 Lineær polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbeidede 
former

3901.10.10 kg T
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24.16.10.39 Polyetylen, med spesifikk vekt under 0,94, i ubearbeidede former 
(unntatt lineær)

3901.10.90 kg T

24.16.10.50 Polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94, i ubearbeidede former 3901.20 kg T

24.16.10.70 Kopolymerer av etylen-vinylacetat, i ubearbeidede former 3901.30 kg T

24.16.10.90 Polymerer av etylen i ubearbeidede former (unntatt polyetylen og 
kopolymerer av etylen-vinylacetat)

3901.90 kg T

24.16.20.35 Ekspanderbar polystyren, i ubearbeidede former 3903.11 kg T

24.16.20.39 Polystyren, i ubearbeidede former (unntatt ekspanderbar 
polystyren)

3903.19 kg T

24.16.20.50 Kopolymerer av styren-akrylonitril (SAN), i ubearbeidede former 3903.20 kg T

24.16.20.70 Kopolymerer av akrylnitril-butadienstyren (ABS), i ubearbeidede 
former

3903.30 kg T

24.16.20.90 Polymerer av styren i ubearbeidede former (unntatt polystyren, 
kopolymerer av styren-akrylnitril (SAN) og butadienstyren (ABS))

3903.90 kg T

24.16.30.10 Polyvinylklorid, ikke blandet med andre stoffer, i ubearbeidede 
former

3904.10 kg T

24.16.30.23 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, ikke mykgjort, i 
ubearbeidede former

3904.21 kg T

24.16.30.25 Polyvinylklorid blandet med andre stoffer, mykgjort, i 
ubearbeidede former

3904.22 kg T

24.16.30.40 Kopolymerer av vinylklorid og vinylacetat i ubearbeidede former 3904 [.30 + .40] kg T

24.16.30.50 Polymerer av vinylidenklorid, i ubearbeidede former 3904.50 kg T

24.16.30.60 Polytetrafluoretylen, i ubearbeidede former 3904.61 kg T

24.16.30.70 Fluorholdige polymerer i ubearbeidede former (unntatt 
polytetrafluoretylen)

3904.69 kg T

24.16.30.90 Polymerer av halogenerte olefiner, i ubearbeidede former, ikke 
nevnt ellers

3904.90 kg T

24.16.40.13 Polyacetaler, i ubearbeidede former 3907.10 kg T
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24.16.40.15 Polyeteralkoholer, i ubearbeidede former 3907.20 (.11 + .2) kg T

24.16.40.20 Polyetere i ubearbeidede former (unntatt polyeteracetaler og 
polyeteralkoholer)

3907.20.9 kg T

24.16.40.30 Epoksyharpikser, i ubearbeidede former 3907.30 kg T

24.16.40.40 Polykarbonater, i ubearbeidede former 3907.40 kg T

24.16.40.50 Alkydharpikser, i ubearbeidede former 3907.50 kg T

24.16.40.62 Polyetylentereftalat med viskositet over ≥ 78 ml/g 3907.60.20 kg T

24.16.40.64 Annen polyetylentereftalat 3907.60.80 kg T

24.16.40.70 Andre umettede, flytende polyestere, i ubearbeidede former 
(unntatt polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, polykarbonater, 
alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.10 kg T

24.16.40.80 Umettede polyestere, i ubearbeidede former (unntatt 
flytende polyestere, polyacetaler, polyetere, epoksyharpikser, 
polykarbonater, alkydharpikser, polyetylentereftalat)

3907.91.90 kg T

24.16.40.90 Polyestere, i ubearbeidede former (unntatt polyacetaler, 
polyetere, epoksyharpikser, polykarbonater, alkydharpikser, 
polyetylentereftalater, andre umettede polyestere)

3907.99 kg T

24.16.51.30 Polypropylen, i ubearbeidede former 3902.10 kg T

24.16.51.50 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidede 
former (unntatt polypropylen)

3902 [.20 + .30 + .90] kg T

24.16.52.30 Polymerer av vinylacetat i vandig dispersjon, i ubearbeidede 
former

3905 [.12 + .21] kg T

24.16.52.50 Polymerer av vinylacetat, i ubearbeidede former (unntatt i vandig 
dispersjon)

3905 [.19 + .29] kg T

24.16.52.70 Polymerer av vinylestere eller andre vinylpolymerer, i 
ubearbeidede former (unntatt vinylacetat)

3905 [.30 + .91 + .99] kg T

24.16.53.50 Polymetylmetakrylat, i ubearbeidede former 3906.10 kg T

24.16.53.90 Akrylpolymerer, i ubearbeidede former (unntatt 
polymetylmetakrylat)

3906.90 kg T

24.16.54.50 Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbeidede 
former

3908.10 kg T
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24.16.54.90 Polyamider, i ubearbeidede former (unntatt polyamid -6, -11, -12, 
-6,6, -6,9 -6,10 eller -6,12)

3908.90 kg T

24.16.55.50 Ureaharpikser, tioureaharpikser i ubearbeidede former 3909.10 kg T

24.16.55.70 Melaminharpikser i ubearbeidede former 3909.20 kg T

24.16.56.30 Aminoharpikser, i ubearbeidede former (unntatt ureaharpikser, 
tioureaharpikser og melaminharpikser)

3909.30 kg T

24.16.56.50 Fenolharpikser, i ubearbeidede former 3909.40 kg T

24.16.56.70 Polyuretaner, i ubearbeidede former 3909.50 kg T

24.16.57.00 Silikoner i ubearbeidede former 3910 kg T

24.16.58.10 Petroleums-, kumaron-, inden-, kumaron-indenharpikser og 
polyterpener i ubearbeidede former

3911.10 kg T

24.16.58.20 Polysulfider, polysulfoner, polyxylenharpikser, poly (1,4 
diisopropylbenzen), polyvinylketoner, polyetyleniminer og 
polyimider, i ubearbeidede former

3911.90 kg T

24.16.58.30 Celluloseacetater, i ubearbeidede former 3912.1 kg T

24.16.58.40 Cellulosenitrater, i ubearbeidede former (herunder kollodium) 3912.20 kg T

24.16.58.50 Celluloseetere og cellulose og derivater derav, i ubearbeidede 
former (unntatt celluloseacetater, cellulosenitrater)

3912 [.3 + .90] kg T

24.16.58.60 Naturlige polymerer, modifiserte naturlige polymerer, i 
ubearbeidede former (herunder alginsyre, herdede proteiner, 
kjemiske derivater av naturgummi)

3913 kg T

24.16.58.70 Ionebyttere på basis av syntetiske eller naturlige polymerer 3914 kg T

NACE 24.17: Produksjon av syntetisk gummi

24.17.10.50 Syntetisk lateksgummi 4002 [.11 + .41 + .51 + 
.91]

kg T

24.17.10.90 Syntetisk gummi (unntatt lateks) 4002 [.19 + .20 + .3 + .49 
+ .59 + .60 + .70 + .80 
+ .99]

kg T
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NACE 24.20: Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter

24.20.11.30 Insektmidler på basis av klorerte hydrokarboner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.20 kg act.subst. 
@

S I

24.20.11.40 Insektmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.30 kg act.subst. 
@

S I

24.20.11.50 Insektmidler på basis av organiske fosforforbindelser, i former 
eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.40 kg act.subst. 
@

S I

24.20.11.60 Insektmidler på basis av pyretrinoider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.10.10 kg act.subst 
@

S I

24.20.11.80 Andre insektmidler 3808.10.90 kg act.subst. 
@

S

24.20.12.20 Ugressmidler på basis av fenoksiplantehormoner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.11 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.30 Ugressmidler på basis av triaziner, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.13 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.40 Ugressmidler på basis av amider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.15 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.50 Ugressmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.17 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.60 Ugressmidler på basis av dinitroanilinderivater, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.30.21 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.70 Ugressmidler på basis av urea, uracil- eller sulfonylureaderivater, 
i former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer

3808.30.23 kg act.subst. 
@

S I

24.20.12.90 Ugressmidler i pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer, unntatt på basis av fenoksiplantehormoner, triaziner, amider, 
karbamater, dinitroanilinderivater, urea, uracil, sulfonylurea

3808.30.27 kg act.subst. 
@

S I

24.20.13.50 Antigromidler i former eller pakninger for detaljsalg eller som 
preparater eller varer

3808.30.30 kg act.subst. 
@

S

24.20.13.70 Vekstregulerende midler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer

3808.30.90 kg act.subst. 
@

S I

24.20.14.30 Desinfeksjonsmidler på basis av kvaternære ammoniumsalter i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer

3808.40.10 kg act.subst. 
@

S
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24.20.14.50 Desinfeksjonsmidler på basis av halogenforbindelser i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.40.20 kg act.subst. 
@

S

24.20.14.90 Desinfeksjonsmidler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer (unntatt på basis av kvaternære 
ammoniumsalter, på halogenforbindelser)

3808.40.90 kg act.subst. 
@

S

24.20.15.52 Uorganiske soppdrepende midler, bakteriedrepende midler og 
frøbehandlingsmidler, i former eller pakninger for detaljsalg eller 
som preparater eller varer

3808.20.1 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.53 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler på basis av ditiokarbamater, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.30 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.55 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler på basis av benzimidazoler, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.40 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.56 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler på basis av diazoler eller triazoler, i former 
eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.20.50 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.57 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler på basis av diaziner eller morfoliner, i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller 
varer

3808.20.60 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.59 Andre soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler (f.eks. Captan …)

3808.20.80 kg act.subst. 
@

S I

24.20.15.70 Rottegift og andre plantevernmidler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer (unntatt insektsmidler, 
soppdrepende midler, ugressmidler og desinfeksjonsmidler)

3808.90 kg act.subst. 
@

S

NACE 24.30: Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler

24.30.11.50 Malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpolymerer, 
dispergerte eller i vandig medium (herunder emaljer)

3209.10 kg S

24.30.11.70 Andre malinger og lakker, dispergerte eller i vandig medium 3209.90 kg S

24.30.12.25 Malinger og lakker på basis av polyestere (ikke kollodium) i 
flyktige, organiske løsningsmidler, som utgjør over 50 vektprosent 
av total vekt

3208.10.10 kg S

24.30.12.29 Malinger og lakker på basis av polyestere, dispergerte eller i 
flyktige, organiske løsningsmidler, herunder emaljer og lakker, 
unntatt som utgjør over 50 vektprosent av løsningen

3208.10.90 kg S
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24.30.12.30 Malinger og lakker (ikke kollodium) på basis av akryl- eller 
vinylpolymerer, i flyktige, organiske løsningsmidler, som utgjør 
over 50 vektprosent av total vekt

3208.20.10 kg S

24.30.12.50 Andre malinger og lakker på basis av akryl- eller vinylpolymerer 3208.20.90 kg S

24.30.12.70 Malinger og lakker: løsninger ikke nevnt ellers 3208.90.1 kg S

24.30.12.90 Andre malinger og lakker på basis av syntetiske polymerer, ikke 
nevnt ellers

3208.90.9 kg S

24.30.21.30 Tilberedte pigmenter, opakiseringsmidler, farger og lignende 
preparater til keramikk, emalje eller glass

3207.10 kg S

24.30.21.50 Smeltbare emaljer og glasurer, engober og lignende preparater til 
keramikk, emalje eller glass

3207.20 kg S

24.30.21.70 Flytende lusterfarger og lignende preparater, fritte og annet glass i 
form av pulver, granulater eller flak

3207 [.30 + .40] kg S

24.30.22.13 Oljemalinger og lakker, til farging av lær (herunder emaljer, lakker 
og tempera)

3210.00.10 kg S

24.30.22.15 Tilberedte vannpigmentfarger til farging av lær, malinger og 
lakker (herunder emaljer, lakker og tempera) (unntatt olje)

3210.00.90 kg S

24.30.22.20 Tilberedte sikkativer 3211 kg S

24.30.22.30 Pregefolier («stamping foils») 3212.10 kg S

24.30.22.40 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergert i ikke-
vandig medium, i flytende form eller pastaform, til bruk til 
framstilling av malinger, samt fargestoffer, pakket for detaljsalg

3212.90 kg S

24.30.22.53 Kitt, harpiks, sparkelmasse og andre fugemasser 3214.10.10 kg S

24.30.22.55 Sparkelmasse 3214.10.90 kg S

24.30.22.60 Overflatebelegg, ikke ildfast, til fasader, innervegger, golv, tak og 
lignende

3214.90 kg S

24.30.22.73 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler på basis 
av butylacetat

3814.00.10 kg S

24.30.22.79 Sammensatte, organiske løsnings- og fortynningsmidler (unntatt 
av butylacetat)

3814.00.90 kg S
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24.30.23.50 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekkfarger 
og lignende i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og 
lignende pakninger i sett

3213.10 kg S

24.30.23.70 Kunstner-, plakatfarger, farger til undervisningsbruk, brekkfarger 
i form av tabletter, på tuber, krukker, glass og lignende, pakninger 
(unntatt i sett)

3213.90 kg S

24.30.24.50 Svarte trykkfarger 3215.11 kg S

24.30.24.70 Trykkfarger (unntatt svarte) 3215.19 kg S

NACE 24.41: Produksjon av farmasøytiske råvarer

24.41.10.30 Salisylsyre og dens salter 2918.21 kg T

24.41.10.50 O-acetylsalisylsyre og dens salter og estere 2918.22 kg T

24.41.10.70 Estere av salisylsyre og dens salter (unntatt O-acetylsalisylsyre) 2918.23 kg T

24.41.20.10 Lysin og dets estere; salter derav 2922.41 kg T

24.41.20.20 Glutaminsyre og dens salter 2922.42 kg T

24.41.20.30 Cholin og dets salter 2923.10 kg T

24.41.20.40 Lecitiner og andre fosfoaminolipider 2923.20 kg T

24.41.20.50 Kvarternære ammoniumsalter og -hydroksider (unntatt av cholin 
og dets salter, lecitiner og andre fosfoaminolipider)

2923.90 kg T

24.41.20.60 Asykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder 
karbamater)

2924.1 kg T

24.41.20.70 Sykliske amider og deres derivater, salter derav (herunder 
karbamater) (unntatt ureiner og derivater derav, og salter derav)

2924 [.23 + .24 + .29] kg T

24.41.31.10 Laktoner (unntatt kumarin, metyl- og etylkumarin) 2932.29 kg T

24.41.31.20 Fenazon (antipyrin) og deres derivater 2933.11 kg T

24.41.31.30 Heterosykliske forbindelser med ukondensert pyrazolring (også 
hydrogenert) (unntatt fenazon og derivater derav)

2933.19 kg T
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24.41.31.40 Hydantoin og dets derivater 2933.21 kg T

24.41.31.55 Malonylurea (barbitursyre) og dets derivater; salter derav 2933 [.52 + .53 + .54] kg T

24.41.31.59 Andre forbindelser med en pyrimidinring (også hydrogenert) 
eller piperazinring (unntatt malonylurea (barbitursyre) og dets 
derivater)

2933 [.55 + .59] kg T

24.41.31.70 Forbindelser med en ukondensert triazinring (også hydrogenert) 
(unntatt melamin)

2933.69 kg T

24.41.31.80 Forbindelser med et fenotiazinringsystem (også hydrogenert), ikke 
videre kondensert

2934.30 kg T

24.41.32.00 Sulfonamider 2935 kg T

24.41.40.00 Sukkerarter, kjemisk rene (unntatt glukose osv.); sukkeretere, 
sukkerestere og deres salter osv.

2940 kg T

24.41.51.10 Provitaminer, ublandede 2936.10 — S

24.41.51.23 A-vitaminer og deres derivater, ublandede 2936.21 — S

24.41.51.25 Vitamin B1 og dets derivater, ublandede 2936.22 — S

24.41.51.33 Vitamin B2 og dets derivater, ublandede 2936.23 — S

24.41.51.35 D- eller DL-pantotensyre (vitamin B3 eller B5) og deres derivater, 
ublandede

2936.24 — S

24.41.51.43 Vitamin B6 og dets derivater, ublandede 2936.25 — S

24.41.51.45 Vitamin B12 og dets derivater, ublandede 2936.26 — S

24.41.51.53 Vitamin C og dets derivater, ublandede 2936.27 — S

24.41.51.55 Vitamin E og dets derivater, ublandede 2936.28 — S

24.41.51.59 Vitaminer og deres derivater, ublandede (unntatt vitamin A, 
B1, B2, B3, B5, B6, B12, C og E, konsentrater, blandinger og 
provitaminer)

2936.29 — S

24.41.51.90 Blandede og naturlige vitaminkonsentrater 2936.90 — S

24.41.52.50 Insulin og dets salter 2937.12 — S
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24.41.52.61 Polypeptid-, protein- og glykoproteinhormoner, deres derivater og 
strukturbeslektede forbindelser (unntatt insulin og dens salter)

2937 [.11 + .19] g S

24.41.52.63 Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) og 
prednisolon (dehydrohydrokortison)

2937.21 g S

24.41.52.65 Halogenderivater av binyrebarkens hormoner 2937.22 g S

24.41.52.70 Østrogener og progesteroner 2937.23 g S

24.41.52.81 Steroidhormoner, deres derivater og strukturbeslektede 
forbindelser (unntatt kortison, hydrokortison, prednison og 
prednisolon, halogenderivater av binyrebarkens hormoner, 
østrogener og progesteroner)

2937.29 g S

24.41.52.83 Katekolaminhormoner, deres derivater og strukturbeslektede 
forbindelser

2937 [.3 + .40 + .50 + .90] g S

24.41.53.13 Rutosid (rutin) og dets derivater 2938.10 — S

24.41.53.15 Glykosider, deres salter, etere, estere og andre derivater (unntatt 
rutosid (rutin))

2938.90 — S

24.41.53.23 Alkaloider av opium og deres derivater, salter derav 2939.1 — S

24.41.53.25 Kinin og dens salter 2939.21 — S

24.41.53.29 Andre alkaloider av cinchona og deres derivater; salter derav 
(unntatt av kinin)

2939.29 — S

24.41.53.30 Koffein og dens salter 2939.30 — S

24.41.53.40 Efedriner og deres salter 2939.4 — S

24.41.53.50 Teofyllin og aminofyllin (teofyllinetylen-diamin) og deres 
derivater; salter derav

2939.5 — S

24.41.53.60 Alkaloider av rugmeldrøye og deres derivater; salter derav 2939.6 — S

24.41.53.80 Andre vegetabilske alkaloider og deres salter; etere; estere og 
andre derivater (unntatt opium, cinchona, koffein, efedriner, 
teofyllin og aminofyllin, rugmeldrøye)

2939.9 — S

24.41.54.30 Penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur; salter 
derav

2941.10 kg T

24.41.54.40 Streptomyciner og deres derivater; salter derav 2941.20 kg T
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24.41.54.50 Tetrasykliner og deres derivater; salter derav 2941.30 kg T

24.41.54.60 Kloramfenikol og dens derivater, salter derav 2941.40 kg T

24.41.54.70 Erytromycin og dens derivater, salter derav 2941.50 kg T

24.41.54.90 Antibiotika ikke nevnt ellers 2941.90 kg T

24.41.60.10 Kjertler og andre organer, tørkede, også pulveriserte (til 
organterapeutisk bruk)

3001.10 — S

24.41.60.20 Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter (til 
organterapeutisk bruk)

3001.20 — S

24.41.60.30 Stoffer fra mennesker eller dyr tilberedte for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, heparin og dets salter (unntatt kjertler, organer, 
blod)

3001.90 — S

24.41.60.50 Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, 
profylaktisk eller diagnostisk bruk, kulturer av mikroorganismer 
og lignende produkter, toksiner (unntatt gjær)

3002.90 — S

NACE 24.42: Produksjon av farmasøytiske preparater

24.42.11.30 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, med 
penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater, for 
terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i pakninger for detaljsalg

3003.10 — S

24.42.11.50 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, ikke i pakninger for detaljsalg

3003.20 — S

24.42.11.60 Legemidler med innhold av penicillin eller derivater derav, 
eller streptomyciner eller deres derivater, i oppmålte doser eller 
pakninger for detaljsalg

3004.10 — S

24.42.11.80 Legemidler med innhold av antibiotika, unntatt penicillin og 
streptomycin, i pakninger for detaljsalg

3004.20 — S

24.42.12.30 Legemidler uten innhold av antibiotika, men med innhold av 
insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke i oppmålte 
doser eller pakninger for detaljsalg

3003.31 — S

24.42.12.50 Legemidler med innhold av hormoner, men uten innhold av 
antibiotika eller insulin, for terapeutisk eller profylaktisk bruk, 
ikke i oppmålte doser eller pakninger for detaljsalg

3003.39 — S

24.42.12.60 Legemidler med innhold av insulin, men uten antibiotika, 
for terapeutisk eller profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller 
pakninger for detaljsalg

3004.31 — S

24.42.12.65 Legemidler med innhold av binyrebarkhormoner, deres derivater 
og strukturbeslektede forbindelser, i oppmålte doser eller for 
detaljsalg

3004 [.32 + .39] — S
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24.42.13.10 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, ikke 
for detaljsalg

3003.40 — S

24.42.13.20 Andre legemidler til terapeutisk eller profylaktisk bruk, som hører 
til under tolltariffkode 3003, ikke for detaljsalg

3003.90 — S

24.42.13.40 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, for 
detaljsalg

3004.40 — S

24.42.13.60 Legemidler med innhold av vitaminer, provitaminer, derivater og 
to eller flere bestanddeler blandet sammen for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, i oppmålte doser eller for detaljsalg

3004.50 — S

24.42.13.80 Andre legemidler med innhold av blandede eller ublandede 
produkter, for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3004.90 — S

24.42.21.20 Immunsera og andre bestanddeler av blod 3002.10 — S

24.42.21.40 Vaksiner for mennesker 3002.20 — S

24.42.21.60 Vaksiner til veterinær bruk 3002.30 — S

24.42.22.00 Kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormoner 
eller spermicider

3006.60 — S

24.42.23.20 Blodtypereagenser 3006.20 — S

24.42.23.40 Røntgenkontrastmidler; diagnostiske reagenser bestemt til bruk på 
pasient

3006.30 — S

24.42.23.60 Tannsement og andre tannfyllingsmaterialer: beinsement 3006.40 — S

24.42.23.70 Gelepreparater til bruk i medisin og veterinærmedisin som 
smøremiddel ved kirurgiske inngrep og fysiske undersøkelser 
eller som et koplingsmiddel mellom kroppen og medisinske 
instrumenter

3006.70 — S

24.42.24.10 Heftplaster og andre artikler impregnert eller belagt med 
farmasøytiske stoffer, eller for detaljsalg

3005.10 — S

24.42.24.30 Vatt, gas og lignende artikler impregnert eller belagt med 
farmasøytiske stoffer, i pakninger for detaljsalg, ikke nevnt ellers

3005.90 — S

24.42.24.50 Steril, kirurgisk katgut, lignende sterile suturmaterialer, sterile 
klebemidler, steril laminaria, sterile absorberbare, blodstillende 
midler

3006.10 — S

24.42.24.70 Esker og vesker med førstehjelpsutstyr 3006.50 — S
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NACE 24.51: Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

24.51.10.50 Glyserol (glyserin), rå; glyserolvann og glyserollut 1520 kg T

24.51.10.70 Glyserol (herunder syntetisk (unntatt rå, glyserolvann og 
glyserollut))

2905.45 kg T

24.51.20.20 Organiske overflateaktive stoffer, anionaktive (unntatt såpe) 3402.11 kg T

24.51.20.30 Organiske overflateaktive stoffer, kationaktive (unntatt såpe) 3402.12 kg T

24.51.20.50 Organiske overflateaktive stoffer, ikke-ionogene (unntatt såpe) 3402.13 kg T

24.51.20.90 Organiske overflateaktive stoffer (unntatt såpe, anionaktive, 
kationaktive og ikke-ionogene)

3402.19 kg T

24.51.31.20 Såpe og organiske, overflateaktive produkter til toalettbruk, 
herunder medisinske produkter

3401.11 kg S

24.51.31.50 Såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form 
av stenger, blokker eller støpte stykker, unntatt toalettsåpe

3401.19 kg S

24.51.31.73 Såpe i annen form, som flak, granulat eller pulver 3401.20.10 kg S

24.51.31.79 Såpe i annen form unntatt stenger, blokker eller støpte stykker, 
papir, vatt, filt og ikke vevde materialer impregnert eller belagt 
med såpe/rengjøringsmiddel, i flak, granuler eller pulverform

3401.20.90 kg S

24.51.31.83 Organiske overflateaktive produkter og preparater til hudvask, 
med og uten såpe, i pakninger for detaljsalg

3401.30 kg S

24.51.32.40 Overflateaktive preparater, med og uten såpe, i pakninger for 
detaljsalg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.20.20 kg S

24.51.32.50 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, i 
pakninger for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt 
preparater til bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.20.90 kg S

24.51.32.60 Overflateaktive preparater, med og uten såpe, ikke i pakninger for 
detaljsalg (unntatt preparater til bruk som såpe)

3402.90.10 kg S

24.51.32.70 Vaskemidler og rengjøringsmidler, med eller uten såpe, ikke i 
pakninger for detaljsalg, herunder vaskehjelpemidler unntatt 
preparater til bruk som såpe, overflateaktive preparater

3402.90.90 kg S

24.51.41.00 Preparater for romparfymering eller romdeodorisering (herunder 
velluktende preparater til bruk ved religiøse seremonier)

3307.4 — S

24.51.42.50 Kunstig og tilberedt voks av kjemisk lignitt 3404.10 kg S
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24.51.42.70 Kunstig og tilberedt voks av polyetylenglykol 3404.20 kg S

24.51.42.90 Kunstig og tilberedt voks (herunder forseglingsvoks) (unntatt 
kjemisk lignitt og polyetylenglykol)

3404.90 kg S

24.51.43.30 Pusse- og polermidler og lignende preparater for skotøy eller lær 
(unntatt kunstige og tilberedte vokser)

3405.10 kg S

24.51.43.50 Pusse- og polermidler og lignende preparater for vedlikehold 
av tremøbler, tregulv eller andre trevarer (unntatt kunstige og 
tilberedte vokser)

3405.20 kg S

24.51.43.70 Polermidler og lignende preparater, for karosserier (unntatt 
kunstige og tilberedte vokser, metallpussemidler)

3405.30 kg S

24.51.43.83 Metallpussemidler 3405.90.10 kg S

24.51.43.89 Andre pusse- og polermidler, ikke nevnt ellers 3405.90.90 kg S

24.51.44.00 Skurepasta, skurepulver o.a. skuremidler 3405.40 kg S

NACE 24.52: Produksjon av parfyme og toalettartikler

24.52.11.50 Parfyme 3303.00.10 l

@

S

24.52.11.70 Eau de toilette 3303.00.90 l

@

S

24.52.12.50 Sminke for leppene 3304.10 — S

24.52.12.70 Sminke for øynene 3304.20 — S

24.52.13.00 Preparater for manikyr eller pedikyr 3304.30 — S

24.52.14.00 Pudder, herunder fast pudder, til kosmetisk bruk (herunder 
talkumpudder)

3304.91 — S

24.52.15.00 Skjønnhetspleieprodukter for sminking og hudpleie, herunder 
solpreparater, unntatt medikamenter, sminke for leppene og 
øynene, preparater for manikyr og pedikyr, pudder til kosmetisk 
bruk og talkumpudder

3304.99 — S

24.52.16.30 Sjampo 3305.10 — S

24.52.16.50 Permanentpreparater, preparater for krølling eller utglatting av hår 3305.20 — S
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24.52.16.70 Hårlakk 3305.30 — S

24.52.17.00 Hårpreparater (unntatt sjampo, permanent- og 
hårutglattingspreparater, lakk)

3305.90 — S

24.52.18.50 Tannpasta og andre tannpleiemidler 3306.10 p/st @ S

24.52.18.90 Preparater til munn- eller tannhygiene (herunder festemidler for 
tannproteser, munnvask, munnspray, tanntråd) (unntatt tannpasta)

3306 [.20 + .90] — S

24.52.19.30 Preparater til bruk før, under og etter barbering (unntatt barbersåpe 
i blokker)

3307.10 — S

24.52.19.50 Kroppsdeodoranter og antiperspiranter 3307.20 — S

24.52.19.70 Parfymert badesalt og andre badepreparater 3307.30 — S

24.52.19.90 Andre preparater for personlig bruk (parfymer, kosmetikk og 
toalettartikler, hårfjerningsmidler)

3307.90 — S

NACE 24.61: Produksjon av eksplosiver

24.61.11.30 Krutt 3601 kg S

24.61.11.50 Tilberedte sprengstoffer (unntatt krutt) 3602 kg S

24.61.12.50 Sikkerhetslunter, detonerende lunter 3603.00.10 km @ S

24.61.12.70 Tennhetter eller rivtennere og andre tennmidler, elektriske 
detonatorer

3603.00.90 p/st @ S

24.61.13.00 Fyrverkeri 3604.10 kg S

24.61.14.00 Signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske 
artikler (unntatt fyrverkeri)

3604.90 kg S

NACE 24.62: Produksjon av lim og gelatin

24.62.10.13 Kaseinlim 3501.90.10 kg S

24.62.10.15 Kaseinater og andre kaseinderivater (unntatt kaseinlim) 3501.90.90 kg S

24.62.10.20 Albumin, albuminater og andre albuminderivater (unntatt 
eggalbumin)

3502 [.20 + .90] kg S
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24.62.10.30 Gelatin og gelatinderivater, fiskelim (unntatt kaseinlim og beinlim) 3503.00.10 kg S

24.62.10.50 Beinlim, husblas og annet lim av animalsk opprinnelse (unntatt 
kaseinlim)

3503.00.80 kg S

24.62.10.60 Lim på basis av dekstrin eller annen modifisert stivelse 3505.20 kg S

24.62.10.95 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler, ikke nevnt ellers 3506 kg S

NACE 24.63: Produksjon av eteriske oljer

24.63.10.20 Eteriske oljer 3301 [.1 + .2] kg S

24.63.10.30 Resinoider 3301.30 kg S

24.63.10.50 Konsentrater av eteriske oljer i fettstoffer, vandige destillater og 
lignende

3301.90 kg S

24.63.10.75 Blandinger av velluktende stoffer som brukes i næringsmiddel- 
eller drikkevareindustrien

3302.10 kg S

24.63.10.79 Blandinger av velluktende stoffer til bruk som råstoff i industrien 
(unntatt i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien)

3302.90 kg S

NACE 24.64: Produksjon av fotokjemiske produkter

24.64.11.30 Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys 
eller annen bestråling, ueksponerte (unntatt av papir, papp eller 
tekstilstoff)

3701 m2 @ S

24.64.11.50 Fotografisk film, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert 
(unntatt papir, papp eller tekstilstoff)

3702 m2 @ S

24.64.11.70 Fotografisk papir, papp og tekstilstoff, sensitivt for lys eller annen 
bestråling, ueksponert

3703 m2 @ S

24.64.12.00 Kjemiske preparater til fotografisk bruk, ublandede preparater 
til fotografisk bruk i tilmålte porsjoner eller pakket for detaljsalg 
(unntatt lakker, lim og klebemidler)

3707 kg S

NACE 24.65: Produksjon av uinnspilte media

24.65.10.00 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller lignende 
(unntatt fotografiske eller kinematografiske produkter)

8523 kg S
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NACE 24.66: Produksjon av kjemiske produkter ellers

24.66.10.00 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt deres 
fraksjoner, kjemisk bearbeidede, ikke nevnt ellers

1518 kg S

24.66.20.00 Blekk, tusj og lignende varer (unntatt trykkfarger) 3215.90 kg S

24.66.31.55 Tilberedte smøremidler med innhold av under 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, til behandling av tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.11 kg S

24.66.31.57 Tilberedte smøremidler med innhold av under 70 vektprosent jord- 
eller råoljer, unntatt preparater til behandling av tekstilstoffer, lær 
og pelsskinn

3403.19 kg S

24.66.31.75 Tilberedte smøremidler til behandling av tekstilstoffer, lær og 
pelsskinn, unntatt preparater med innhold av under 70 vektprosent 
jord- eller råoljer

3403.91 kg S

24.66.31.79 Tilberedte smøremidler unntatt preparater med innhold av under 
70 vektprosent jord- eller råoljer, preparater til behandling av 
tekstilstoffer, lær og pelsskinn

3403.99 kg S

24.66.32.55 Antibankemidler på basis av blyforbindelser 3811.11 kg S

24.66.32.59 Antibankemidler (unntatt på basis av blyforbindelser) 3811.19 kg S

24.66.32.70 Tilsetninger for smøreoljer 3811.2 kg S

24.66.32.90 Tilsetninger for mineraloljer eller for andre væsker brukt for 
samme formål som mineraloljer (herunder bensin) (unntatt 
antibankemidler, tilsetninger for smøreoljer)

3811.90 kg S

24.66.33.30 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske 
overføringer med under 70 vektprosent jordolje eller oljer fra 
bitumiøse mineraler

3819 kg S

24.66.33.50 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising 3820 kg S

24.66.41.00 Peptoner og andre proteiner og deres derivater; hudpulver, 
herunder gluteliner og prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, 
nukleoproteiner, proteinisolater

3504 kg S

24.66.42.10 Sammensatte reagenser for diagnostisk- eller laboratoriebruk, 
herunder papir impregnert eller overtrukket med reagensmidler til 
slikt bruk

3822 kg S

24.66.42.30 Modellermasse (herunder ferdiglaget for barn), voks og 
avtrykksmasse til dentalbruk i pakninger for detaljsalg

3407 kg S
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24.66.42.50 Preparater og ladninger for brannslokkingsapparater; 
brannslokkingsgranater og brannslokkingsbomber

3813 kg S

24.66.42.70 Næringspreparater for dyrkning av mikroorganismer 3821 kg S

24.66.43.50 Dopet silisium for elektronisk bruk, i form av skiver eller lignende 3818.00.10 kg S

24.66.43.70 Kjemiske grunnstoffer (unntatt silisium), dopet for elektronisk 
bruk, i form av skiver eller lignende

3818.00.90 kg S

24.66.44.00 Aktivkull 3802.10 kg S

24.66.45.52 Midler for etterbehandling, med under 55 vektprosent stivelse 3809.10.10 kg S

24.66.45.53 Midler for etterbehandling, med minst 55, men under 70 
vektprosent stivelse

3809.10.30 kg S

24.66.45.55 Midler for etterbehandling, med minst 70, men under 83 
vektprosent stivelse

3809.10.50 kg S

24.66.45.57 Midler for etterbehandling, med minst 83 vektprosent stivelse, 
til bruk innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller lignende 
industrier

3809.10.90 kg S

24.66.45.70 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor tekstilindustrien 3809.91 kg S

24.66.45.80 Midler for etterbehandling osv., til bruk innenfor papirindustrien 3809.92 kg S

24.66.45.90 Midler for etterbehandling, farging og andre preparater, ikke nevnt 
ellers

3809.93 kg S

24.66.46.20 Beisemidler for metalloverflater 3810 kg S

24.66.46.30 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer 3812.10 kg S

24.66.46.40 Sammensatte myknere for gummi eller plast 3812.20 kg S

24.66.46.50 Antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for 
gummi eller plast

3812.30 kg S

24.66.46.60 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte 
katalysatorer

3815 kg S

24.66.46.70 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt under 
tolltariffkode 2707 eller 2902

3817 kg S

24.66.47.20 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner 3824.10 kg S

24.66.47.30 Naftensyrer, deres ikke-vannløselige salter og deres estere 3824.20 kg S
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24.66.47.40 Ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med 
metalliske bindemidler

3824.30 kg S

24.66.47.50 Tilberedte tilsetninger for sement, mørtel eller betong 3824.40 kg S

24.66.47.70 Sorbitol (unntatt D-glucitol) 3824.60 kg S

24.66.48.13 Petroleumssulfonater, unntatt av alkalimetaller, ammonium eller 
av etanomaliner; tiofene sulfonsyrer samt deres salter

3824.90.10 kg S

24.66.48.15 Ionebyttere 3824.90.15 kg S

24.66.48.17 Tetningsmaterialer for vakuumrør 3824.90.20 kg S

24.66.48.23 Tresurt salt (f.eks. av kalsium); råkalsiumsalt av vinsyre; 
råkalsiumsitrat

3824.90.25 kg S

24.66.48.25 Alkalisk jernhydroksid for rensing av gass 3825.90.10 kg S

24.66.48.27 Rusthindrende preparater som inneholder aminer som aktive 
bestanddeler

3824.90.35 kg S

24.66.48.30 Uorganiske sammensatte løsemidler og fortynningsmidler for lakk 
og lignende produkter

3824.90.40 kg S

24.66.48.40 Preparater for rensing av kjeler og lignende preparater 3824.90.45 kg S

24.66.48.53 Preparater for galvanisering 3824.90.50 kg S

24.66.48.57 Blandinger av mono-, di- og trifettsyrer av glyserolester (emulgert 
fra fett)

3824.90.55 kg S

24.66.48.63 Kjemiske produkter og preparater til farmasøytisk eller kirurgisk 
bruk

3824.90 (.61 + .62 + .64) kg S

24.66.48.65 Hjelpestoffer til bruk i støperier (unntatt kjernebindemidler av 
kunstharpiks)

3824.90.65 kg S

24.66.48.67 Brannsikre og vanntette preparater og andre preparater for vern, til 
bruk i byggeindustrien

3824.90.70 kg S

24.66.48.73 Blandinger som inneholder asykliske hydrokarboner, utelukkende 
perhalogenert med fluor eller klor

3824.71 kg S

24.66.48.79 Blandinger som inneholder perhalogenderivater av asykliske 
hydrokarboner med minst to ulike halogener (unntatt fluor og klor)

3824.79 kg S
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24.66.48.95 Biodrivstoff (dieselerstatning), andre kjemiske produkter ikke 
nevnt ellers

3824.90 (.75 + .80 + .85 
+ .99)

kg S

NACE 24.70: Produksjon av kunstfibrer

24.70.11.95 Fiberkabel og stapelfibrer av polypropylen, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501.90.10 + 5503.40 kg T

24.70.11.97 Annen syntetisk fiberkabel og syntetiske stapelfibrer ikke kardet 
eller kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5501 [.10 + .20 + .30 + 
.90.90] + 5503 [.10 + .20 + 
.30 + .90]

kg T

24.70.12.40 Syntetisk høystyrkegarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5402 [.10 + .20] kg S

24.70.13.13 Teksturert garn av nylon eller andre polyamider, ikke i 
detaljopplegging (unntatt sytråd)

5402 [.31 + .32] kg S

24.70.13.15 Teksturert garn av polyester, ikke i detaljopplegging (unntatt 
sytråd)

5402.33 kg S

24.70.13.23 Teksturert garn av polypropylen, ikke i detaljopplegging (unntatt 
sytråd)

5402.39.10 kg S

24.70.13.25 Teksturert garn, ikke i detaljopplegging (unntatt sytråd, av nylon 
og andre polyamider, av polyestere, av polypropylen)

5402.39.90 kg S

24.70.13.30 Garn av nylon eller andre polyamider og polyestere, ikke 
teksturert, ikke i detaljopplegging (unntatt sytråd)

5402 [.41 + .51] kg S

24.70.13.50 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polyestere, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd, høystyrkegarn, teksturert, 
flertrådet eller kabelslått garn)

5402 [.42 + .43 + .52] kg S

24.70.13.70 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polypropylen, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.49.91 + .59.10] kg S

24.70.13.90 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, ikke nevnt ellers, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt teksturert, sytråd)

5402 [.49(.10 + .99) + 
.59.90]

kg S

24.70.14.00 Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex, 
tverrmål høyst 1 mm; strimler og lignende med synlig bredde 
høyst 5 mm

5404 kg S

24.70.21.00 Kunstig fiberkabel og kunstige stapelfibrer, ikke kardet eller 
kjemmet eller på annen måte klargjort for spinning

5502 + 5504 kg S

24.70.22.00 Høystyrkegarn av syntetiske filamenter, av viskoserayon, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.10 kg S

24.70.23.30 Teksturert garn av kunstige filamenter, ikke i pakninger for 
detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.20 kg S
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24.70.23.90 Garn av kunstige filamenter med lengdevekt under 67 desitex, 
ikke teksturert, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.3 kg S

24.70.24.00 Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og 
største tverrmål høyst 1 mm; strimler og lignende av kunstige 
tekstilstoffer med synlig bredde høyst 5 mm

5405 kg S

24.70.30.50 Avfall av syntetiske tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.10 kg S

24.70.30.70 Avfall av kunstige tekstilfibrer (herunder kardeull, garnavfall, 
garnettert (opprevet) rest)

5505.20 kg S

NACE 25.11: Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk

25.11.11.00 Nye pneumatiske dekk av gummi til personbiler (herunder til 
racerbiler)

4011.10 p/st S

25.11.12.35 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere med 
felger over 33 cm i diameter

4011.40.80 p/st S

25.11.12.37 Nye pneumatiske dekk av gummi til motorsykler og scootere med 
felger høyst 33 cm i diameter

4011.40.20 p/st S

25.11.12.60 Nye pneumatiske dekk av gummi til sykler 4011.50 p/st S

25.11.13.55 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med en 
belastningskapasitet på høyst 121

4011.20.10 p/st S

25.11.13.57 Nye pneumatiske dekk av gummi til busser eller lastebiler med en 
belastningskapasitet på over 121

4011.20.90 p/st S

25.11.13.70 Nye pneumatiske dekk av gummi, til bruk på luftfartøyer 4011.30 p/st S

25.11.14.04 Nye dekk av gummi, til bruk på kjøretøyer og maskiner for 
landbruk og skogbruk

4011 [.61 + .92] p/st S

25.11.14.06 Nye pneumatiske dekk av gummi, til kjøretøy og maskiner for 
industrielt bruk eller anleggsmaskiner

4011 [.62 + .63 + .93 + 
.94]

p/st S

25.11.14.08 Nye pneumatiske dekk av gummi, med slitebane med 
fiskebenmønster eller lignende mønster (unntatt til kjøretøy 
og maskiner for landbruk, skogbruk, industrielt bruk eller 
anleggsmaskiner)

4011.69 p/st S

25.11.14.10 Andre nye pneumatiske dekk (unntatt for personbiler, motorsykler, 
sykler, busser, lastebiler, luftfartøy, kjøretøy og maskiner for 
landbruk, skogbruk industrielt bruk eller anleggsmaskiner, med 
slitebane med fiskebenmønster eller lignende mønster)

4011.99 p/st S
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25.11.15.30 Massiv- eller hulkammerringer og utskiftbare slitebaner til dekk, 
av gummi

4012.90 (.20 + .30) p/st @ S

25.11.15.50 Felgbånd av gummi 4012.90.90 p/st @ S

25.11.15.73 Innerslanger av gummi til biler, busser og lastebiler 4013.10 p/st S

25.11.15.75 Innerslanger av gummi, som brukes til sykler 4013.20 p/st S

25.11.15.78 Innerslanger av gummi (unntatt til personbiler, sykler, busser eller 
lastebiler)

4013.90 p/st S

25.11.16.00 Slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering av dekk 4006.10 kg S

NACE 25.12: Regummiering og vulkanisering av gummidekk

25.12.10.30 Regummierte dekk til personbiler 4012.11 p/st S

25.12.10.50 Regummierte dekk av gummi, til busser og lastebiler 4012.12 p/st S

25.12.10.90 Regummierte dekk av gummi (herunder til luftfartøyer, unntatt til 
personbiler, busser eller lastebiler)

4012 [.13 + .19] p/st S

NACE 25.13: Produksjon av gummiprodukter ellers

25.13.10.00 Gummiregenerat i ubearbeidede former, eller i form av plater, duk 
eller bånd

4003 kg T

25.13.20.13 Uvulkanisert gummi, blandet med «carbon black» eller 
silisiumdioksid

4005.10 kg S

25.13.20.15 Gummiløsninger; dispersjoner, uvulkanisert 4005.20 kg S

25.13.20.19 Uvulkanisert, blandet gummi (unntatt blandet med «carbon 
black» eller silisiumdioksid gummiløsninger, dispersjoner)

4005.9 kg S

25.13.20.30 Uvulkanisert gummi i andre former og gummivarer (herunder 
stenger, rør og profiler, skiver og ringer) (unntatt slitebaner 
(«camelback»))

4006.90 kg S

25.13.20.50 Tråd og snorer av vulkanisert gummi 4007 kg S

25.13.20.70 Plater, duk og bånd av vulkanisert bløtgummi 4008 [.11 + .21.90] kg S

25.13.20.83 Stenger og profiler av vulkanisert skumgummi 4008.19 kg S

25.13.20.85 Plater, duk og bånd til gulvbelegg av vulkanisert bløtgummi, 
unntatt skumgummi

4008.21.10 kg S
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25.13.20.87 Stenger og profiler av vulkanisert bløtgummi, unntatt av 
skumgummi

4008.29 kg S

25.13.30.30 Rør av vulkanisert bløtgummi, ikke forsterket 4009.11 kg S

25.13.30.55 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med metall 4009.21 kg S

25.13.30.57 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket med tekstiler 4009.31 kg S

25.13.30.59 Slanger av vulkanisert bløtgummi, forsterket eller forbundet 
med andre materialer (unntatt slange forsterket med metall eller 
tekstiler)

4009.41 kg S

25.13.30.70 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi med forbindelsesdeler 4009 [.12 + .22 + .32 + 
.42]

kg S

25.13.40.30 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi, med 
trapesformet tverrsnitt (herunder kilereimer)

4010 [.31 + .32 + .33 + 
.34]

kg S

25.13.40.50 Transportbånd av gummi 4010 [.11 + .12 + .13 + 
.19]

kg S

25.13.40.75 Synkrondrivreimer av gummi 4010 [.35 + .36] kg S

25.13.40.79 Transportbånd og drivreimer av vulkanisert gummi (unntatt 
kilereimer, med trapesformet tverrsnitt, transportbånd, 
synkrondrivreimer)

4010.39 kg S

25.13.50.50 Klebebånd av gummiert tekstilstoff, med bredde høyst 20 cm 5906.10 kg S

25.13.50.70 Gummiert tekstilstoff (unntatt klebebånd med bredde høyst 20 cm) 5906.9 kg S

25.13.60.30 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til kirurgisk bruk 4015.11 pa S

25.13.60.55 Hansker av vulkanisert bløtgummi, til husholdningsbruk 4015.19.10 pa S

25.13.60.59 Hansker av vulkanisert bløtgummi, unntatt til kirurgisk bruk og 
husholdningsbruk

4015.19.90 pa S

25.13.60.70 Klær og tilbehør til klær, av vulkanisert bløtgummi (unntatt 
hansker)

4015.90 kg S

25.13.71.50 Kondomer 4014.10 p/st @ S

25.13.71.70 Tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn 4014.90.10 kg S

25.13.71.90 Hygieniske og farmasøytiske artikler ellers (unntatt kondomer, og 
tåtesmokker, flaskesmokker og lignende for spedbarn)

4014.90.90 kg S
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25.13.72.00 Gulvbelegg og matter av vulkanisert bløtgummi, unntatt 
skumgummi

4016.91 kg S

25.13.73.10 Varer av vulkanisert bløtgummi til teknisk bruk 4016.10 kg S

25.13.73.21 Viskelær av vulkanisert bløtgummi 4016.92 kg S

25.13.73.23 Pakninger av vulkanisert bløtgummi 4016.93 kg S

25.13.73.25 Fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare, av vulkanisert 
bløtgummi

4016.94 kg S

25.13.73.27 Andre oppblåsbare varer av vulkanisert bløtgummi, unntatt 
fendere

4016.95 kg S

25.13.73.30 Varer av vulkanisert bløtgummi, ikke skumgummi, til teknisk bruk 
i sivile fly

4016.99.10 kg S

25.13.73.43 Utvidelsesmuffer av vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi 4016.99.30 kg S

25.13.73.45 Varer sammensatt av gummi og metall for kjøretøyer 4016.99.52 kg S

25.13.73.47 Støpte varer av bløtgummi for kjøretøyer 4016.99.58 kg S

25.13.73.49 Varer sammensatt av gummi og metall, til annen bruk enn til 
kjøretøyer

4016.99.82 kg S

25.13.73.60 Varer av vulkanisert bløtgummi (herunder gummibånd, 
tobakkspunger, tegn til datostempler og lignende, korker og ringer 
for flasker, unntatt hardgummi)

4016.99.88 kg S

25.13.73.79 Hardgummi, skrap av hardgummi; avfall, pulver og varer av 
hardgummi

4017 kg S

NACE 25.21: Produksjon av halvfabrikater av plast

25.21.10.50 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, 
stenger og profiler, av polymerer av etylen (herunder også 
overflatebehandlet)

3916.10 kg S

25.21.10.70 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, 
stenger og profiler, av polymerer av vinylklorid (herunder også 
overflatebehandlet)

3916.20 kg S

25.21.10.90 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, stenger 
og profiler, av plast (unntatt av polymerer av etylen samt 
polymerer av vinylklorid)

3916.90 kg S

25.21.21.30 Kunstige tarmer (pølseskinn) av herdet protein eller celluloseplast 3917.10 kg S
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25.21.21.53 Stive rør og slanger av polymerer av etylen 3917.21 kg S

25.21.21.55 Stive rør og slanger av polymerer av propylen 3917.22 kg S

25.21.21.57 Stive rør og slanger av polymerer av vinylklorid 3917.23 kg S

25.21.21.70 Stive rør og slanger av plast (unntatt av polymerer av etylen, av 
polymerer av propylen, av polymerer av vinylklorid)

3917.29 kg S

25.21.22.20 Bøyelige rør og slanger av plast, som tåler et trykk på minst 27,6 
Mpa

3917.31 kg S

25.21.22.35 Plastrør og -slanger, unntatt stive eller bøyelige rør og slanger 
som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er forsterket eller 
på annen måte kombinert med andre materialer, og de med 
forbindelsesdeler

3917.32 kg S

25.21.22.37 Plastrør og -slanger med forbindelsesdeler, stive eller bøyelige 
rør og slanger som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa, og som er 
forsterket eller på annen måte kombinert med andre materialer

3917.33 kg S

25.21.22.50 Plastrør og -slanger (unntatt kunstige tarmer (pølseskinn), stive 
eller bøyelige, som tåler et trykk på minst 27,6 Mpa)

3917.39 kg S

25.21.22.70 Forbindelsesdeler til rør og slanger, av plast (herunder ledd, 
vinkelrør og flenser)

3917.40 kg S

25.21.30.10 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, tykkelse 
høyst 0,125 mm

3920.10 (.23 + .24 + .26 + 
.27 + .28 + .40)

kg S

25.21.30.17 Andre plater …, av polymerer av etylen, ikke forsterket, osv., 
tykkelse over 0,125 mm

3920.10.8 kg S

25.21.30.21 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm

3920.20.21 kg S

25.21.30.23 Andre plater …, av toakset orienterte polymerer av propylen, 
tykkelse høyst 0,10 mm, andre

3920.20.29 kg S

25.21.30.25 Dekorasjonsbånd og pakkebånd av polymerer av propylen, med 
bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med tykkelse over 0,10 mm

3920.20.71 kg S

25.21.30.27 Andre bånd, med bredde over 5 mm, men høyst 20 mm, med 
tykkelse over 0,10 mm

3920.20.79 kg S

25.21.30.29 Andre bånd, med tykkelse over 0,10 mm 3920.20.90 kg S

25.21.30.30 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av polymerer av styren, 
ikke forsterket, osv.

3920.30 kg S
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25.21.30.35 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer 
av vinylklorid, med tykkelse høyst 1 mm og minst 6 % 
mykningsmiddel

3920.43.10 kg S

25.21.30.36 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer 
av vinylklorid, med tykkelse over 1 mm og minst 6 % 
mykningsmiddel

3920.43.90 kg S

25.21.30.37 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer 
av vinylklorid, med tykkelse høyst 1 mm og under 6 % 
mykningsmiddel

3920.49.10 kg S

25.21.30.38 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd av polymerer 
av vinylklorid, med tykkelse over 1 mm og under 6 % 
mykningsmiddel

3920.49.90 kg S

25.21.30.53 Plater, duker, filmer, folier og bånd av polymetylmetakrylat, ikke 
forsterket, osv.

3920.51 kg S

25.21.30.59 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre akrylpolymerer, ikke 
forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.59 kg S

25.21.30.61 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polykarbonater, ikke av 
skumplast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak – selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet eller på annen måte kombinert med 
andre materialer

3920.61 kg S

25.21.30.63 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av umettede polyestere, ikke 
forsterket, osv.

3920.63 kg S

25.21.30.65 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, ikke 
forsterket, osv., med tykkelse høyst 0,35 mm

3920.62.1 kg S

25.21.30.67 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyetylentereftalat, ikke 
forsterket, osv., med tykkelse over 0,35 mm

3920.62.90 kg S

25.21.30.69 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyestere, ikke av 
skumplast, unntatt belegg til gulv, vegger, tak, selvklebende – av 
polykarbonater, polyetylentereftalat, umettede polyestere

3920.69 kg S

25.21.30.70 Plater, duker, filmer, folier og bånd av regenerert cellulose, ikke 
forsterket, med en tykkelse under 0,75 mm

3920.71.10 kg S

25.21.30.73 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av regenerert cellulose, ikke 
forsterket, andre

3920.71.90 kg S

25.21.30.74 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av vulkaniserte fibrer, ikke 
forsterket, osv.

3920.72 kg S

25.21.30.76 Filmer i ruller/bånd av celluloseacetat, ikke av skumplast, til 
kinematografisk eller fotografisk bruk (unntatt forsterket, laminert, 
støttet av eller kombinert med andre materialer på lignende måte)

3920.73.10 kg S

25.21.30.77 Andre plater, filmer i ruller/bånd, av celluloseacetat 3920.73 (.50 + .90) kg S

25.21.30.79 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre cellulosederivater, 
ikke forsterket, osv., ikke nevnt ellers

3920.79 kg S

25.21.30.81 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyvinylbutyral, ikke 
forsterket, osv.

3920.91 kg S
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25.21.30.82 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyamider, ikke av 
skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre 
materialer på lignende måte)

3920.92 kg S

25.21.30.83 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av amino-harpikser, ikke 
av skumplast (unntatt gulv-, vegg-, takkledning, selvklebende, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre 
materialer på lignende måte)

3920.93 kg S

25.21.30.84 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av fenolharpikser, ikke 
forsterket, osv.

3920.94 kg S

25.21.30.86 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av andre kondensasjons- eller 
polymerisasjonsprodukter

3920.99.2 kg S

25.21.30.87 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av 
addisjonspolymerisasjonsprodukter

3920.99.5 kg S

25.21.30.90 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, ikke 
forsterket, ikke nevnt ellers

3920.99.90 kg S

25.21.41.20 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer 
av styren

3921.11 kg S

25.21.41.30 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polymerer av 
vinylklorid

3921.12 kg S

25.21.41.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av polyuretaner 3921.13 kg S

25.21.41.70 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast av regenerert 
cellulose

3921.14 kg S

25.21.41.80 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av skumplast (unntatt 
polymerer av styren, av polymerer av vinylklorid, av polyuretaner, 
av regenerert cellulose)

3921.19 kg S

25.21.42.30 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, polyestere, 
forsterket, laminert, støttet av eller kombinert med andre 
materialer på lignende måte

3921.90.1 kg S

25.21.42.50 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
fenolharpikser

3921.90.30 kg S

25.21.42.75 Plater, duker, filmer, folier og bånd (unntatt av skumplast), av 
kondensasjons- eller polymerisasjonsprodukter, aminoharpikser 
(laminerte under høyt trykk, med dekor på en eller begge sider)

3921.90.41 kg S

25.21.42.79 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av 
polymerisasjonsprodukter

3921.90 (.43 + .49 + .55 
+ .60)

kg S

25.21.42.80 Andre plater, duker, filmer, folier og bånd, av annen plast, unntatt 
av skumplast, og plast laget av polymerisasjonsprodukter

3921.90.90 kg S

NACE 25.22: Produksjon av plastemballasje

25.22.11.00 Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus), av 
polymerer av etylen

3923.21 kg S



16.7.2009 Nr. 39/621EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

25.22.12.00 Plastsekker og -poser (herunder kremmerhus) (unntatt polymerer 
av etylen)

3923.29 kg S

25.22.13.00 Esker, kasser og lignende varer av plast 3923.10 kg S

25.22.14.50 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast med 
rominnhold høyst 2 l

3923.30.10 p/st S

25.22.14.70 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast med 
rominnhold over 2 l

3923.30.90 p/st S

25.22.15.21 Bobiner og lignende av plast, til fotografiske og kinematografiske 
filmer, bånd og lignende

3923.40.10 kg S

25.22.15.23 Sneller, spoler og bobiner og lignende av plast (unntatt bobiner og 
spoler til filmer)

3923.40.90 kg S

25.22.15.25 Flaskekapsler av plast 3923.50.10 kg S

25.22.15.27 Propper, lokk og andre lukkeinnretninger av plast (unntatt 
flaskekapsler)

3923.50.90 kg S

25.22.15.28 Ekstruderte, slangeformede nett av plast 3923.90.10 kg S

25.22.15.40 Produkter av plast for transport og emballering av varer; ikke 
nevnt ellers

3923.90.90 p/st @ S

NACE 25.23: Produksjon av byggevarer av plast

25.23.11.55 Gulv-, vegg- eller takkledning med underlag som er impregnert, 
belagt eller overtrukket med polyvinylklorid

3918.10.10 m2 S

25.23.11.59 Annen gulv-, vegg- eller takkledning av polymerer av vinylklorid 3918.10.90 m2 S

25.23.11.90 Gulv-, vegg- eller takkledning av plast, ikke nevnt ellers, i ruller 
eller som fliser (unntatt polymerer av polyvinylklorid)

3918.90 m2 S

25.23.12.50 Badekar, dusjkar og vasker av plast 3922.10 p/st @ S

25.23.12.70 Klosettlokk og -seter av plast 3922.20 p/st @ S

25.23.12.90 Bideter, klosettskåler, spylecisterner og lignende av plast (unntatt 
badekar, dusjkar og vasker av plast, klosettlokk og -seter av plast)

3922.90 p/st @ S
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25.23.13.00 Tanker, cisterner, kar og lignende beholdere med rominnhold over 
300 l, av plast

3925.10 kg S

25.23.14.50 Dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler, 
av plast

3925.20 p/st S

25.23.14.70 Vindusskodder, markiser, persienner, rullegardiner og lignende 
varer samt deler, av plast

3925.30 kg S

25.23.15.50 Beslag og forbindelsesdeler av plast, for fastgjøring på eller i 
dører, vinduer, trapper, vegger eller andre bygningsdeler

3925.90.10 kg S

25.23.15.90 Andre bygningsartikler av plast, herunder veggplugger, kabelplater 3925.90 (.20 + .80) kg S

25.23.20.00 
z

Prefabrikkerte bygninger, av plast 9406,000,80a — S

NACE 25.24: Produksjon av plastprodukter ellers

25.24.10.00 Klær og tilbehør til klær, av plast (herunder hansker, regnfrakker, 
forklær, belter og smekker til spedbarn) (unntatt hodeplagg)

3926.20 kg S

25.24.21.30 Selvklebende bånd, belagt med uvulkanisert naturgummi eller 
syntetisk gummi, i ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.1 kg S

25.24.21.55 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, bånd og andre flate 
former, av polyestere, i ruller med bredde høyst 20 cm, unntatt 
bånd belagt med uvulkanisert naturgummi eller syntetisk gummi, i 
ruller med bredde høyst 20 cm

3919.10.31 kg S

25.24.21.59 Bånd, av andre polymerisasjonsprodukter, i ruller med bredde 
høyst 20 cm

3919.10.38 kg S

25.24.21.75 Bånd, av polymerer av vinylklorid, i ruller med bredde høyst 20 
cm

3919.10.61 kg S

25.24.21.79 Bånd, av andre addisjonspolymerisasjonsprodukter, i ruller med 
bredde høyst 20 cm

3919.10.69 kg S

25.24.21.90 Bånd, av andre plastmaterialer, i ruller med bredde høyst 20 cm 3919.10.90 kg S

25.24.22.30 Selvklebende plater, duker, filmer, folier, tape, bånd o.a. flate 
produkter av plast, videre bearbeidet enn overflatebehandlet, 
eller skåret i former unntatt ruller, med bredde høyst 20 cm, 
rektangulære eller kvadratiske

3919.90.10 kg S

25.24.22.55 Andre plater …, av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere 
eller andre polyestere

3919.90.31 kg S

25.24.22.59 Andre plater …, av andre polymerisasjonsprodukter 3919.90.38 kg S
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25.24.22.70 Andre plater …, av addisjonspolymerisasjonsprodukter 3919.90 (.61 + .69) kg S

25.24.22.90 Andre plater …, av andre plastmaterialer 3919.90.90 kg S

25.24.23.20 Bordservise og kjøkkenartikler av plast 3924.10 kg S

25.24.23.30 Svamp av regenerert cellulose 3924.90.11 kg S

25.24.23.50 Husholdnings- og toalettartikler av regenerert cellulose (unntatt 
svamp)

3924.90.19 kg S

25.24.23.70 Husholdnings- og toalettartikler av plast, unntatt av regenerert 
cellulose, ikke nevnt ellers

3924.90.90 kg S

25.24.24.00 Deler av plast til lamper og belysningsutstyr 9405.92 — S

25.24.25.50 Beskyttelseshodeplagg av plast 6506.10 p/st S

25.24.25.90 Hodeplagg av gummi eller plast (unntatt beskyttelseshodeplagg) 6506.91 p/st S

25.24.26.00 Isolasjonsdeler av plast til elektrisk materiell (unntatt elektriske 
isolatorer)

8547.20 kg S

25.24.27.00 Kontor- og skoleartikler av plast (herunder papirvekter, 
papirkniver, skriveunderlag, penneholdere og bokmerker)

3926.10 kg S

25.24.28.20 Tilbehør til møbler, karosserier eller lignende, av plast 3926.30 kg S

25.24.28.30 Statuetter og andre dekorasjonsartikler av plast (herunder 
fotorammer, bilderammer og lignende rammer)

3926.40 kg S

25.24.28.40 Perforerte bøtter og lignende varer av plast, for filtrering eller 
rensing av væsker i kloakkavløp

3926.90.50 kg S

25.24.28.50 Varer ikke nevnt ellers, framstilt av plastfolie 3926.90.91 kg S

25.24.28.70 Andre artikler av plast eller andre materialer 3926.90.99 — S

25.24.90.10 Plastdeler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper, unntatt 
stempeldrevet forbrenningsmotorer, gassturbiner

— — S S1

25.24.90.25 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8509 og 8516 — — S S1

25.24.90.27 Deler av plast til plate- og kassettspillere og lignende, 
lydbåndopptakere og lignende, og til apparater for opptak og 
gjengivelse av lyd- og videosignaler, unntatt kassett til pickup

— — S S1
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25.24.90.30 Plastdeler til apparater under tolltariffkode 8525 til 8528 — — S S1

25.24.90.40 Plastprodukter, deler av apparater under tolltariffkode 8535 til 
8537 samt 8542

— — S S1

25.24.90.50 Produksjon av deler av plast til lokomotiver, vogner og annet 
materiell for jernbane og sporvei

— — S S1

25.24.90.60 Deler og tilbehør av plast til landkjøretøyer (unntatt for 
lokomotiver eller rullende materiell)

— — S S1

25.24.90.80 Deler av plast til luft- og romfartøyer — — S S1

25.24.90.93 Deler av plast til annet elektrisk utstyr og apparater, lydopptakere 
og -gjengivere, tv-bilde- og tv-lydopptakere og -gjengivere

— — S S1

25.24.90.97 Deler av plast til instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, 
kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk, samt måle-, 
kontroll- og musikkinstrumenter, ur m.m.

— — S S1

NACE 26.11: Produksjon av planglass

26.11.11.13 Optisk glass i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende lag)

7003 [.12.10 + .19.10] m2 S

26.11.11.15 Annet glass i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende lag)

7003 [.12.9 + .19.90] m2 S

26.11.11.30 Støpt eller valset trådglass i plater 7003.20 m2 S

26.11.11.50 Støpte eller valsede profiler av glass 7003.30 kg S

26.11.11.75 Trukket eller blåst optisk glass, også gjennomfarget, 
ugjennomsiktig, overfarget eller med et absorberende eller 
reflekterende belegg

7004 [.20.10 + .90.10] m2 S

26.11.11.79 Trukket eller blåst «antikkglass», gartnerglass og annet glass i 
plater, unntatt optisk glass

7004 [.20.9 + .90(.70 + 
.9)]

m2 S

26.11.12.12 Plater av glass uten trådinnlegg med antireflekterende lag 7005.10.05 m2 S
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26.11.12.14 Plater uten trådinnlegg av «floatglass», planslipt eller polert glass, 
reflekterende: tykkelse høyst 3,5 mm

7005.10.25 m2 S

26.11.12.17 «Floatglass», planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
med absorberende eller reflekterende belegg, med tykkelse over 
3,5 mm (unntatt gartnerglass)

7005.10 (.30 + .80) m2 S

26.11.12.30 «Floatglass», planslipt eller polert glass i plater uten trådinnlegg, 
gjennomfarget, ugjennomsiktig, overfarget eller bare planslipt, 
unntatt gartnerglass

7005.21 m2 S

26.11.12.80 Annet «float glass», planslipt eller polert glass i plater, ikke nevnt 
ellers

7005 [.29 + .30] m2 S

NACE 26.12: Bearbeiding av planglass

26.12.11.50 Optisk glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.10 kg S

26.12.11.90 Annet glass under tolltariffkode 7003, 7004 eller 7005, bøyd, 
kantslipt, gravert osv.

7006.00.90 kg S

26.12.12.15 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.11.10 m2 @ S

26.12.12.19 Herdet sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, 
romfartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.11.90 m2 @ S

26.12.12.30 Herdet sikkerhetsglass til bruk ikke nevnt ellers 7007.19 m2 S

26.12.12.53 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i luftfartøyer, 
romfartøyer, båter eller andre fartøyer

7007.21 (.10 + .99) kg S

26.12.12.55 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.21.91 kg S

26.12.12.70 Laminert sikkerhetsglass, ikke nevnt ellers 7007.29 m2 S

26.12.13.30 Isolasjonsglass som består av flere lag 7008 m2 S

26.12.13.50 Kjørespeil av glass for motorvogner 7009.10 p/st S

26.12.13.90 Speil av glass, med eller uten ramme, unntatt kjørespeil 7009.9 kg S

NACE 26.13: Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall

26.13.11.10 Konserveringsglass, propper, lokk og andre lukkeanordninger av 
glass

7010 [.20 + .90.10] kg S
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26.13.11.16 Beholdere laget av glassrør (unntatt glass beregnet på 
konservering)

7010.90.21 p/st S

26.13.11.22 Beholdere av glass med nominell kapasitet minst 2,5 l (unntatt 
glass beregnet på konservering)

7010.90.31 p/st S

26.13.11.28 Flasker av fargeløst glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket med 
lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.4 p/st S

26.13.11.34 Flasker av farget glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker (lerker) dekket med 
lær eller kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.5 p/st S

26.13.11.40 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
drikkevarer og næringsmidler (unntatt flasker dekket med lær eller 
kunstlær, og tåteflasker)

7010.90.6 p/st S

26.13.11.46 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
farmasøytiske produkter

7010.90.7 p/st S

26.13.11.52 Beholdere av glass med nominell kapasitet under 2,5 l, til 
transport eller emballering av andre varer (unntatt drikkevarer, 
næringsmidler og farmasøytiske produkter eller laget av rørglass)

7010.90.9 p/st S

26.13.12.15 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved manuell glassuttaking, 
slipt eller dekorert på annen måte

7013.21.11 p/st S

26.13.12.19 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved manuell glassuttaking 
(unntatt slipte eller dekorerte)

7013.21.19 p/st S

26.13.12.35 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved mekanisk glassuttaking, 
slipt eller dekorert på annen måte

7013.21.91 p/st S

26.13.12.39 Drikkeglass av blykrystall, framstilt ved mekanisk glassuttaking 
(unntatt slipte eller dekorerte)

7013.21.99 p/st S

26.13.12.53 Drikkeglass ellers (unntatt av blykrystall), framstilt ved manuell 
glassuttaking

7013.29.5 p/st S

26.13.12.55 Drikkeglass ellers (unntatt av blykrystall), av herdet glass eller 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013.29 (.10 + .9) p/st S

26.13.13.10 Husholdningsartikler (unntatt drikkeglass), toalettartikler, 
kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander av blykrystall, 
framstilt ved manuell glassuttaking

7013 [.31.10 + .91.10] p/st S

26.13.13.30 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass; toalettartikler, 
kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander av blykrystall, 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013 [.31.90 + .91.90] p/st S
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26.13.13.50 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass, av glass med lineær 
utvidelseskoeffisient på høyst 5x10-6/K i temperaturområde fra 0 
°C til 300 °C

7013.32 p/st S

26.13.13.60 Varer av glasskeramikk, husholdnings-, toalett-, kontor- og 
innendørs dekorasjonsartikler og lignende

7013.10 p/st S

26.13.13.90 Glassartikler til husholdnings- eller kjøkkenbruk (unntatt 
drikkeglass), forsterket glass

7013 [.39 + .99] p/st S

26.13.14.00 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre vakuumisolerte 
beholdere

7012 p/st @ S

NACE 26.14: Produksjon av glassfibrer

26.14.11.10 Glassfibertråder, skåret i lengder på minst 3 mm, men høyst 50 
mm

7019.11 kg S

26.14.11.30 Forgarn av filamenter av glassfibrer 7019.12 kg S

26.14.11.50 Andre artikler av filamenter av glassfibrer 7019.19.10 kg S

26.14.11.70 Artikler av stapelfibrer 7019.19.90 kg S

26.14.12.10 Glassfibermatter (herunder glassvatt) 7019.31 kg S

26.14.12.30 Tynn duk (vlies) av glassfibrer (herunder glassvatt) 7019.32 kg S

26.14.12.50 Plater og lignende ikke vevde produkter av glassfibrer 7019.39 kg S

26.14.12.93 Andre artikler av glassfibrer, som ikke er tekstilfibrer, i løs vekt 
eller som fnugg

7019.90 (.10 + .99) kg S

26.14.12.95 Matter og hylser av glassull, til isolering av rør 7019.90.30 kg S

26.14.12.99 Andre artikler, tekstilfibrer av glass 7019.90.91 kg S

NACE 26.15: Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer

26.15.11.10 Glasskår og annet glassavfall; glassmasse (unntatt glass i form av 
pulver, granuler eller flak)

7001 kg S

26.15.11.30 Glass i form av kuler og stenger, ubearbeidet (unntatt glasskuler 
som leker, glasskuler som er slepet etter forming, brukt som 
propper til flasker, glassets mikrosfærer høyst 1 mm i diameter)

7002 [.10 + .20] kg S
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26.15.11.50 Glass i form av rør, ubearbeidet (herunder rør som er tilsatt 
fluorescent materiale i massen) (unntatt rør belagt med fluorescent 
materiale på innsiden)

7002.3 kg S

26.15.12.00 Glass i blyinnfatning og lignende, celleglass eller skumglass, 
blokker, fliser, plater og lignende av presset eller støpt glass til 
bruk i bygg eller konstruksjon

7016.90 kg S

26.15.21.00 Åpne glasskolber og åpne, bearbeidede glassrør samt 
deler av glass, uten tilbehør, til glødelamper, lysrør, 
katodestrålerør og lignende

7011 kg S

26.15.22.00 Urglass og brilleglass, ikke optisk bearbeidede 7015 kg S

26.15.23.30 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk 
bruk, også graderte eller kalibrerte

7017 kg S

26.15.23.50 Glassampuller 7010.10 p/st S

26.15.24.00 Glassdeler til belysningsutstyr osv. 9405.91 — S

26.15.25.00 Elektriske isolatorer av glass (unntatt isolasjonsdeler (annet enn 
isolatorer) av plast til elektrisk materiell)

8546.10 kg S

26.15.26.30 Glass til signalutstyr og optiske varer, ikke optisk bearbeidet, 
unntatt brilleglass

7014 kg S

26.15.26.50 Terninger og andre små biter av glass, også på underlag, til 
mosaikkarbeider og lignende dekorative formål

7016.10 kg S

26.15.26.70 Småartikler av glass (herunder glassperler, imiterte perler og edel- 
og halvedelsteiner, og lignende)

7018 kg S

26.15.26.90 Andre artikler av glass, ikke nevnt ellers 7020 — S

NACE 26.21: Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

26.21.11.30 Bordservise og kjøkkentøy av porselen 6911.10 kg S

26.21.11.50 Husholdnings- og toalettartikler, av porselen, ikke nevnt ellers 6911.90 kg S

26.21.12.10 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av vanlig keramikk

6912.00.10 kg S

26.21.12.30 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av steintøy

6912.00.30 kg S

26.21.12.50 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av leirvarer eller fin keramikk

6912.00.50 kg S
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26.21.12.90 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler 6912.00.90 kg S

26.21.13.30 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander, av porselen 6913.10 — S

26.21.13.50 Statuetter og andre dekorasjonsgjenstander av keramisk materiale, 
unntatt av porselen

6913.90 — S

NACE 26.22: Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale

26.22.10.30 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr for 
fast installasjon, av porselen

6910.10 p/st @ S

26.22.10.50 Oppvaskkummer, vasker, badekar og lignende sanitærutstyr, ikke 
nevnt ellers, for fast installasjon, av keramisk materiale, unntatt av 
porselen

6910.90 p/st @ S

NACE 26.23: Produksjon av isolatorer og isolasjonstilbehør av keramisk materiale

26.23.10.33 Elektriske isolatorer av keramikk (uten metalldeler) 8546.20.10 kg S

26.23.10.35 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) til 
sterkstrømsluftledninger og kjøreledninger

8546.20.91 kg S

26.23.10.39 Elektriske isolatorer av keramikk (med metalldeler) (unntatt til 
sterkstrømsluftledninger og kjøreledninger)

8546.20.99 kg S

26.23.10.53 Isolasjonsdetaljer av keramikk, som inneholder minst 80 
vektprosent metalloksider

8547.10.10 kg S

26.23.10.55 Andre keramiske isolasjonsdetaljer til elektriske maskiner 8547.10.90 kg S

NACE 26.24: Produksjon av andre keramiske produkter til teknisk bruk

26.24.11.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av 
porselen

6909.11 kg S

26.24.12.00 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av 
keramiske materialer, unntatt av porselen

6909 [.12 + .19] kg S

NACE 26.25: Produksjon andre keramiske produkter

26.25.11.00 Keramiske krybber og kar og lignende beholdere til bruk i 
landbruket, ved transport eller emballering

6909.90 kg S

26.25.12.30 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av porselen 6914.10 kg S
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26.25.12.55 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, av vanlig keramikk 6914.90.10 kg S

26.25.12.59 Andre keramiske artikler ikke nevnt ellers, unntatt av porselen 
eller av vanlig keramikk

6914.90.90 kg S

NACE 26.26: Produksjon av ildfaste keramiske produkter

26.26.11.00 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av kiselholdig 
fossilmel eller lignende kiselholdige jordarter

6901 kg S

26.26.12.10 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende ildfaste keramiske 
byggevarer med over 50 vektprosent MgO, CaO, Cr2O3

6902.10 kg S

26.26.12.33 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer med minst 93 vektprosent SiO2

6902.20.10 kg S

26.26.12.35 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer med over 7, men under 45 vektprosent 
Al2O3, men over 50 vektprosent kombinert med SiO3

6902.20.91 kg S

26.26.12.37 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende med over 50 
vektprosent Al2O3 og/eller SiO2, ikke nevnt ellers

6902.20.99 kg S

26.26.12.90 Ildfast murstein, ildfaste blokker, fliser og lignende ildfaste 
keramiske byggevarer, ikke nevnt ellers

6902.90 kg S

26.26.13.00 Ildfast sement, mørtel, betong og lignende blandinger 3816 kg S

26.26.14.10 Varer med innhold av magnesitt, dolomitt eller kromitt 6815.91 kg S

26.26.14.30 Andre ildfaste, keramiske varer med over 25 vektprosent grafitt 
eller andre former for karbon

6903 [.10 + .90.10] kg S

26.26.14.55 Andre ildfaste, keramiske varer med under 45 vektprosent Al2O3 
og en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og SiO3

6903.20.10 kg S

26.26.14.59 Andre ildfaste, keramiske varer med minst 45 vektprosent 
aluminiumoksid og en blanding over 50 vektprosent Al2O3 og 
SiO3

6903.20.90 kg S

26.26.14.90 Andre ildfaste, keramiske varer, ikke nevnt ellers 6903.90.90 kg S
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NACE 26.30: Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser

26.30.10.10 Uglasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, 
kvadratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6907.10 m2 S

26.30.10.20 Glasserte, keramiske fliser, terninger og lignende varer, også 
kvadratiske eller rektangulære, sidelengde under 7 cm

6908.10 m2 S

26.30.10.30 Uglasserte, keramiske, doble fliser av typen «Spaltplatten» 6907.90.10 m2 S

26.30.10.53 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser 
av steintøy

6907.90.91 m2 S

26.30.10.55 Andre uglasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser 
av leirvarer eller fin keramikk

6907.90.93 m2 S

26.30.10.59 Andre uglasserte, keramiske gulv-, vegg- og broleggingsfliser, 
ikke nevnt ellers

6907.90.99 m2 S

26.30.10.71 Glasserte, keramiske doble fliser av typen «Spaltplatten» 6908.90 (.11 + .31) m2 S

26.30.10.73 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
steintøy, med overflate over 90 cm²

6908.90.91 m2 S

26.30.10.75 Glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser av 
leirvarer eller fin keramikk, med overflate over 90 cm²

6908.90.93 m2 S

26.30.10.79 Andre glasserte, keramiske gulv- og veggfliser og lignende fliser, 
ikke nevnt ellers

6908.90 (.21 + .29 + .51 
+ .99)

m2 S

NACE 26.40: Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire

26.40.11.10 Keramisk murstein 6904.10 m3 @ S

26.40.11.30 Keramiske gulvblokker, hulstein og lignende 6904.90 kg S

26.40.12.50 Keramisk takstein 6905.10 p/st S

26.40.12.70 Keramiske skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, 
bygningsornamenter og andre keramiske byggevarer

6905.90 kg S

26.40.13.00 Keramiske rør, renner og rørdeler 6906 kg S
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NACE 26.51: Produksjon av sement

26.51.11.00 Sementklinker 2523.10 kg S

26.51.12.10 Hvit portlandsement, også kunstig farget 2523.21 kg S

26.51.12.30 Portlandsement, unntatt hvit 2523.29 kg S

26.51.12.50 Aluminatsement 2523.30 kg S

26.51.12.90 Annen hydraulisk sement 2523.90 kg S

NACE 26.52: Produksjon av kalk

26.52.10.33 Ulesket kalk 2522.10 kg S

26.52.10.35 Lesket kalk 2522.20 kg S

26.52.10.50 Hydraulisk kalk 2522.30 kg S

NACE 26.53: Produksjon av gips

26.53.10.00 Gips, som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat NACE 
26.61: Produksjon av betongvarer til bygge- og anleggsvirksomhet

2520.20 kg S

NACE 26.61: Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig stein, også armerte

26.61.11.30 Murstein og bygningsstein av sement, betong eller kunstig stein, 
også armerte

6810.11 kg S

26.61.11.50 Takstein, fliser, heller og lignende varer av sement, betong eller 
kunstig stein, også armerte

6810.19 kg S

26.61.12.00 Prefabrikkerte elementer til bygge- og anleggsvirksomhet, av 
sement, betong eller kunstig stein, også armerte

6810.91 kg S

26.61.13.00 
z

Rør av sement, betong eller kunstig stein, også armerte 6810.99a kg S

26.61.20.00 
z

Prefabrikkerte bygninger av sement, betong eller kunstig stein, 
også armerte

9406.00.80b — S

NACE 26.62: Produksjon av gipsvarer til bygge- og anleggsvirksomhet

26.62.10.50 Plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger på basis av 
gips, belagte eller forsterkede utelukkende med papir eller papp, 
ikke dekorerte

6809.11 m2 S



16.7.2009 Nr. 39/633EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

26.62.10.90 Andre plater, fliser og lignende varer av gips eller blandinger på 
basis av gips, unntatt dekorerte og belagte eller forsterkede med 
papir eller papp

6809.19 m2 S

NACE 26.63: Produksjon av støpeferdig betong

26.63.10.00 Støpeferdig betong, ikke-ildfast 3824.50.10 kg S

NACE 26.64: Produksjon av mørtel

26.64.10.00 Mørtel og betong, ikke-ildfast, unntatt støpeferdig 3824.50.90 kg S

NACE 26.65: Produksjon av fibersement

26.65.11.00 Plater, paneler, fliser, blokker og lignende av vegetariske fibrer, 
halm, spon, flis eller annet treavfall, agglomerert med sement, gips 
og lignende

6808 m2 @ S

26.65.12.30 Plater, fliser og lignende varer av asbestsement, cellulosesement 
eller lignende

6811 [.10 + .20] m2 @ S

26.65.12.50 Rør og rørdeler av asbestsement, cellulosesement eller lignende 6811.30 kg S

26.65.12.90 Andre varer av asbestsement, cellulosesement og lignende, unntatt 
plater, fliser, rør og rørdeler

6811.90 kg S

NACE 26.66: Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter

26.66.11.00 Varer av gips eller blandinger på basis av gips, dekorerte 6809.90 kg S

26.66.12.00 
z

Andre varer av sement, betong eller kunstig stein, også armerte, 
ikke nevnt ellers

6810.99b kg S

NACE 26.70: Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein

26.70.11.00 Monument- eller bygningsstein og varer av slik stein, av marmor, 
travertin og alabast

6802 [.21 + .91] kg S

26.70.12.10 Gatestein, kantstein og heller av naturlig stein (unntatt skifer) 6801 kg S

26.70.12.30 Fliser, mosaikkterninger og lignende, av naturlig stein, kunstig 
fargede korn, splinter og pulver

6802.10 kg S

26.70.12.40 Kalkholdig monument- og bygningsstein, ikke nevnt ellers, også 
polert, dekorert eller bearbeidet på annen måte

6802 [.22 + .92] kg S
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26.70.12.60 Monument- og bygningsstein av granitt, også polert, dekorert eller 
bearbeidet på annen måte

6802 [.23 + .93] kg S

26.70.12.80 Monument- og bygningsstein og lignende (unntatt kalkstein og 
granitt, også polert, dekorert eller bearbeidet på annen måte)

6802 [.29 + .99] kg S

26.70.12.90 Bearbeidet skifer og varer av naturlig eller agglomerert skifer 6803 kg S

NACE 26.81: Produksjon av slipestoffer

26.81.11.10 Møllesteiner og slipesteiner til maling, sliping eller defibrering 6804.10 kg S

26.81.11.20 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av agglomererte 
syntetiske eller naturlige diamanter

6804.21 kg S

26.81.11.30 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, forsterket

6804.22.18 kg S

26.81.11.40 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av syntetisk 
eller kunstig harpiks, ikke forsterket

6804.22.12 kg S

26.81.11.50 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av keramiske 
materialer eller silikater

6804.22.30 kg S

26.81.11.60 Andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende, av andre 
agglomererte slipestoffer

6804.22 (.50 + .90) kg S

26.81.11.70 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende av naturlig stein 6804.23 kg S

26.81.11.80 Bryne- eller polersteiner til bruk for hånd 6804.30 kg S

26.81.12.30 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, på 
underlag utelukkende av tekstilvevnader

6805.10 m2 @ S

26.81.12.50 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, på 
underlag utelukkende av papir eller papp

6805.20 m2 @ S
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26.81.12.90 Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn, 
på underlag utelukkende av andre materialer enn tekstilvevnader, 
papir eller papp

6805.30 m2 @ S

NACE 26.82: Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers

26.82.11.68 Bearbeidede asbestfibrer, blandinger på basis av asbest, eller på 
basis av asbest og magnesiumkarbonat.

6812.90.30 kg S

26.82.11.70 Pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller 6812.70 kg S

26.82.11.80 Artikler av asbest, eller av asbestblandinger (unntatt pakninger av 
sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller)

6812 [.50 + .60 + .90 (.10 
+ .80)]

kg S

26.82.11.93 Bremsebelegg og bremseklosser, på basis av asbest, andre 
mineralstoffer eller cellulose

6813.10 kg S

26.82.11.95 Friksjonsmateriale og tilhørende varer, på basis av asbest eller 
andre mineralstoffer eller cellulose (unntatt bremseanlegg eller 
bremseklosser)

6813.90 kg S

26.82.12.53 Tak- og fasadebekledning av asfalt eller av lignende materialer (i 
ruller)

6807.10.10 m2 S

26.82.12.59 Andre varer av asfalt eller av lignende materialer (i ruller) 6807.10.90 m2 @ S

26.82.12.90 Varer av asfalt eller lignende materialer (unntatt i ruller) 6807.9 kg S

26.82.13.00 Ensartet blanding av steinmaterialer og bituminøst bindemiddel 2715 kg S

26.82.14.00 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på 
basis av grafitt eller annet kull

3801 kg S

26.82.15.00 Kunstig korund, også kjemisk definert 2818.10 kg S

26.82.16.10 Slaggull, steinull og lignende mineralull, også i blandinger, i bulk, 
plater eller ruller

6806.10 kg S

26.82.16.20 Ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og lignende 
ekspanderte mineralmaterialer, også i blandinger

6806.20 kg S

26.82.16.30 Blandinger og varer av varmeisolerende, lydisolerende eller 
lydabsorberende mineralmaterialer, ikke nevnt ellers

6806.90 kg S

26.82.16.50 Bearbeidet glimmer og varer av glimmer, herunder agglomerert 
eller rekonstruert glimmer

6814 kg S

26.82.16.70 Varer av grafitt eller annet karbon, ikke til elektrisk bruk 6815.10 kg S
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26.82.16.80 Varer av torv 6815.20 kg S

26.82.16.90 Varer av stein eller av andre mineralstoffer, ikke nevnt ellers 6815.99 kg S

NACE 27.10: Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer

27.10.11.00 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller andre ubearbeidede 
former. Jern- og stålprodukter framstilt ved direkte reduksjon av 
jern og andre jern- og stålsvamper

7201 + 7203 kg S M/A

27.10.12.50 Korn og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål 7205 kg S M/A

27.10.13.10 Slagg og dross 2618 + 2619 kg S M/A

27.10.13.20 Avfall av jern og stål 7204 kg S M/A

27.10.20.10 Ferromangan 7202.1 kg S A/A

27.10.20.20 Ferrosilisium 7202.2 kg S A/A

27.10.20.30 Ferrosilisiummangan 7202.30 kg S A/A

27.10.20.40 Ferrokrom 7202.4 kg S A/A

27.10.20.50 Ferromolybden 7202.70 kg S A/A

27.10.20.90 Andre ferrolegeringer, ikke nevnt ellers 7202 [.50 + .60 + .80 + .9] kg S A/A

27.10.31.10 Flate halvfabrikater (av ulegert stål) 7207 [.12 + .20.3] kg S M/A

27.10.31.21 
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av ulegert stål)

7206.10 + 7207 [.11(.11 
+ .14 + .16) + .19.12a + 
.20(.11 + .15 + .17 + .52)]a

kg S M/A

27.10.31.22 
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater, 
herunder emner (av ulegert stål)

7206.90 + 7207 [.11(.11b 
+ .14b + .16b + .90) + 
.19 (.12b + .19 + .80) + 
.20(.11b + .15b + .17b + 
.19 + .52b + .59 + .80]

kg S M/A

27.10.32.10 Flate halvfabrikater (plater) (av rustfritt stål) 7218.91 kg S M/A

27.10.32.21 
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av rustfritt stål)

7218 [.10 + .99(.11 + 
.20)]a

kg S M/A
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27.10.32.22 
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
rustfritt stål)

7218 [.10b + .99(.11b + 
.19 + .20b + .80)]

kg S M/A

27.10.33.10 Flate halvfabrikater (av legert stål unntatt rustfritt stål) 7224.90.14 kg S M/A

27.10.33.21 
z

Støpeblokker (ingots), andre primærformer og lange halvfabrikater 
til sømløse rør (av legert stål unntatt rustfritt stål)

7224 [.10 + .90(.0 + .3)]a kg S M/A

27.10.33.22 
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
legert stål unntatt rustfritt stål)

7224 [.10b + .90(.0b + .18 
+ .3b + .90)]

kg S M/A

27.10.41.11 
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrulling, 
med bredde 600 mm eller mer (av rustfritt stål)

7219.1a kg S M/A

27.10.41.12 
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde 600 mm eller mer (av rustfritt stål)

7219.1b kg S M/A

27.10.41.21 
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrulling, 
med bredde 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1a kg S M/A

27.10.41.22 
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1b kg S M/A

27.10.41.30 Plater skåret av varmvalsede bånd med bredde 600 mm eller mer 
(av rustfritt stål)

7219 [.22 + .23 + .24] kg S M/A

27.10.41.40 Kvartoplater med bredde 600 mm eller mer og brede flatvalsede 
produkter (av rustfritt stål)

7219.21 kg S M/A

27.10.41.50 Kaldvalsede plater og bredbånd med bredde 600 mm eller mer (av 
rustfritt stål)

7219 [.3 + .90] kg S M/A

27.10.42.00 Varmvalsede valsetråder i oppkveilede ringer (av rustfritt stål) 7221 kg S M/A

27.10.43.10 Varmvalsede runde stenger (av rustfritt stål) 7222.11 kg S M/A

27.10.43.20 Varmvalsede stenger unntatt runde stenger og profiler (av rustfritt 
stål)

7222 [.19 + .40.10] kg S M/A

27.10.43.30 Smidde stenger (av rustfritt stål) 7222 30 (.51 + .91) kg S M/A

27.10.50.00 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål 7225.20 + 7226.20 + 
7227.10 + 7228.10(.20 
+ .50)

kg S M/A

27.10.60.20 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (bredbånd) 
med bredde 600 mm eller mer (av annet stål enn rustfritt stål og 
hurtigstål)

7208 [.10 + .2 + .3] + 7225 
[.19.10 + .30] + 7226 [.93 
+ .94]

kg S M/A
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27.10.60.30 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (smale eller 
spaltede bånd) med bredde under 600 mm (av annet stål enn 
rustfritt stål og hurtigstål)

7211 [.14 + .19] + 7226 
[.19.10 + .91 + .99]

kg S M/A

27.10.60.40 Plater skåret av varmvalsede bredbånd, med bredde 600 mm eller 
mer og flatvalsede produkter (av annet stål enn rustfritt stål og 
hurtigstål)

7208 [.40 + .53.90 + .54] + 
7225.40.90

kg S M/A

27.10.60.50 Kvartoplater med bredde 600 mm eller mer og brede flatvalsede 
produkter (av annet stål enn rustfritt stål og hurtigstål)

7208 [.51 + .52 + .53.10 
+ .90] + 7210.90.30 
+7211.13 +7225 [.40 (.12 
+ .40 + .60) + .99]

kg S M/A

27.10.71.11 
z

Kaldvalsede plater og bånd, uten belegg, med bredde 600 mm 
eller mer (av annet stål enn rustfritt stål)

7209 [.15 +16.90a + 
.17.90a + .18.9a + .25 + 
.26.90a + .27.90a + .28.90a 
+ .90a] + 7225.50

kg S M/A

27.10.71.12 
z

Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke ferdig utglødet, 
med bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.90 + .17.90 + 
.18.9 + .26.90 + .27.90 + 
.28.90 + .90]b

kg S M/A

27.10.71.20 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorientert, 
med bredde 600 mm eller mer

7209 [.16.10 + .17.10 + 
.18.10 + .26.10 + .27.10 + 
.28.10] + 7225.19.90

kg S M/A

27.10.71.30 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorientert, 
med bredde 600 mm eller mer

7225.11 kg S M/A

27.10.72.10 Fortinnet blikk og andre fortinnede plater og bånd, herunder stål, 
som er elektrolytisk belagt eller overtrukket med krom

7210 [.1 + .50 + .70.10 + 
.90.40] + 7212.10.10

kg S M/A

27.10.72.20 Varmdyppede metallbelagte plater og bånd med bredde 600 mm 
eller mer

7210 [.20 + .4 + .6 + 
.90.80)] + 7225.92

kg S M/A

27.10.72.30 Plater og bånd med bredde 600 mm eller mer, elektrolytisk belagt 
med metall

7210.30 + 7225.91 kg S M/A

27.10.72.40 Organisk belagte plater med bredde 600 mm eller mer 7210.70.80 kg S M/A

27.10.81.10 Riflet eller på annen måte deformert valsetråd (av ulegert stål) 7213.10 kg S M/A

27.10.81.20 Valsetråd av automatstål 7213.20 kg S M/A

27.10.81.30 Valsetråd til bruk som armeringsjern (nett/riflede stenger) 7213.91.10 kg S M/A

27.10.81.40 Valsetråd til kordvev i dekk 7213.91.20 kg S M/A
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27.10.81.90 Annen valsetråd (av ulegert stål) 7213 [.91 (.4 + .70 + .90) 
+ .99]

kg S M/A

27.10.82.10 Varmvalset valsetråd (av lagerstål) 7227.90.50 kg S M/A

27.10.82.90 Varmvalset valsetråd (av annet legert stål enn lagerstål, hurtigstål 
og rustfritt stål)

7227 [.20 + .90(.10 + .95)] kg S M/A

27.10.83.10 Varmvalset armeringsstål 7214 [.20 + .99.10] kg S M/A

27.10.83.20 Varmvalsede stenger av automatstål 7214.30 kg S M/A

27.10.83.30 Varmvalsede stenger av lagerstål 7228.30.4 kg S M/A

27.10.83.40 Varmvalsede stenger av verktøystål 7228 [.30.20 + .40.10] kg S M/A

27.10.83.50 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm og 
vinkeljern

7216 [.10 + .2 + .40 + .50 
+ .99] + 7228.70.10

kg S M/A

27.10.83.61 Hule borstenger 7228.80 kg S M/A

27.10.83.64 Varmvalsede stenger (unntatt hule borstenger) av ulegert stål (av 
annet enn automatstål)

7214 [.10 + .91 + .99 (.3 + 
.50 + .7 + .95)]

kg S M/A

27.10.83.67 Varmvalsede stenger (unntatt hule borstenger) av legert stål (av 
annet enn rustfritt stål, verktøystål og hurtigstål)

7228 [.20 (.10 + .91) + .30 
(.6 + .70 + .89) + .40.90 + 
.60.20]

kg S M/A

27.10.91.10 U-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.31 kg S M/A

27.10.91.20 I-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.32 kg S M/A

27.10.91.30 H-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.33 kg S M/A

27.10.92.10 Spunspæler (av stål) 7301.10 kg S M/A

27.10.92.20 Smidde og kaldbehandlede profiler (av stål) 7301.20 kg S M/A

27.10.92.30 Jernbanemateriell (av stål) 7302 kg S M/A

NACE 27.21: Produksjon av rør og rørdeler av støpejern

27.21.10.00 Rør og hule profiler, av støpejern 7303 kg T
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27.21.20.33 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods, til bruk i trykksystemer 7307.11.10 kg T

27.21.20.35 Rørdeler av støpejern, unntatt adusergods (unntatt til bruk i 
trykksystemer)

7307.11.90 kg T

27.21.20.50 Rørdeler av adusergods 7307.19.10 kg T

27.21.20.70 Rørdeler av støpestål 7307.19.90 kg T

NACE 27.22: Produksjon av stålrør

27.22.10.10 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål 7304 [.41 + .49] kg S

27.22.10.21 Sømløse rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av 
rustfritt stål, kaldbearbeidede eller kaldvalsede

7304 [.31.91 + .51(.1 + 
.91)]

kg S

27.22.10.23 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, 
kaldbearbeidede eller kaldvalsede (unntatt av presisjonstype)

7304 [.31.99 + .51.99] kg S

27.22.10.41 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter høyst 168,3 mm

7304 [.10.10 + .21. + 
.39(.10 + .51 + .59 + .91) 
+ .59(.10 + .3 + .91)]

kg S

27.22.10.43 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 168,3 mm, høyst 406,4 mm

7304 [.10.30 + .29.11 + 
.39.93 + .59.93]

kg S

27.22.10.45 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter over 406,4 mm

7304 [.10.90 + .29.19 + 
.39(.30 + .99) + .59.99]

kg S

27.22.10.50 Rør og hule profiler, sømløse, ikke sirkelrundt tverrsnitt, 
kaldbearbeidede eller ikke kaldbearbeidede, av stål

7304.90 kg S

27.22.10.61 Rør, sveiset på langs, sirkelurndt tverrsnitt, av stål, ytre diameter 
over 406,4 mm

7305 [.11 + .12 + .20 + 
.31]

kg S

27.22.10.65 Rør, spiralsveisede, naglede eller på lignende måte lukkede, av 
stål, sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter over 406,4 mm

7305 [.19 + .39 + .90] kg S

27.22.10.70 Rør, sveisede, av stål, sirkelrundt tverrsnitt, ytre diameter høyst 
406,4 mm

7306.40 kg S

27.22.10.81 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, av ulegert stål, 
kaldbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og 
kaldvalsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og 
godstykkelse høyst 2 mm

7306.30.21 kg S
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27.22.10.86 Rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, av ulegert stål, 
kaldbearbeidede og kaldsveisede eller kaldbearbeidede og 
kaldvalsede etter sveising, ytre diameter høyst 406,4 mm og 
godstykkelse over 2 mm

7306.30.29 kg S

27.22.10.92 Rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, naglede eller på lignende måte 
lukkede, ytre diameter høyst ≤ 406,4 mm

7306 [.10 + .20 + .30 (.5 + 
.7) + .50.9 + .90]

kg S

27.22.10.94 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse høyst ≤ 2 mm

7306.60 (.32 + .34) kg S

27.22.10.96 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse under 2 mm

7306.60 (.36 + .38) kg S

27.22.10.98 Rør, annet tverrsnitt enn skrkelrundt, kvadratisk eller rektangulært, 
og hule profiler, av stål, varm- eller kaldbearbeidet og sveiset

7306.60.9 kg S

27.22.20.10 Flenser av stål (unntatt støpte) 7307 [.21 + .91] kg S

27.22.20.30 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre gjengede 
forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.22 + .29.10 + .92 + 
.99.10]

kg S

27.22.20.50 Knær, vinkelrør, forbindelsesstykker, muffer og andre sveisede 
deler til forbindelsesdeler til rør, av stål (unntatt støpte)

7307 [.29(.30 + .90) + 
.99(.30 + .90)]

kg S

27.22.20.73 Buttsveisede knær og vinkelrør, av stål (unntatt støpte) 7307 [.23.10 + .93(.11 + 
.91)]

kg S

27.22.20.75 Andre buttsveisede forbindelsesstykker til rør, ikke knær og 
vinkelrør (unntatt støpte)

7307 [.23.90 + .93(.19 + 
.99)]

kg S

NACE 27.31: Kaldtrukne stenger og profiler

27.31.10.13 Stenger av automatstål, ikke bearbeidet videre enn kaldbearbeiding 
(f.eks. ved kaldtrekking)

7215.10 kg T

27.31.10.15 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 25 vektprosent karbon, ikke rektangulært tverrsnitt

7215.50.19 kg T

27.31.10.30 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 25 vektprosent karbon, med rektangulært ikke-
kvadratisk tverrsnitt

7215.50.11 kg T
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27.31.10.50 Andre stenger av jern eller stål, kaldbearbeidede og videre 
bearbeidede (unntatt varmvalsede, varmtrekte, varmeekstruderte 
og smidde produkter)

7215.90 kg T

27.31.10.80 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 25 vektprosent karbon

7215.50.80 kg T

27.31.20.10 Profiler av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking) 
(unntatt profilplater)

7216.69 kg T

27.31.20.20 Stenger av hurtigstål, bare kaldbearbeidede, også videre 
bearbeidede, eller varmbearbeidede og videre bearbeidede (unntatt 
smidde, halvferdige eller flatvalsede produkter; valsetråd i ringer 
eller ruller)

7228.10.90 kg T

27.31.20.30 Stenger av silisiummanganstål, bare kaldbearbeidede eller 
varmvalsede, herunder videre bearbeidede (unntatt varmvalsede, 
varmtrekte eller –ekstruderte, pletterte halvferdige produkter, 
flatvalsede produkter; valsetråd i ringer eller ruller)

7228.20.99 kg T

27.31.20.53 Stenger av stål med mellom 0,9 og 1,15 vektprosent karbon, 
mellom 0,5 og 2 vektprosent krom og under 0,5 vektprosent 
molybden, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved kaldtrekking) (unntatt 
halvferdige/flatvalsede produkter; valsetråd i ringer eller ruller)

7228.50.40 kg T

27.31.20.55 Stenger av verktøystål, bare kaldbearbeidede (f.eks. ved 
kaldtrekking) (unntatt halvferdige produkter, flatvalsede produkter 
og valsetråd i ringer eller ruller)

7228.50.20 kg T

27.31.20.57 Kaldbearbeidede stenger, av legert stål (av annet stål enn rustfritt 
stål, hurtigstål, silisiummanganstål, spesialstål eller verktøystål)

7228.50 (.6 + .80) kg T

27.31.20.70 Kaldbearbeidede stenger, av legert stål (av annet stål enn rustfritt), 
belagt, overtrukket eller videre bearbeidet stål

7228.60.80 kg T

27.31.30.30 Kaldbearbeidede stenger og profiler, av rustfritt stål 7222 [.20 + .30.97 + 
.40.90]

kg T

27.31.30.50 Kaldbearbeidede profiler og komponenter av legert stål, unntatt 
rustfritt stål

7228.70.90 kg T

NACE 27.32: Kaldvalsede bånd

27.32.10.11 
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder under 0,25 
vektprosent karbon, med bredde under 600 mm

7211 [.23(.20 + .30 + .80)
a + .90a]

kg S
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27.32.10.12 
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder over 0,25 
men høyst 0,6 vektprosent karbon, med bredde under 600 mm

7211.29 (.20 + .50)a kg S

27.32.10.14 
z

Kaldvalsede smale bånd av ulegert stål som inneholder 0,6 
vektprosent eller mer av karbon, med bredde under 600 mm

7211.29 (.20b + .90a) kg S

27.32.10.16 
z

Kaldvalsede smale bånd av annet legert stål enn rustfritt stål og 
elektrostål, med bredde under 600 mm

7226.92a kg S

27.32.10.18 
z

Kaldvalsede smale bånd av rustfritt stål (unntatt isolerte 
elektrobånd, bølgebånd med en takket eller skrå kant) med bredde 
under 600 mm

7220 [.20 + .90]a kg S

27.32.10.22 
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål og av annet legert stål 
enn rustfritt stål og elektrostål, med bredde under 600 mm

7211 [.23 (.20 + .30 + .80)
b + .29(.20c + .50b + .90b) 
+ .90b] + 7226.92b

kg S

27.32.10.24 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede spaltede bånd av 
elektrostål, ikke kornorientert, av ulegert stål og silisiumstål, med 
bredde under 600 mm

7226.19.80 kg S

27.32.10.26 Kaldvalsede spaltede bånd av elektrostål, kornorientert, av 
silisiumlegert stål, med bredde under 600 mm

7226.11 kg S

27.32.10.28 
z

Kaldvalsede spaltede bånd av rustfritt stål, med bredde under 600 
mm

7220 [.20 + .90]b kg S

27.32.20.12 Belagte, kaldvalsede smale bånd av ulegert stål (unntatt isolerte 
elektrobånd) med bredde under 600 mm

7212.60 kg S

27.32.20.14 
z

Stålplater og -bånd, belagt med metall ved varmedypping, med 
bredde under 600 mm

7212 [.10.90 + .30 + 
.50(.20 + .90)]a

kg S

27.32.20.16 
z

Stålplater og -bånd, elektrolytisk belagt med metall, med bredde 
under 600 mm

7212 [.20a + .50 (.20b + 
.30a + .40a + .80a + .90b)]

kg S

27.32.20.18 
z

Organisk belagte stålplater, med bredde under 600 mm 7212.40 (.20 + .80a) kg S

27.32.20.22 
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål, metallbelagt ved 
varmedypping, med bredde under 600 mm

7212 [.10.90b + .30b + 
.50(.20c + .30b + .40b + 
.6a + .80b + .90c)]

kg S

27.32.20.24 
z

Kaldvalsede spaltede bånd av ulegert stål, elektrolytisk belagt med 
metall, med bredde under 600 mm

7212 [.20b + .50(.20d + 
.30c + .40c + .90d)]

kg S

27.32.20.26 
z

Kaldvalsede spaltede bånd av organisk belagte stålplater, med 
bredde under 600 mm

7212.40.80b kg S
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NACE 27.33: Kaldbehandlede og pressede produkter av jern, ulegert stål eller rustfritt stål

27.33.11.30 Kaldbehandlede profiler av ulegert stål, ikke belagt, framstilt av 
flate produkter

7216.61 kg S

27.33.11.50 Kaldbearbeidede profilplater av ulegert stål 7216.91.10 kg S

27.33.11.70 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
ulegert stål, belagt eller overtrukket med sink

7216.91.80 kg S

27.33.12.00 Kaldbearbeidede profiler, framstilt av flatvalsede produkter, av 
rustfritt stål, uten belegg

7222.40.50 kg S

NACE 27.34: Tråd

27.34.11.30 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold under 0,25 vektprosent 
karbon

7217 [.10(.10 + .3) + 
.20(.10 + .30) + .30.4 + 
.90.20]

kg S

27.34.11.50 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold minst 0,25 vektprosent 
men under 0,6 vektprosent karbon

7217 [.10.50 + .20.50 + 
.30.50 + .90.50]

kg S

27.34.11.70 Tråd av jern og ulegert stål, med innhold minst 0,6 vektprosent 
karbon

7217 [.10.90 + .20.90 + 
.30.90 + .90.90]

kg S

27.34.12.30 Tråd av rustfritt stål 7223 kg S

27.34.12.50 Tråd av legert stål (unntatt rustfritt stål) 7229 kg S

NACE 27.41: Produksjon av edelmetaller

27.41.10.30 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), ubearbeidet eller i 
pulverform

7106 [.10 + .91] kg T

27.41.10.50 Sølv (herunder forgylt eller platinert sølv), i form av halvfabrikater 7106.92 kg T

27.41.20.30 Gull (herunder platinert gull), ubearbeidet eller i pulverform 7108 [.11 + .12] kg T

27.41.20.50 Gull (herunder platinert gull), i form av halvfabrikater 7108.13 kg T
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27.41.20.70 Gull, monetært 7108.20 kg T

27.41.30.30 Platina og andre edelmetaller, ubearbeidet eller i pulverform 7110 [.11 + .21 + .31 + 
.41]

kg T

27.41.30.50 Platina og andre edelmetaller, i form av halvfabrikater 7110 [.19 + .29 + .39 + 
.49]

kg T

27.41.40.00 Uedelt metall eller sølv, plettert med gull, bare delvis bearbeidet 7109 kg T

27.41.50.30 Uedelt metall plettert med sølv, bare delvis bearbeidet 7107 kg T

27.41.50.50 Uedelt metall, sølv eller gull, plettert med platina, bare delvis 
bearbeidet

7111 kg T

NACE 27.42: Produksjon av aluminium

27.42.11.30 Ubearbeidet, ulegert aluminium 7601.10 kg T

27.42.11.53 Ubearbeidet, legert aluminium, primær 7601.20.10 kg T

27.42.11.55 Ubearbeidet, legert aluminium, sekundær 7601.20.9 kg T

27.42.12.00 Aluminiumoksid (unntatt kunstig korund) 2818.20 kg T

27.42.21.00 Pulver og flak av aluminium 7603 kg T

27.42.22.30 Stenger og profiler av ulegert aluminium 7604.10 kg T

27.42.22.50 Stenger og profiler av aluminiumslegeringer 7604.2 kg T

27.42.23.30 Tråd av ulegert aluminium 7605.1 kg T

27.42.23.50 Tråd av aluminiumslegeringer 7605.2 kg T

27.42.24.30 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av ulegert aluminium 7606 [.11 + .91] kg T
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27.42.24.50 Plater og bånd, med tykkelse over 0,2 mm, av 
aluminiumslegeringer

7606 [.12 + .92] kg T

27.42.25.00 Folier av aluminium, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten underlag) 7607 kg T

27.42.26.30 Rør av ulegert aluminium 7608.10 kg T

27.42.26.50 Rør av aluminiumslegeringer 7608.20 kg T

27.42.26.70 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av aluminium 7609 kg T

NACE 27.43: Produksjon av bly, sink og tinn

27.43.11.30 Ubearbeidet bly, raffinert bly 7801.10 kg T

27.43.11.50 Ubearbeidet bly, med antimon som det vektmessige legeringsemne 7801.91 kg T

27.43.11.90 Ubearbeidet bly (unntatt raffinert og bly med antimon som 
viktigste annen bestanddel)

7801.99 kg T

27.43.12.30 Ubearbeidet sink, ulegert 7901.1 kg T

27.43.12.50 Ubearbeidet sink, legeringer 7901.20 kg T

27.43.13.30 Ubearbeidet tinn, ulegert 8001.10 kg T

27.43.13.50 Ubearbeidet tinn, legeringer 8001.20 kg T

27.43.21.00 Stenger, profiler og tråd, av bly 7803 kg T

27.43.22.00 Plater, bånd og folier av bly; pulver og flak, av bly 7804 kg T

27.43.23.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av bly 7805 kg T

27.43.24.00 Støv, pulver og flak, av sink 7903 kg T
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27.43.25.30 Stenger, profiler og tråd, av sink 7904 kg T

27.43.25.50 Plater, bånd og folier, av sink 7905 kg T

27.43.26.00 Rør, røremner, rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), 
av sink

7906 kg T

27.43.27.00 Stenger, profiler og tråd, av tinn 8003 kg T

27.43.28.30 Plater og bånd av tinn, med tykkelse over 0,2 mm 8004 kg T

27.43.28.60 Tinnfolier, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten underlag), pulver og 
flak

8005 kg T

27.43.29.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av tinn 8006 kg T

NACE 27.44: Produksjon av kobber

27.44.11.00 Kobbermatte; sementkobber (utfelt kobber) 7401 kg T

27.44.12.00 Uraffinert kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering 7402 kg T

27.44.13.30 Raffinert kobber, ubearbeidet, ulegert 7403.1 kg T

27.44.13.50 Raffinerte kobberlegeringer, ubearbeidet 7403.2 kg T

27.44.13.70 Kobberforlegeringer 7405 kg T

27.44.21.00 Pulver og flak, av kobber 7406 kg T

27.44.22.00 Stenger og profiler, av kobber 7407 kg T

27.44.23.30 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt over 6 mm, samt 
tråd av kobberlegeringer

7408 [.11 + .2] kg T
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27.44.23.50 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm men 
høyst 6 mm

7408.19.10 kg T

27.44.23.70 Tråd, av raffinert kobber, med største tverrsnitt høyst 0,5 mm 7408.19.90 kg T

27.44.24.00 Plater og bånd av kobber med tykkelse over 0,15 mm 7409 kg T

27.44.25.00 Folier av kobber med tykkelse høyst 0,15 mm (uten underlag) 7410 kg T

27.44.26.30 Rør av kobber 7411 kg T

27.44.26.50 Rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber 7412 kg T

NACE 27.45: Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller

27.45.11.00 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter ved 
framstilling av nikkel

7501 kg T

27.45.12.30 Ubearbeidet, ulegert nikkel 7502.10 kg T

27.45.12.50 Ubearbeidede nikkellegeringer 7502.20 kg T

27.45.21.00 Pulver og flak av nikkel 7504 kg T

27.45.22.00 Stenger, profiler og tråd av nikkel 7505 kg T

27.45.23.00 Plater, bånd og folier av nikkel 7506 kg T

27.45.24.30 Rør av nikkel 7507.1 kg T

27.45.24.50 Rørdeler, f.eks. knær, koplinger, muffer 7507.20 kg T

27.45.30.13 Wolfram, ubearbeidet, herunder avfall, skrap og pulver 8101 [.10 + .94 + .97] kg T

27.45.30.15 Wolfram, stenger, unntatt stenger framstilt ved sintring; samt 
profiler, plater, bånd, folier, tråd og andre varer

8101 [.95 + .96 + .99] kg T
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27.45.30.17 Molybden og varer av molybden, herunder avfall og skrap 8102 kg T

27.45.30.23 Tantal og varer av tantal, herunder avfall og skrap 8103 kg T

27.45.30.25 Magnesium og varer av magnesium, herunder avfall og skrap 8104 kg T

27.45.30.27 Koboltmatte og andre halvfabrikater fra koboltframstillingen; 
kobolt og varer av kobolt, herunder avfall og skrap

8105 kg T

27.45.30.33 Vismut og varer av vismut, herunder avfall og skrap 8106 kg T

27.45.30.35 Ubearbeidet kadmium; avfall og skrap; pulver 8107 [.20 + .30] kg T

27.45.30.37 Varer av kadmium 8107.90 kg T

27.45.30.43 Titan og varer av titan, herunder avfall og skrap 8108 kg T

27.45.30.45 Zirkonium og varer av zirkonium, herunder avfall og skrap 8109 kg T

27.45.30.47 Animon og varer av antimon, herunder avfall og skrap 8110 kg T

27.45.30.53 Mangan og varer av mangan, herunder avfall og skrap 8111 kg T

27.45.30.55 Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, 
indium, niob (kolumbium), rehnium og tallium, samt varer av 
disse metaller, herunder avfall og skrap)

8112 kg T

27.45.30.57 Cermeter og varer av cermeter, herunder avfall og skrap 8113 kg T

NACE 27.51: Støpte jernprodukter

27.51.11.10 Deler til motorvogner, framstilt av adusert støpejern — kg S S1
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27.51.11.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, framstilt 
av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av adusert støpejern

— kg S S1

27.51.11.90 Deler til annen bruk, framstilt av adusert støpejern — kg S S1

27.51.12.10 Deler til motorvogner, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1

27.51.12.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, framstilt 
av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av støpejern med kulegrafitt

— kg S S1

27.51.12.90 Deler til annen bruk, framstilt av støpejern med kulegrafitt — kg S S1

27.51.13.10 Deler til motorvogner, framstilt av grått støpejern — kg S S1

27.51.13.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelager; glidelagre; framstilt 
av grått støpejern

— kg S S1

27.51.13.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av grått 
støpejern

— kg S S1

27.51.13.50 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
framstilt av grått støpejern

— kg S S1
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27.51.13.90 Deler til annen bruk, framstilt av grått støpejern — kg S S1

NACE 27.52: Støpte stålprodukter

27.52.10.10 Deler til motorvogner, av stålstøpegods — kg S S1

27.52.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, framstilt 
av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.50 Deler og tilbehør til andre maskiner, apparater og mekaniske 
redskaper, framstilt av stålstøpegods

— kg S S1

27.52.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av stålstøpegods — kg S S1

NACE 27.53: Støpte lettmetallprodukter

27.53.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av lettmetaller

— kg S S1

27.53.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, framstilt 
av lettmetaller

— kg S S1

27.53.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.53.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av lettmetaller — kg S S1

27.53.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 27.54: Andre støpte ikke-jernholdige metallprodukter

27.54.10.10 Deler til motorvogner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1
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27.54.10.20 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, framstilt 
av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.30 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre, framstilt 
av ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.40 Andre deler til forbrenningsmotorer og maskiner, framstilt av 
ikke-jernholdige metaller

— kg S S1

27.54.10.50 Deler til andre maskiner, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

27.54.10.90 Deler til annen bruk, framstilt av ikke-jernholdige metaller — kg S S1

NACE 28.11: Produksjon av metallkonstruksjoner og deler

28.11.10.30 Prefabrikkerte bygninger av jern eller stål 9406.00.3 — S

28.11.10.50 
z

Prefabrikkerte bygninger av aluminium 9406.00.80c — S

28.11.21.00 Broer og broseksjoner av jern eller stål 7308.10 kg S

28.11.22.00 Tårn og gittermaster av jern eller stål 7308.20 kg S

28.11.23.10 Utstyr til bygningsstillaser, forskaling og avstiving, også til bruk i 
gruver, av jern eller stål

7308.40 kg S

28.11.23.30 Demninger, sluser, sluseporter, landingsbroer, stasjonære dokker 
og andre konstruksjoner til havner, elver, kanaler og lignende, av 
jern eller stål

7308.90.10 kg S

28.11.23.40 Dobbeltplater med isolerende mellomlegg, av jern eller stål 7308.90.51 kg S

28.11.23.50 Andre jern- og stålkonstruksjoner samt deler, hovedsakelig av 
plater

7308.90.59 kg S

28.11.23.60 Jern- og stålkonstruksjoner, ikke nevnt ellers 7308.90.99 kg S

28.11.23.70 Konstruksjoner samt deler, av aluminium, unntatt dører, vinduer, 
rammer og karmer

7610.90 kg S

28.11.91.00 Installasjon av egenproduserte metallkonstruksjoner — — S

NACE 28.12: Produksjon av bygningsartikler av metall

28.12.10.30 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av jern eller 
stål

7308.30 p/st S
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28.12.10.50 Dører, vinduer samt rammer og karmer og dørterskler, av 
aluminium

7610.10 p/st S

NACE 28.21: Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av metall

28.21.11.10 Tanker, kar og lignende beholdere til gasser (unntatt til 
komprimerte eller flytende gasser), av jern eller stål

7309.00.10 kg S

28.21.11.20 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker, fôret eller 
varmeisolert, av jern eller stål

7309.00.30 kg S

28.21.11.30 Tanker, kar og lignende beholdere til væsker (unntatt 
varmeisolerte), av jern eller stål

7309.00.5 kg S

28.21.11.50 Tanker, kar og lignende beholdere til faste stoffer, av jern eller stål 7309.00.90 kg S

28.21.11.70 Tanker, kar og lignende beholdere av aluminium over 300 l, også 
fôrede/varmeisolerte men uten annet utstyr, (unntatt til gasser)

7611 kg S

28.21.12.30 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av jern eller stål 7311 kg S

28.21.12.50 Beholdere til komprimerte eller flytende gasser, av aluminium 7613 kg S

28.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og beholdere av 
metall

— — S

NACE 28.22: Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg

28.22.11.30 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av støpejern 7322.11 kg S S2

28.22.11.50 Radiatorer til sentraloppvarming samt deler, av jern eller stål 
unntatt støpejern

7322.19 kg S

28.22.12.00 Sentralvarmekjeler unntatt dampkjeler og hetvannskjeler 8403.10 p/st @ S

28.22.13.00 Deler til sentralvarmekjeler 8403.90 — S S2

28.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmekjeler — — S
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NACE 28.30: Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

28.30.11.10 Vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/time 8402.11 p/st @ S

28.30.11.30 Vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/time 8402.12 p/st @ S

28.30.11.50 Andre dampkjeler, herunder hybridkjeler 8402.19 p/st @ S

28.30.11.70 Hetvannskjeler 8402.20 p/st @ S

28.30.12.30 Hjelpeapparater til dampkjeler og sentralvarmekjeler 8404.10 kg S

28.30.12.50 Kondensatorer til dampmaskiner 8404.20 kg S

28.30.13.30 Deler til dampkjeler og hetvannskjeler 8402.90 — S S2

28.30.13.50 Deler av apparater under tolltariffkode 8404.10 og 8404.20 8404.90 — S S2

28.30.21.00 Kjernereaktorer 8401.10 kg S

28.30.22.00 Deler til kjernereaktorer 8401.40 — S S2

28.30.91.00 Installasjon av dampkjeler (unntatt sentralvarmtvannskjeler), 
herunder tilknyttet rørsystem

— — S

28.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av dampkjeler (unntatt 
sentralvarmtvannskjeler)

— — S

NACE 28.40: Smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi

28.40.11.33 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av 
pressmidd stål

— — S S1

28.40.11.35 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer av stål, smidd eller 
utstanset

— — S S1

28.40.11.37 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
ikke jernholdig metall, smidd eller utstanset

— — S S1
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28.40.11.51 Deler til landgående kjøretøyer, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.52 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.53 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.54 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.56 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell 
for opptak eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, av 
kaldsprøytestøpt stål

— — S S1

28.40.11.57 Produkter til forskjellig anvendelse, av kaldsprøytestøpt stål — — S S1

28.40.11.58 Deler til maskiner, apparater, verktøy og kjøretøyer, av 
kaldsprøytestøpte ikke-jernholdige metaller

— — S S1

28.40.12.10 Deler til landgående kjøretøyer, av senksmidd stål — — S S1

28.40.12.23 Drivaksler, herunder kamaksler og veivaksler, og veiver av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.25 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.30 Deler til forbrenningsmotorer og andre mekaniske deler av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.40 Deler til landbruks-, hagebruks- og skogbruksmaskiner av 
senksmidd stål

— — S S1

28.40.12.50 Deler til taljer, heiseverk, donkrafter, gaffeltrucker og andre 
maskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing, av senksmidd 
stål

— — S S1

28.40.12.60 Deler av senksmidd stål til kraner, trucker, bulldosere, veihøvler, 
gravemaskiner og andre maskinapparater til bearbeiding av jord, 
mineraler eller malm

— — S S1

28.40.12.70 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, av 
senksmidd stål

— — S S1
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28.40.12.80 Deler av senksmidd stål til lokomotiver, fly, elektriske maskiner 
og apparater samt til optiske, fotografiske, kinematografiske 
apparater samt måle og presisjonsapparater.

— — S S1

28.40.12.90 Deler til maskiner, apparater og kjøretøyer, av senksmidd ikke-
jernholdig metall

— — S S1

28.40.13.10 Deler til landgående kjøretøyer, presset eller stanset ut, av platestål — — S S1

28.40.13.20 Deler til forbrenningsmotorer og drivanordninger, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.30 Deler til andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper, 
presset eller stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.40 Deler til elektrotekniske maskiner, apparater og materiell for 
opptak eller gjengivelse av lyd, bilder og fjernsyn, presset eller 
stanset ut av platestål

— — S S1

28.40.13.50 Produkter til forskjellig anvendelse, presset eller stanset ut av 
platestål

— — S S1

28.40.13.70 Husholdningsartikler, deler til mekaniske redskaper, apparater, 
møbler og kjøretøyer, presset eller stanset ut av ikke-jernholdige 
metallplater

— — S S1

28.40.20.10 Pulvermetallurgiske produkter av stålplater til landgående 
kjøretøyer

— — S S1

28.40.20.20 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre av 
stålpulver

— — S S1

28.40.20.30 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til 
forbrenningsmotorer, pumper, væskeelevatorer, lagre, drivaksler, 
koplinger og lignende

— — S S1

28.40.20.40 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til andre maskiner og 
mekaniske redskaper

— — S S1

28.40.20.50 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til elektrotekniske 
maskiner, apparater og materiell for opptak eller gjengivelse av 
lyd, bilder og fjernsyn

— — S S1

28.40.20.70 Pulvermetallurgiske produkter av stålpulver til kjøretøyer, 
apparater til legging av jernbanespor, luftfartøyer, verktøy m.m.

— — S S1
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28.40.20.80 Pulvermetallurgiske produkter ellers, av ikke-jernholdig pulver — — S S1

NACE 28.51: Overflatebehandling av metaller

28.51.11.30 Overflatebehandling ved nedsenking i metallbad — — S S2 C

28.51.11.50 Overflatebehandling med metall ved termisk sprøyting — — S S2 C

28.51.11.70 Overflatebehandling med sink ved elektrolyse og kjemisk prosess — — S S2 C

28.51.11.90 Overflatebehandling med andre metaller (nikkel, kobber, krom 
osv.) ved elektrolyse og kjemisk prosess

— — S S2 C

28.51.12.30 Overflatebehandling med plast — — S S2 C

28.51.12.50 Annen overflatebehandling (fosfatering osv.) — — S S2 C

28.51.21.00 Termiske overflatebehandlinger, unntatt med metall — — S S2 C

28.51.22.30 Maling, lakkering — — S S2 C

28.51.22.50 Eloksering — — S S2 C

28.51.22.70 Høyvakuumfordamping (CVD) — — S S2 C

28.51.22.90 Annen overflatebehandling av metaller — — S S2 C

NACE 28.52: Bearbeiding av metaller

28.52.10.01 Dreiing av metalldeler til kraner, ventiler og lignende artikler — — S S1

28.52.10.03 Dreiing av metalldeler til maskiner og mekaniske apparater — — S S1

28.52.10.05 Dreiing av metalldeler til veigående kjøretøyer (unntatt til 
lokomotiver eller rullende materiell, framstilt ved støping, smiing, 
stansing, valsing eller pulvermetallurgi)

— — S S1

28.52.10.07 Dreiing av metalldeler til luftfartøyer, romfartøyer og satellitter — — S S1

28.52.10.09 Dreiing av metalldeler til elektriske maskiner og elektrisk utstyr, 
lydopptakere og -gjengivere, apparater for opptak og gjengivelse 
av fjernsynsbilder og -lyd

— — S S1
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28.52.10.11 Dreiing av metalldeler til optiske, fotografiske og 
kinematografiske instrumenter og apparater samt til måle-, 
kontroll- eller presisjonsinstrumenter eller -apparater

— — S S1

28.52.10.13 Dreiing av metalldeler til artikler under tolltariffkode 7326, 7419, 
7616, dreiing av metalldeler til kjøretøyer og utstyr til festing av 
jernbaneskinner under tolltariffkode 86

— — S S1

28.52.20.00 Alminnelig bearbeiding av metaller (unntatt dreiing av 
metalldeler)

— — S S1

NACE 28.61: Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper

28.61.11.13 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak av 
rustfritt stål

8211.91.30 p/st @ S

28.61.11.19 Bordkniver (unntatt fiskekniver og smørkniver) med håndtak av 
annet enn rustfritt stål (belagt med sølv, gull eller platina; av tre, 
plast osv.)

8211.91.80 p/st @ S

28.61.11.20 Kniver med fast blad, unntatt bordkniver 8211.92 p/st @ S

28.61.11.30 Foldekniver 8211.93 p/st @ S

28.61.11.50 Knivskaft og -blader, av uedelt metall 8211 [.94 + .95] p/st @ S

28.61.11.70 Sakser, skreddersakser og lignende, samt tilhørende blader 8213 p/st @ S

28.61.12.40 Barberhøvler, barberkniver og tilhørende deler (unntatt 
barberblader)

8212 [.10 + .90] — S

28.61.12.50 Barberblader (herunder emner til barberblader i lengder) 8212.20 p/st @ S

28.61.13.30 Papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og tilhørende 
blader

8214.10 p/st @ S

28.61.13.50 Artikler og sett til manikyr eller pedikyr, herunder neglefiler 8214.20 p/st @ S

28.61.13.70 Kløyve-, hakke- og hoggekniver, hårklippe- og hårskjæreutstyr og 
lignende skjære- og klipperedskaper

8214.90 p/st @ S
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28.61.14.40 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av rustfritt stål eller annet uedelt 
metall

8215 [.20 + .99] p/st @ S

28.61.14.70 Kuvertartikler (unntatt bordkniver, herunder fiskekniver og 
smørkniver) og lignende varer av uedelt metall belagt med sølv, 
gull eller platina

8215 [.10 + .91] p/st @ S

NACE 28.62: Produksjon av håndverktøy

28.62.10.10 Spader og skuffer 8201.10 kg S

28.62.10.20 Høygafler og greip 8201.20 kg S

28.62.10.30 Rotøkser, hakker skyfler, river og raker 8201.30 kg S

28.62.10.40 Økser og lignende hoggeredskaper 8201.40 kg S

28.62.10.50 Beskjæringssakser til bruk for én hånd, herunder tranchersakser 8201.50 kg S

28.62.10.60 Hekksakser, beskjæringssakser og lignende sakser til bruk for to 
hender

8201.60 kg S

28.62.10.70 Andre håndredskaper (unntatt foldekniver) til jordbruk, hagebruk 
og skogbruk

8201.90 kg S

28.62.20.10 Håndsager 8202.10 kg S

28.62.20.20 Båndsagblader 8202.20 kg S

28.62.20.30 Sirkelsagblader med arbeidende del av stål 8202.31 kg S

28.62.20.50 Andre sirkelsagblader (herunder deler) 8202.39 kg S

28.62.20.91 Sagkjeder 8202.40 kg S

28.62.20.93 Rette sagblader til metallbearbeiding 8202.91 kg S

28.62.20.95 Andre sagblader med arbeidende del av stål til metallbearbeiding, 
og med arbeidende del av annet materiale til bearbeiding av 
forskjellige materialer

8202.99 (.11 + .90) kg S
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28.62.20.99 Andre sagblader med arbeidende del av stål til bearbeiding av 
materialer unntatt metall

8202.99.19 kg S

28.62.30.13 Filer, rasper og lignende håndverktøy 8203.10 kg S

28.62.30.15 Pinsetter 8203.20.10 kg S

28.62.30.17 Tenger, avbitertenger, knipetenger og lignende verktøy 8203.20.90 kg S

28.62.30.23 Blikksakser og lignende verktøy 8203.30 kg S

28.62.30.25 Rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og lignende 
håndverktøy

8203.40 kg S

28.62.30.33 Fastnøkler til bruk for hånd 8204.11 kg S

28.62.30.35 Skiftenøkler til bruk for hånd 8204.12 kg S

28.62.30.37 Utskiftbare piper til pipenøkler, også med håndtak 8204.20 kg S

28.62.30.53 Bore- og gjengeverktøy til bruk for hånd 8205.10 kg S

28.62.30.55 Hammere og slegger 8205.20 kg S

28.62.30.57 Høvler, stemjern, huljern og lignende håndverktøy til 
trebearbeiding

8205.30 kg S

28.62.30.63 Skrutrekkere 8205.40 kg S

28.62.30.65 Håndverktøy og -redskaper til husholdningsbruk 8205.51 kg S

28.62.30.73 Håndverktøy for murere, formere, sementarbeidere, gipsarbeidere 
og malere

8205.59.10 kg S

28.62.30.77 Andre håndredskaper (herunder patrondrevne redskaper til 
nagling) tetning og lignende håndverktøy

8205.59 (.30 + .90) kg S

28.62.30.83 Blåselamper 8205.60 kg S

28.62.30.85 Skrustikker, skrutvinger og lignende 8205.70 kg S
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28.62.30.87 Ambolter; feltesser; slipeskiver og -steiner med stativ, for hånd- 
eller fotkraft

8205.80 kg S

28.62.30.89 Verktøysett med to eller flere håndverktøy eller redskaper (f.eks. 
hammere, skrutrekkere, blåselamper, klemmer osv.)

8205.90 kg S

28.62.40.14 Verktøy til skjæring av innvendige gjenger 8207.40.10 kg S

28.62.40.16 Verktøy til skjæring av utvendige eller innvendige gjenger 8207.40.30 kg S

28.62.40.19 Gjengeverktøy (unntatt til metallbearbeiding) 8207.40.90 kg S

28.62.40.23 Verktøy til boring (unntatt bergboring), med arbeidende del av 
diamant eller agglomerert diamant

8207.50.10 kg S

28.62.40.25 Murbor, med arbeidende del av annet materiale enn diamant eller 
agglomerert diamant

8207.50.30 kg S

28.62.40.27 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.50.50 kg S

28.62.40.31 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av hurtigstål 8207.50.60 kg S

28.62.40.33 Verktøy til metallboring, med arbeidende del av annet materiale 
enn sintret metallkarbid eller hurtigstål

8207.50.70 kg S

28.62.40.35 Annet boreverktøy (unntatt til bergboring) 8207.50.90 kg S

28.62.40.37 Verktøy til rømming og brotsjing, med arbeidende del av diamant 
eller agglomerert diamant

8207.60.10 kg S

28.62.40.44 Verktøy til rømming, til metallbearbeiding, med arbeidende del av 
annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.60.30 kg S

28.62.40.45 Verktøy til rømming eller til brotsjing (unntatt til 
metallbearbeiding)

8207.60 (.50 + .90) kg S
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28.62.40.48 Verktøy til brotsjing og rømming av metall 8207.60.70 kg S

28.62.40.50 Freseverktøy, til metallbearbeiding, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.70.10 kg S

28.62.40.61 Skaftfres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.31 kg S

28.62.40.65 Snekkefres til metallbearbeiding, med arbeidende del av annet 
materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.35 kg S

28.62.40.67 Annet freseverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del av 
annet materiale enn sintret metallkarbid

8207.70.38 kg S

28.62.40.69 Freseverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.70.90 kg S

28.62.40.71 Dreieverktøy til metallbearbeiding, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.80.11 kg S

28.62.40.74 Verktøy til dreiing av metall 8207.80.19 kg S

28.62.40.79 Dreieverktøy til bearbeiding av andre materialer enn metall 8207.80.90 kg S

28.62.40.81 Annet utskiftbart verktøy til håndverktøy, med arbeidende del av 
diamant eller agglomerert diamant

8207.90.10 kg S

28.62.40.83 Skrutrekkerspisser, med arbeidende del av annet materiale enn 
diamant

8207.90.30 kg S

28.62.40.85 Tannhjulsskjæreverktøy, med arbeidende del av annet materiale 
enn diamant

8207.90.50 kg S

28.62.40.87 Annet utskiftbart verktøy, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid

8207.90.7 kg S

28.62.40.89 Annet utskiftbart verktøy av andre materialer, ikke nevnt ellers 8207.90.9 kg S

28.62.50.13 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av sintret 
metallkarbid eller cermeter (unntatt deler)

8207.13 kg S
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28.62.50.15 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av diamant 
(unntatt deler)

8207.19.10 kg S

28.62.50.17 Verktøy til berg- eller jordboring, med arbeidende del av annet 
materiale (herunder deler)

8207.19.90 kg S

28.62.50.23 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall, med 
arbeidende del av diamant eller agglomerert diamant

8207.20.10 kg S

28.62.50.24 Matriser til trådtrekking eller strengpressing av metall med 
arbeidende del av sintret metallkarbid

8207.20.90 kg S

28.62.50.33 Verktøy til pressing, preging eller stansing av metall 8207.30.10 kg S

28.62.50.39 Verktøy til pressing, preging eller stansing av annet materiale enn 
metall

8207.30.90 kg S

28.62.50.43 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, til 
metallbearbeiding

8208.10 kg S

28.62.50.45 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, til 
trebearbeiding

8208.20 kg S

28.62.50.53 Rundkniver til kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i 
næringsmiddelindustrien

8208.30.10 kg S

28.62.50.55 Kniver og knivblader til kjøkkenmaskiner eller maskiner i 
næringsmiddelindustrien (unntatt rundkniver)

8208.30.90 kg S

28.62.50.63 Kniver og knivblader til jord-, hage- eller skogbruksmaskiner 8208.40 kg S

28.62.50.65 Kniver og knivblader til maskiner eller mekaniske redskaper, ikke 
nevnt ellers

8208.90 kg S

28.62.50.67 Utskiftbare plater, av sintrede metallkarbider eller cermeter 8209.00.20 kg S

28.62.50.90 Andre umonterte plater, spisser, skjær og umonterte deler til 
verktøy av sintrede metallkarbider eller cermeter

8209.00.80 kg S

NACE 28.63: Produksjon av låser og beslag

28.63.11.30 Hengelåser 8301.10 p/st @ S
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28.63.11.50 Låser til motorvogner 8301.20 p/st @ S

28.63.11.70 Låser til møbler 8301.30 p/st @ S

28.63.12.30 Sylinderlåser 8301.40.11 p/st @ S

28.63.12.50 Andre dørlåser, unntatt sylinderlåser 8301.40.19 p/st @ S

28.63.12.70 Andre låser 8301.40.90 p/st @ S

28.63.13.30 Bøyler og rammer med lås av uedelt metall 8301.50 kg S

28.63.13.50 Nøkler, som foreligger løst, av uedelt metall 8301.70 kg S

28.63.13.70 Deler til låser av uedelt metall 8301.60 — S

28.63.14.10 Hengsler av uedelt metall 8302.10 kg S

28.63.14.20 Møbeltrinser av uedelt metall 8302.20 kg S

28.63.14.30 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til motorvogner 8302.30 kg S

28.63.14.40 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til bygninger 8302.41 kg S

28.63.14.50 Beslag og lignende varer av uedelt metall, til møbler 8302.42 kg S

28.63.14.60 Beslag og lignende varer av uedelt metall, unntatt til motorvogner, 
bygninger og møbler

8302.49 kg S

28.63.14.70 Automatiske dørlukkere, av uedelt metall 8302.60 kg S

NACE 28.71: Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål

28.71.11.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et rominnhold 
på 50 til 300 l

7310.10 p/st @ S
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28.71.12.00 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, til 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et rominnhold 
under 50 l

7310.29 p/st @ S

NACE 28.72: Produksjon av emballasje av lettmetall

28.72.11.33 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til næringsmidler

7310.21.11 p/st @ S

28.72.11.35 Konserveringsbokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding 
eller falsing, rominnhold under 50 l, til drikker

7310.21.19 p/st @ S

28.72.11.50 Andre bokser av jern eller stål, som lukkes ved lodding eller 
falsing, rominnhold under 50 l, unntatt til næringsmidler og 
drikker

7310.21.9 p/st @ S

28.72.12.10 Tuber av aluminium 7612.10 p/st @ S

28.72.12.30 Rørformede beholdere av aluminium 7612.90.10 p/st @ S

28.72.12.50 Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og lignende beholdere av 
aluminium, rominnhold minst 50 l men høyst 300 l

7612.90.91 p/st @ S

28.72.12.60 Aerosolbeholdere av aluminium, rominnhold under 50 l 7612.90.20 p/st S

28.72.12.80 Andre beholdere av aluminium, med rominnhold under 50 l 7612.90.98 p/st @ S

28.72.13.30 «Crowncorks» av uedelt metall 8309.10 p/st @ S

28.72.13.50 Blykapsler; aluminiumskapsler med diameter over 21 mm 8309.90.10 kg S

28.72.13.70 Andre propper, kapsler, lokk, skrukorker og annet 
emballasjetilbehør, av uedelt metall

8309.90.90 kg S

NACE 28.73: Produksjon av varer av metalltråd

28.73.11.30 Tau, liner og kabler av jern eller stål (herunder liner og linetau 
med eller uten fester som ikke er elektrisk isolert) (uten elektrisk 
isolasjon)

7312.10 kg S

28.73.11.50 Flettede bånd, stropper og lignende av jern eller stål (uten 
elektrisk isolasjon)

7312.90 kg S
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28.73.12.30 Piggtråd og piggtrådsperringer av stål eller ståltråd 7313 kg S

28.73.12.50 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av kobber, unntatt piggtråd 
samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, med elektrisk 
isolasjon

7413 kg S

28.73.12.70 Liner, kabler, flettede bånd og lignende av aluminium, unntatt 
piggtråd samt løst snodd dobbel tråd til bruk som gjerdetråd, med 
elektrisk isolasjon

7614 kg S

28.73.13.13 Ubrutte bånd til maskiner av vevde produkter av jern eller stål 7314 [.12 + .13] kg S

28.73.13.15 Vevde produkter av jern eller stål (unntatt ubrutte bånd til 
maskiner)

7314 [.14 + .19] kg S

28.73.13.20 Gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av 
jern- eller ståltråd med største tverrmål minst 3 mm, med 
maskestørrelse minst 100 cm²

7314.20 kg S

28.73.13.30 Annet gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av 
jern- eller ståltråd

7314 [.31 + .39] kg S

28.73.13.43 Annet gitter og netting av jern- eller ståltråd, unntatt plastbelagt 7314 [.41 + .49] kg S

28.73.13.45 Plastbelagt gitter og netting av jern- eller ståltråd 7314.42 kg S

28.73.13.50 Strekkmetall av jern eller stål 7314.50 kg S

28.73.13.60 Trådvev (herunder ubrutte bånd), trådnett, trådduk og strekkmetall, 
av kobbertråd

7414 kg S

28.73.14.10 Tegnestifter av jern eller stål (unntatt med kobber eller hode av 
kobberlegering)

7317.00.10 kg S

28.73.14.20 Spiker i bånd eller ruller; kaldpresset av jern- eller ståltråd (unntatt 
med kobber eller hode av kobberlegering)

7317.00.20 kg S

28.73.14.30 Spiker, kaldpressede av ståltråd, innhold minst 0,5 vektprosent 
karbon, herdede (unntatt med kobber eller hode av kobberlegering)

7317.00.40 kg S

28.73.14.40 Spiker, stifter, kaldpressede av jern- eller ståltråd, belagt eller 
overtrukket med sink

7317.00.61 kg S

28.73.14.50 Andre spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, unntatt 
herdede eller belagt eller overtrukket med sink, i bånd eller 
ruller…

7317.00.69 kg S
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28.73.14.60 Spiker, stifter, kramper og lignende av jern eller stål, unntatt av 
kaldpressede av tråd

7317.00.90 kg S

28.73.14.70 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper og lignende varer av kobber 7415.10 kg S

28.73.14.80 Spiker, stifter, kramper, skruer, bolter, muttere, skrukroker, nagler, 
kiler og lignende varer, av aluminium

7616.10 — S

28.73.15.10 Overtrukne elektroder av uedelt metall, for elektrisk 
lysbuesveising

8311.10 kg S

28.73.15.30 Fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising 8311.20 kg S

28.73.15.50 Overtrukne stenger og fylt tråd, av uedelt metall, for lodding, 
slaglodding eller sveising med flamme

8311.30 kg S

28.73.15.70 Andre overtrukne stenger og fylt tråd av uedelt metall eller annet 
materiale, for sveising (herunder deler)

8311.90 — S

28.73.16.00 Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og lignende 
varer til håndarbeid; av jern eller stål

7319 kg S

NACE 28.74: Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer

28.74.11.13 Skruer, dreid av stenger, med massivt tverrsnitt med 
stammetykkelse høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.15.10 kg S

28.74.11.15 Skruer og bolter, til festing av skinnemateriell, av jern eller stål 7318.15.20 kg S

28.74.11.17 Skruer og bolter uten hode, av stål 7318.15 (.30 + .41 + .49) kg S

28.74.11.23 Skruer med hode med spor eller fordypning, av rustfritt stål 7318.15.51 kg S

28.74.11.25 Skruer og bolter med hode med spor eller fordypning, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.59 kg S

28.74.11.27 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.61 kg S

28.74.11.29 Skruer og bolter med hode med innvendig sekskant, av jern eller 
stål, unntatt rustfritt

7318.15.69 kg S

28.74.11.31 Skruer og bolter med sekskanthode, av rustfritt stål 7318.15.70 kg S
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28.74.11.33 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, 
med strekkstyrke under 800 Mpa

7318.15.81 kg S

28.74.11.35 Skruer og bolter med sekskanthode, av annet stål enn rustfritt, 
med strekkstyrke under 800 Mpa

7318.15.89 kg S

28.74.11.39 Andre skruer og bolter med hoder, av jern eller stål 7318.15.90 kg S

28.74.11.53 Skinneskruer (franske treskruer) av jern eller stål 7318.11 kg S

28.74.11.55 Treskruer av jern eller stål (unntatt skinneskruer) 7318.12 kg S

28.74.11.57 Skruekroker og øyeskruer, av jern eller stål 7318.13 kg S

28.74.11.73 Selvgjengende skruer av rustfritt stål 7318.14.10 kg S

28.74.11.75 Selvgjengende skruer av jern eller stål (unntatt rustfritt) 7318.14.9 kg S

28.74.11.83 Muttere dreid av stenger, profiler eller tråd med massivt tverrsnitt, 
med hulldiameter høyst 6 mm, av jern eller stål

7318.16.10 kg S

28.74.11.85 Muttere av rustfritt stål 7318.16.30 kg S

28.74.11.87 Muttere av jern eller stål, unntatt rustfritt 7318.16 (.50 + .91 + .99) kg S

28.74.11.90 Andre gjengende varer, av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.19 kg S

28.74.12.10 Sprengskiver og andre låseskiver uten gjenger, av jern eller stål 7318.21 kg S

28.74.12.30 Underlagsskiver av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7318.22 kg S

28.74.12.50 Nagler av jern eller stål 7318.23 kg S

28.74.12.70 Kiler og splittpinner og lignende ugjengede varer, av jern eller stål 7318 [.24 + .29] kg S

28.74.13.10 Underlagsskiver (herunder sprengskiver), av kobber 7415.21 kg S

28.74.13.20 Andre ugjengede varer, f.eks. nagler, kiler og lignende varer, av 
kobber

7415.29 kg S
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28.74.13.40 Skruer, bolter og muttere av kobber 7415.33 kg S

28.74.13.70 Gjengede produkter av kobber, unntatt skruer, bolter og muttere 7415.39 kg S

28.74.14.13 Lamellfjærer og tilhørende blader, varmbearbeidede, av jern eller 
stål

7320.10.11 kg S

28.74.14.15 Bladfjærer og tilhørende fjærer, unntatt lamellfjærer, 
varmbearbeidede, av jern eller stål

7320.10.19 kg S

28.74.14.17 Bladfjærer og tilhørende blader, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.10.90 kg S

28.74.14.31 Spiralfjærer, varmbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.20 kg S

28.74.14.33 Trykkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.81 kg S

28.74.14.35 Strekkfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.85 kg S

28.74.14.37 Andre spiralfjærer, kaldbearbeidede, av jern eller stål 7320.20.89 kg S

28.74.14.53 Flate spiralfjærer, av jern eller stål 7320.90.10 kg S

28.74.14.55 Tallerkenfjærer, av jern eller stål 7320.90.30 kg S

28.74.14.60 Fjærer ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7320.90.90 kg S

28.74.14.80 Fjærer av kobber 7416 kg S

28.74.20.10 Stolpekjettinger, av jern eller stål 7315.81 kg S

28.74.20.23 Andre kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller stål, med 
største tverrsnitt i godset høyst 16 mm

7315.82.10 kg S

28.74.20.25 Andre kjeder og kjettinger, leddsveisede, av jern eller stål, med 
største tverrsnitt i godset over 16 mm

7315.82.90 kg S

28.74.20.30 Snøkjettinger, av jern eller stål 7315.20 kg S
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28.74.20.50 Andre kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7315.89 kg S

28.74.20.70 Kjeder og kjettinger med tilhørende deler, av kobber 7419.10 — S

28.74.20.80 Deler av kjeder og kjettinger, ikke nevnt ellers, av jern eller stål 7315.90 — S

NACE 28.75: Produksjon av metallvarer ellers

28.75.11.10 Oppvaskkummer og vasker, av rustfritt stål 7324.10 p/st @ S

28.75.11.27 Badekar av jern eller stål 7324.2 p/st S

28.75.11.31 Sanitærartikler og tilhørende deler, av jern eller stål, unntatt 
oppvaskkummer, vasker og badekar

7324.90 kg S

28.75.11.35 Sanitærartikler og tilhørende deler, av kobber 7418.20 kg S

28.75.11.37 Sanitærartikler og tilhørende deler, av aluminium 7615.20 kg S

28.75.12.17 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler ... av støpejern 7323 [.91 + .92] kg S S2

28.75.12.23 Husholdningsartikler som brukes på bord, av rustfritt stål 7323.93.10 kg S S2

28.75.12.29 Kjøkken- og husholdningsartikler av rustfritt stål, unntatt artikler 
som brukes på bord

7323.93.90 kg S S2

28.75.12.37 Andre bord-, kjøkken- og husholdningsartikler av jern eller stål 
(unntatt støpejern), emaljert

7323.94 kg S

28.75.12.43 Husholdningsartikler som brukes på bord, av jern eller stål, ikke 
nevnt ellers

7323.99.10 kg S

28.75.12.49 Andre husholdningsartikler, malt eller lakkert, av jern eller stål 7323.99.9 kg S

28.75.12.53 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, av 
kobber

7418.1 kg S S2

28.75.12.55 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, 
støpte, av aluminium

7615.19.10 kg S S2

28.75.12.57 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, av 
aluminium, unntatt støpte

7615 [.11 + .19.90] kg S S2

28.75.12.70 Hånddrevne mekaniske redskaper med vekt høyst 10 kg, til bruk 
ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer

8210 kg S



16.7.2009 Nr. 39/671EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

28.75.12.80 Stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og lignende, av jern 
eller stål

7323.10 kg S

28.75.21.30 Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, av uedelt metall 8303.00.10 p/st S

28.75.21.50 Pansrede eller forsterkede dører og sikkerhetsbokser for 
kassahvelv, av uedelt metall

8303.00.30 kg S

28.75.21.70 Penge- eller dokumentskrin og lignende, av uedelt metall 8303.00.90 — S

28.75.22.00 Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskriptholdere, 
penneskåler, stempeloppsatser og lignende kontor- eller 
skrivebordutstyr, av uedelt metall

8304 — S

28.75.23.30 Mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper 8305.10 — S

28.75.23.50 Hefter (stifter) i remser, av uedelt metall 8305.20 — S

28.75.23.70 Brevklemmer, binders, signalmerker til registre og lignende 
kontorrekvisita av uedelt metall

8305.90 — S

28.75.24.00 Statuetter, rammer til fotografier, malerier eller lignende; speil, av 
uedelt metall

8306 [.2 + .30] — S

28.75.25.30 Hekter, kroker og maljer, av uedelt metall, til klær, skotøy, 
reiseartikler og lignende

8308.10 — S

28.75.25.50 Rør- og splittnagler, av uedelt metall 8308.20 — S

28.75.25.70 Knepplåser, bøyler, rammer med knepplås og deler; perler og 
paljetter, av uedelt metall

8308.90 — S

28.75.26.00 Skips- eller båtpropeller og propellblader 8485.10 p/st S

28.75.27.11 Anker, dregger og tilhørende deler, av jern eller stål 7316 kg S

28.75.27.13 Varer av støpejern, unntatt adusergods, ikke nevnt ellers 7325.10 kg S S2

28.75.27.19 Støpte artikler av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7325.9 kg S S2

28.75.27.22 Smidde eller stansede varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.1 kg S S2

28.75.27.25 Varer av jern- eller ståltråd, ikke nevnt ellers 7326.20 kg S

28.75.27.27 Snusdåser, sigarettetuier, pudderdåser, kosmetikketuier og 
lignende lommeartikler, av jern eller stål

7326.90.10 — S S2
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28.75.27.31 Stiger og trapper, av jern eller stål 7326.90.30 p/st @ S S2

28.75.27.33 Lastepaller og lignende til varehåndtering, av jern eller stål 7326.90.40 kg S S2

28.75.27.35 Ruller og tromler til kabler, slanger og lignende, av jern eller stål 7326.90.50 kg S S2

28.75.27.37 Lufteluker uten mekaniske innretninger, avløpsrenner, kroker og 
andre bygningsartikler, av jern eller stål

7326.90.60 kg S S2

28.75.27.41 Perforerte spann og lignende varer av plater for filtrering eller 
rensing av vann i kloakkavløp, av jern eller stål

7326.90.70 kg S S2

28.75.27.43 Smidde varer av jern eller stål 7326.90.91 kg S S2

28.75.27.45 Senksmidde varer av jern eller stål 7326.90.93 kg S S2

28.75.27.49 Varer av jern eller stål, ikke nevnt ellers 7326.90 (.95 + .98) kg S S2

28.75.27.52 Duk, gitter, netting og gjerder av aluminium 7616.91 kg S S2

28.75.27.53 Støpte varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.10 kg S S2

28.75.27.55 Varer av aluminium, ikke nevnt ellers 7616.99.90 kg S S2

28.75.27.63 Andre varer av bly, ikke nevnt ellers 7806 kg S S2

28.75.27.65 Andre varer av sink, ikke nevnt ellers 7907 kg S S2

28.75.27.66 Andre varer av tinn, ikke nevnt ellers 8007 kg S S2

28.75.27.69 Andre varer av nikkel, ikke nevnt ellers 7508 kg S

28.75.27.81 Knaggrekker, knagger, knekter og lignende utstyr av uedelt metall 8302.50 kg S

28.75.27.82 Klokker, bjeller, gongonger og lignende, av uedelt metall 8306.10 kg S
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28.75.27.83 Bøyelige rør av jern eller stål 8307.10 kg S

28.75.27.85 Bøyelige rør av uedelt metall, unntatt av jern og stål 8307.90 kg S

28.75.27.87 Skilter, navneplater, adresseplater og lignende skilter, tall, 
bokstaver og andre tegn, av uedelt metall

8310 kg S

28.75.30.00 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våpen 
samt tilhørende deler; slirer og skjeder til slike våpen

9307 kg S

NACE 29:11: Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner

29.11.11.00 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, utenbordsmotorer, til 
framdrift av fartøyer

8407.21 p/st S

29.11.12.30 Forbrenningsmotorer med gnisttenning, til framdrift av fartøyer 
(unntatt utenbordsmotorer)

8407.29 p/st S

29.11.12.50 Andre forbrenningsmotorer med gnisttenning, ikke nevnt ellers 8407.90 p/st S

29.11.13.11 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse høyst 100 kW

8408.10 (.22 + .24 + .26 + 
.28 + .31 + .39)

p/st S

29.11.13.13 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.10 (.41 + .49) p/st S

29.11.13.15 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 200 kW, men høyst 500 kW

8408.10 (.51 + .59 + .61 
+ .69)

p/st S

29.11.13.17 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.10.7 p/st S

29.11.13.19 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
fartøyer, med ytelse over 1 000 kW

8408.10(.8 + .9) p/st S

29.11.13.20 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til framdrift av 
lokomotiver og lignende materiell for jernbaner eller sporveier

8408.90.21 p/st S

29.11.13.31 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse høyst 15 kW

8408.90.31 p/st S
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29.11.13.33 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 15 kW, men høyst 30 kW

8408.90.33 p/st S

29.11.13.35 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 30 kW, men høyst 50 kW

8408.90.36 p/st S

29.11.13.37 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 50 kW, men høyst 100 kW

8408.90.37 p/st S

29.11.13.53 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.90.51 p/st S

29.11.13.55 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 200 kW, men høyst 300 kW

8408.90.55 p/st S

29.11.13.57 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 300 kW, men høyst 500 kW

8408.90.57 p/st S

29.11.13.73 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 500 kW, men høyst 1 000 kW

8408.90.71 p/st S

29.11.13.75 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 1 000 kW

8408.90 (.75 + .99) p/st S

29.11.21.30 Dampturbiner (unntatt for produksjon av elektrisk kraft) 8406 [.10 + .81.90 + 
.82.90]

kW @ S

29.11.21.50 Dampturbiner for produksjon av elektrisk kraft 8406 [.81.10 + .82.11 + 
.82.19]

kW @ S

29.11.22.00 Vannturbiner og vannhjul 8410.1 kW @ S

29.11.23.00 Gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og turbopropmotorer) 8411.8 kW @ S

29.11.31.00 Deler til dampturbiner 8406.90 — S S2

29.11.32.00 Deler til vannturbiner og vannhjul (herunder regulatorer) 8410.90 — S S2

29.11.33.00 Deler til gassturbiner (unntatt turbojetmotorer og 
turbopropmotorer)

8411.99 — S

29.11.91.00 Installasjon av motorer og turbiner (unntatt motorer til fly og 
motorvogner)

— — S

29.11.92.00 Reparasjon og vedlikehold av motorer og turbiner (unntatt til fly 
og motorvogner)

— — S
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NACE 29.12: Produksjon av pumper og kompressorer

29.12.11.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende 
(sylindrer), hydrauliske systemer

8412.21.91 p/st @ S

29.12.11.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende 
(sylindrer), unntatt hydrauliske systemer

8412.21.99 p/st @ S

29.12.11.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende 
(sylindrer)

8412.31 p/st @ S

29.12.12.33 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt lineært virkende 
(sylindrer); hydrauliske systemer

8412.29.50 p/st @ S

29.12.12.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt hydrauliske 
systemer

8412.29.91 p/st @ S

29.12.12.37 Kraftmaskiner og motorer ikke nevnt ellers 8412 [.29.99 + .80] p/st @ S

29.12.12.50 Pneumatiske kraftmaskiner og motorer (unntatt lineært virkende 
sylindrer)

8412.39 p/st @ S

29.12.21.10 Pumper til drivstoff og smøremidler, til bruk på bensinstasjoner, 
bilverksteder og lignende

8413.11 p/st S

29.12.21.30 Pumper utstyrt med eller konstruert for å utstyres med måleutstyr 
(unntatt til bensinstasjoner eller bilverksteder)

8413.19 p/st S

29.12.21.50 Pumper for håndkraft, unntatt pumper med måleutstyr 8413.20 p/st S

29.12.21.70 Pumper til brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til 
stempeldrevne forbrenningsmotorer

8413.30 p/st S

29.12.21.90 Betongpumper 8413.40 p/st S

29.12.22.10 Stempeldrevne fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.50.30 p/st @ S

29.12.22.30 Doseringspumper 8413.50.50 p/st S

29.12.22.50 Hydrauliske stempelpumper 8413.50.71 p/st S

29.12.22.70 Vekselvirkende seriestempelpumper 8413.50.79 p/st S

29.12.22.90 Andre stempeldrevne fortrengningspumper 8413.50.90 p/st S
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29.12.23.10 Roterende fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.60.30 p/st @ S

29.12.23.33 Hydrauliske tannhjulspumper 8413.60.41 p/st S

29.12.23.35 Tannhjulspumper, unntatt hydrauliske 8413.60.49 p/st S

29.12.23.53 Hydrauliske eksenterpumper 8413.60.51 p/st S

29.12.23.55 Eksenterpumper, unntatt hydrauliske 8413.60.59 p/st S

29.12.23.73 Skruepumper 8413.60.60 p/st S

29.12.23.75 Andre roterende fortrengningspumper, ikke nevnt ellers 8413.60.90 p/st S

29.12.24.13 Nedsenkbare motor-, ettrinns sentrifugalpumper, til avløp og 
kloakk

8413.70.21 p/st S

29.12.24.15 Nedsenkbare motor-, flertrinns sentrifugalpumper 8413.70.29 p/st S

29.12.24.17 Pakningsfrie roterende pumper til oppvarming og 
varmtvannsforsyning

8413.70.30 p/st S

29.12.24.20 Sentrifugalpumper høyst 15 mm avløp 8413.70.40 p/st S

29.12.24.30 Kanalhjuls- og sidekanalpumper, med utløpsåpning med diameter 
over 15 mm

8413.70.50 p/st S

29.12.24.51 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.61 p/st S

29.12.24.53 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, unntatt helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.69 p/st S

29.12.24.55 Radialpumper, dobbeltvirkende, ettrinns, med utløpsåpning med 
diameter over 15 mm

8413.70.70 p/st S

29.12.24.60 Radialpumper, flertrinns, med utløpsåpning med diameter over 15 
mm

8413.70.80 p/st S

29.12.24.71 Sentrifugalpumper, ettrinns, kombinert radiasial eller aksialtype 8413.70.91 p/st S

29.12.24.75 Rotodynamiske flertrinnspumper, kombinert radial/aksial eller 
aksialtype

8413.70.99 p/st S
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29.12.24.80 Andre pumper ikke nevnt ellers; væskeelevatorer 8413.8 p/st S

29.12.31.30 Andre vakuumpumper 8414.10 (.10 + .20 + .80) p/st S

29.12.31.50 Rotasjonsstempelpumper, rotasjonspumper med regulerbare 
skovler, molekylarpumper og Roots-pumper

8414.10.30 p/st S

29.12.31.70 Diffusjons-, fryse- og adsorpsjonspumper 8414.10.50 p/st S

29.12.32.00 Luftpumper for hånd- eller fotkraft 8414.20 p/st S

29.12.33.33 Kjølekompressorer med ytelse høyst 0,4 kW 8414.30.30 p/st S

29.12.33.35 Kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW, hermetiske eller 
halvhermetiske

8414.30.91 p/st S

29.12.33.37 Andre kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW 8414.30.99 p/st S

29.12.34.30 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en 
gjennomsnittstrømning per minutt på høyst 2 m³

8414.40.10 p/st S

29.12.34.50 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell, med en 
gjennomstrømning over 2 m³/min

8414.40.90 p/st S

29.12.35.30 Turbokompressorer, ettrinns 8414.80.21 p/st S

29.12.35.50 Turbokompressorer, flertrinns 8414.80.29 p/st S

29.12.36.30 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manometertrykk 
på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst 
60 m³

8414.80.31 p/st S

29.12.36.50 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manometertrykk 
på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time over 60 m³

8414.80.39 p/st S

29.12.36.70 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manometertrykk 
på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst 
120 m³

8414.80.41 p/st S

29.12.36.90 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med et manometertrykk 
på over 15 bar som gir en gjennomstrømning per time på høyst 
120 m³

8414.80.49 p/st S

29.12.37.30 Roterende fortrengningskompressorer med én aksel 8414.80.60 p/st S

29.12.37.53 Roterende fortrengningskompressorer med flere aksler, 
skruekompressorer

8414.80.71 p/st S
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29.12.37.55 Andre roterende fortrengningkompressorer med flere aksler 8414.80.79 p/st S

29.12.38.00 Andre kompressorer, også til bruk i sivil luftfart 8414.80 (.10 + .90) p/st S

29.12.41.30 Deler til kraftmaskiner og motorer, unntatt til hydrauliske 
kraftmaskiner og motorer og reaksjonsmotorer, unntatt 
turbojetmotorer

8412.90 (.10 + .90) — S S2

29.12.41.50 Deler til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 8412.90.50 — S S2

29.12.41.70 Deler til reaksjonsmotorer, unntatt turbojetmotorer 8412.90.30 — S S2

29.12.42.00 Deler til pumper og væskeelevatorer 8413.9 — S S2

29.12.43.00 Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller gasskompressorer, 
ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte

8414.90 — S S2

29.12.91.00 Installasjon av pumper og kompressorer — — S

29.12.92.00 Reparasjon og vedlikehold av pumper og kompressorer — — S

NACE 29.13: Produksjon av kraner og ventiler

29.13.11.34 Pneumatiske filtre, regulatorer og smøreapparater 8481.10.05 kg S

29.13.11.35 Reduksjonsventiler av støpejern eller støpestål (unntatt kombinert 
med filtere og smøreapparater)

8481.10.19 kg S

29.13.11.39 Reduksjonsventiler (unntatt kombinert med filtre eller 
smøreapparater og unntatt av støpejern eller støpestål)

8481.10.99 kg S

29.13.11.53 Ventiler for kontroll av oljehydrauliske overføringer 8481.20.10 kg S

29.13.11.55 Ventiler for kontroll av pneumatiske overføringer 8481.20.90 kg S

29.13.11.72 Tilbakeslagsventiler til rørledninger, kjeler, tanker, kar og lignende 
beholdere

8481.30 kg S

29.13.11.76 Sikkerhets- og avlastningsventiler til rørledninger, kjeler, tanker, 
kar og lignende beholdere (herunder til dekk og slanger)

8481 [.40 + .80.40] kg S

29.13.12.33 Blandeventiler (sanitærarmatur) 8481.80.11 kg S
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29.13.12.35 Ventiler (sanitærarmatur), unntatt blandeventiler 8481.80.19 kg S

29.13.12.53 Termostatventiler til sentralvarmeradiatorer 8481.80.31 kg S

29.13.12.55 Ventiler til sentralvarmeradiatorer, unntatt termostatventiler 8481.80.39 kg S

29.13.13.13 Temperaturregulatorer 8481.80.51 kg S

29.13.13.15 Reguleringsventiler, unntatt temperaturregulatorer 8481.80.59 kg S

29.13.13.33 Sluseventiler av støpejern 8481.80.61 kg S

29.13.13.35 Sluseventiler av stål 8481.80.63 kg S

29.13.13.37 Sluseventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.69 kg S

29.13.13.53 Seteventiler av støpejern 8481.80.71 kg S

29.13.13.55 Seteventiler av stål 8481.80.73 kg S

29.13.13.57 Seteventiler, unntatt av støpejern og stål 8481.80.79 kg S

29.13.13.73 Kuleventiler 8481.80.81 kg S

29.13.13.75 Spjeldventiler 8481.80.85 kg S

29.13.13.77 Membranventiler 8481.80.87 kg S

29.13.13.80 Kraner og ventiler ikke nevnt ellers 8481.80.99 kg S

29.13.20.00 Deler til kraner og ventiler og lignende innretninger til rør, kjeler, 
tanker, kar og lignende

8481.90 — S S2

29.13.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kraner og ventiler — — S

NACE 29.14: Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring

29.14.10.30 Kulelagre 8482.10 kg S

29.14.10.53 Koniske rullelagre (herunder lagre med kjegleformede og koniske 
ruller)

8482.20 kg S
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29.14.10.55 Sfæriske rullelagre 8482.30 kg S

29.14.10.57 Andre sylindriske rullelagre 8482.50 kg S

29.14.10.70 Nålerullelagre 8482.40 kg S

29.14.10.90 Andre lagre (herunder kombinerte kule- og rullelagre) 8482.80 kg S

29.14.21.30 Rullekjeder av jern eller stål, til bruk for sykler og motorsykler 7315.11.10 kg S

29.14.21.53 Rullekjeder av jern eller stål (unntatt for sykler og motorsykler) 7315.11.90 kg S

29.14.21.55 Leddboltkjeder av jern eller stål (unntatt rullekjeder) 7315.12 kg S

29.14.22.30 Veivaksler og veiver 8483.10 (.41 + .5) kg S S2

29.14.22.53 Kardangaksler 8483.10.60 kg S S2

29.14.22.55 Drivaksler unntatt veivaksler, veiver og kardangaksler 8483.10.80 kg S S2

29.14.23.30 Lagerhus med isittende kule- eller rullelagre 8483.20 kg S

29.14.23.50 Lagerhus uten isittende kule- eller rullelagre; glidelagre 8483.30 (.3 + .90) kg S S2

29.14.24.32 Faste gir og utvekslinger med sylindriske tannhjul 8483.40.82 kg S

29.14.24.33 Faste gir og utvekslinger med koniske eller konisk-sylindriske 
tannhjul

8483.40.83 kg S

29.14.24.34 Faste gir og utvekslinger, snekketannhjul 8483.40.84 kg S

29.14.24.40 Andre girbokser 8483.40.85 kg S

29.14.24.50 Regulerbare gir og andre hastighetsregulatorer 8483.40 (.94 + .96) kg S

29.14.24.73 Kule- og rulleskruer 8483.40.92 kg S

29.14.24.75 Andre elementer for kraftoverføring 8483.40.98 kg S

29.14.25.00 Svinghjul og reimskiver (herunder blokker) 8483.50 kg S
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29.14.26.30 Friksjonskoplinger og andre akselkoplinger (herunder 
universalledd)

8483.60 kg S

29.14.31.30 Kuler, nåler og ruller, deler til lagre 8482.91 kg S S2

29.14.31.50 Deler til kule- og rullelagre (unntatt kuler, nåler og ruller) 8482.99 — S S2

29.14.32.00 Deler til leddboltkjeder, av jern og stål 7315.19 — S

29.14.33.30 Deler til lagerhus 8483.90.30 — S S2

29.14.33.50 Deler til drivaksler, krumtapper, utvekslinger, girkasser, 
dreiemomentomformere, svinghjul, reimskiver, koplinger og 
universalledd

8483.90.9 — S S2

NACE 29.21: Produksjon av industri- og laboratorieovner

29.21.11.30 Brennere for flytende brensel til fyrsteder 8416.10 p/st S

29.21.11.50 Brennere for fast brensel (herunder kombinerte brennere) 8416.20 p/st @ S

29.21.11.70 Mekaniske stokere samt mekaniske fyrrister, mekaniske 
askefjernere og lignende utstyr

8416.30 p/st @ S

29.21.12.30 Ovner, ikke-elektriske, for røsting, smelting eller annen 
varmebehandling av malmer, svovelkis eller metaller

8417.10 p/st @ S

29.21.12.50 Forbrenningsovner, ikke-elektriske, til avfall 8417.80.10 kg S

29.21.12.90 Andre ikke-elektriske industri- og laboratorieovner 8417.80 (.20 + .80) kg S

29.21.13.30 Elektriske bakeriovner og ovner til kjeksbaking, motstandsovner 
med indirekte oppvarming

8514.10.10 p/st @ S

29.21.13.51 Elektriske industri- og laboratorieovner med indirekte 
motstandsoppvarming (unntatt bakeriovner)

8514.10 (.05 + .80) kg S

29.21.13.53 Induktive industri- og laboratorieovner 8514.20.10 kg S

29.21.13.55 Industri- og laboratorieovner, unntatt induktive og infrarøde 
stråleovner; annet utstyr for induktiv og dielektrisk oppvarming

8514 [.20(.05 + .80) + 
.30.9 + .40]

kg S

29.21.13.57 Infrarøde stråleovner 8514.30.1 kg S
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29.21.14.30 Deler til brennere, mekaniske fyrrister 8416.90 — S S2

29.21.14.50 Deler til ikke-elektriske industri- og laboratorieovner, herunder 
forbrenningsovner

8417.90 — S S2

29.21.14.70 Deler til elektriske industri- og laboratorieovner 8514.90 — S S2

29.21.91.00 Installasjon av ovner og brennere — — S

29.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av ovner og brennere — — S

NACE 29.22: Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr

29.22.11.30 Taljer og heiseverk, med elektrisk motor 8425.11 p/st S

29.22.11.50 Hånddrevne kjettingtaljer 8425.19.91 p/st S

29.22.11.70 Taljer og heiseverk (unntatt med elektrisk motor eller hånddrevne 
kjettingtaljer)

8425.19.99 p/st S

29.22.12.30 Gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert for bruk under jorden 8425.20 p/st S

29.22.12.53 Vinsjer og ankerspill drevet av elektrisk motor 8425.31 p/st S

29.22.12.55 Vinsjer og ankerspill drevet av motorer med gnist- eller 
kompresjonstenning

8425.39.91 p/st S

29.22.12.70 Vinsjer og ankerspill ikke nevnt ellers 8425.39.99 p/st S

29.22.13.30 Stasjonære donkraftsystemer til bruk i bilverksteder og garasjer 8425.41 p/st S

29.22.13.50 Donkrafter, hydrauliske 8425.42 p/st S

29.22.13.70 Donkrafter og andre apparater til løfting av kjøretøyer (unntatt 
hydrauliske)

8425.49 p/st S
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29.22.14.20 Traverskraner på stasjonært understell 8426.11 p/st @ S

29.22.14.33 Mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker 8426.12 p/st @ S

29.22.14.35 Andre løpekraner, portalkraner, unntatt stasjonære eller mobile på 
hjul

8426.19 p/st @ S

29.22.14.43 Tårnkraner 8426.20 p/st @ S

29.22.14.45 Portal- eller pidestall-utliggerkraner 8426.30 p/st @ S

29.22.14.50 Kraner, andre maskiner og apparater med egen framdrift 8426.4 p/st @ S

29.22.14.60 Kraner, maskiner og apparater konstruert for montering på 
veigående kjøretøyer

8426.91 p/st @ S

29.22.14.70 Maskiner og apparater for lasting og lossing, ikke nevnt ellers 8426.99 p/st @ S

29.22.15.13 Trucker med elektrisk framdriftsmotor, med løftehøyde minst 1 m 8427.10.10 p/st S

29.22.15.15 Andre trucker med elektrisk framdriftsmotor 8427.10.90 p/st S

29.22.15.33 Trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk, med løftehøyde 
minst 1 m

8427.20.1 p/st S

29.22.15.35 Andre trucker med annen framdriftsmotor enn elektrisk 8427.20.90 p/st S

29.22.15.50 Andre trucker med løfte- eller håndteringsutstyr, ikke nevnt ellers 8427.90 p/st S

29.22.15.73 Elektriske trucker og traktorer, uten løfte- eller håndteringsutstyr, 
for transport av gods over korte avstander

8709.11 p/st S

29.22.15.75 Trucker med egen framdriftsmotor, unntatt elektrisk, uten løfte- 
eller håndteringsutstyr

8709.19 p/st S
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29.22.16.30 Heiser og elevatorer med heisespann (skips-), elektrisk drevne 8428.10.91 p/st @ S

29.22.16.50 Heiser og elevatorer med heisespann (skips-), (unntatt elektrisk 
drevne)

8428.10.99 p/st @ S

29.22.16.70 Rulletrapper og rullende fortau 8428.40 p/st @ S

29.22.17.10 Pneumatiske heiser og transportører, spesielt konstruert for 
landbruksformål

8428.20.30 p/st @ S

29.22.17.33 Pneumatiske heiser og transportører for varer i bulk 8428.20.91 p/st @ S

29.22.17.35 Pneumatiske heiser og transportører ikke nevnt ellers 8428.20.99 p/st @ S

29.22.17.50 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av bøtte- (spann-) 
typen, unntatt til bruk under jorden

8428.32 p/st @ S

29.22.17.70 Heiser og transportører med kontinuerlig drift, av båndtypen 8428.33 p/st @ S

29.22.17.93 Rulletransportører, for transport av varer 8428.39.91 p/st @ S

29.22.17.95 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for transport av 
varer, ikke nevnt ellers

8428.39 (.93 + .98) p/st @ S

29.22.18.10 Skyveapparater for gruvevogner, traverser for lokomotiver eller 
jernbanevogner, vogntippeapparater og lignende håndteringsutstyr

8428.50 p/st @ S

29.22.18.20 Taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/
kabelbaner

8428.60 p/st @ S

29.22.18.30 Maskiner og apparater til transport, framføring, lasting, 
lossing, løfting av produkter til valseverk, til masovner, andre 
industriovner; håndteringsutstyr for smier

8428.90.30 p/st @ S

29.22.18.50 Lasteapparater spesielt konstruert for landbruksformål 8428.90.7 p/st @ S

29.22.18.70 Løfteutstyr ikke nevnt ellers (herunder utstyr for framføring til 
masovner, til smiing)

8428.90.9 p/st @ S

29.22.19.30 Deler til maskiner og apparater, til løfting, lasting og lossing 
(unntatt kraner)

8431 [.10 + .20 + .39] — S S2
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29.22.19.50 Deler til heiser, elevatorer med heisespann («skips») eller 
rulletrapper

8431.31 — S S2

29.22.19.70 Deler til trucker og lignende med egen framdriftsmotor, uten løfte- 
eller håndteringsutstyr

8709.90 — S S2

29.22.20.00 Bøtter, skuffer, grabber og gripere til kraner, gravemaskiner, 
bulldosere og lignende

8431.41 kg S S2

29.22.91.00 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr (unntatt heiser og 
rulletrapper)

— — S

29.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av løfte- og håndteringsutstyr — — S

NACE 29.23: Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk

29.23.11.30 Varmevekslere 8419.50 p/st @ S

29.23.11.50 Apparater for kondensering av luft eller andre gasser til væske 8419.60 p/st @ S

29.23.12.20 Klimaanlegg, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter, for 
montering på vegg eller i vindu

8415.10 p/st @ S

29.23.12.40 Klimaanlegg, av den type som anvendes i motorvogner 8415.20 p/st @ S

29.23.12.45 Klimaanlegg med kjøleaggregat (unntatt de som brukes i 
motorvogner, sammenbygde og ikke sammenbygde enheter)

8415 [.81 + .82] p/st @ S

29.23.12.70 Klimaanlegg uten kjøleaggregat, unntatt for montering på vegg 
eller i vindu

8415.83 p/st @ S

29.23.13.33 Frysedisker og -reoler, med innebygd kjøleaggregat eller 
fordamper, til oppbevaring av fryste matvarer

8418.50.11 p/st S

29.23.13.35 Kjøledisker og kjølereoler, med innebygd kjøleaggregat eller 
fordamper

8418.50.19 p/st S

29.23.13.40 Dypfrysere (unntatt frysebokser med kapasitet på høyst 800 l og 
fryseskap med kapasitet høyst 900 l)

8418.50.91 p/st S

29.23.13.50 Kjøleskap ikke nevnt ellers 8418.50.99 p/st S
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29.23.13.73 Kompresjonsenheter der kondensatorene er varmevekslere 8418.61 p/st @ S

29.23.13.75 Absorpsjonsvarmepumper 8418.69.91 p/st @ S

29.23.13.90 Kjøle- og fryseutstyr, samt varmepumper, ikke nevnt ellers 8418.69.99 p/st @ S

29.23.14.10 Apparater for filtrering eller rensing av luft 8421.39.30 p/st @ S

29.23.14.20 Apparater for filtrering eller rensing av gasser ved hjelp av væsker 8421.39.51 p/st @ S

29.23.14.40 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ved en katalytisk 
prosess

8421.39.71 p/st @ S

29.23.14.70 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ikke nevnt ellers 8421.39.98 p/st @ S

29.23.20.30 Aksialvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.30 p/st S

29.23.20.50 Sentrifugalvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.50 p/st S

29.23.20.70 Vifter ikke nevnt ellers 8414.59.90 p/st S

29.23.30.10 Deler til klimaanlegg 8415.90 — S S2

29.23.30.30 Møbler beregnet på innbygging av kjøle- eller fryseutstyr 8418.91 p/st @ S

29.23.30.50 Fordampere og kondensatorer (unntatt de som er beregnet på varer 
til husholdningsbruk)

8418.99.10 p/st @ S

29.23.30.70 Andre deler til kjøle- og frysemøbler; deler til varmepumper 8418.99.90 — S

29.23.30.90 Deler til vannvarmere og apparater og innretninger for behandling 
av materialer ved en temperaturendring, ikke til husholdningsbruk

8419.90 — S S2
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29.23.91.00 Installasjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk

— — S

29.23.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt 
til husholdningsbruk

— — S

NACE 29.24: Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers

29.24.11.30 Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med 
renseanlegg; acetylengass- og lignende vanngassgeneratorer, også 
med renseanlegg

8405.10 p/st @ S

29.24.11.50 Apparater og andre innretninger for destillering eller rektifisering 8419.40 p/st @ S

29.24.12.30 Apparater for filtrering eller rensing av vann 8421.21 p/st @ S

29.24.12.50 Apparater for filtrering eller rensing av drikkevarer (unntatt vann) 8421.22 p/st @ S

29.24.12.70 Apparater for filtrering eller rensing av væsker ikke nevnt ellers 8421.29 p/st @ S

29.24.13.30 Olje- og bensinfiltre til forbrenningsmotorer 8421.23 p/st @ S

29.24.13.50 Luftinnsugingsfiltre til forbrenningsmotorer 8421.31 p/st @ S

29.24.21.30 Maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller 
andre beholdere

8422.20 p/st @ S

29.24.21.50 Maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling, kapsling, 
etikettering av flasker og andre beholdere; maskiner og apparater 
for tilsetting av kullsyre i drikkevarer

8422.30 p/st @ S

29.24.21.70 Maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer, 
ikke nevnt ellers

8422.40 p/st @ S

29.24.22.33 Vekter til husholdningsbruk 8423.10.10 p/st S

29.24.22.35 Personvekter (herunder babyvekter) 8423.10.90 p/st S

29.24.22.53 Vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og 
lignende

8423.20 p/st S

29.24.22.55 Konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder 
og tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder 
doseringsvekter

8423.30 p/st S
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29.24.23.10 Kontrollvekter og automatiske kontrollmaskiner og -apparater, 
basert på forhåndsinnstilt vekt, med veiekapasitet høyst 5 000 kg

8423 [.81.10 + .82.10] p/st S

29.24.23.40 Vekter til veiing og etikettering av varer, brovekter og andre 
veiemaskiner (unntatt butikkvekter, personvekter og vekter 
til husholdningsbruk, til kontinuerlig veiing av varer på 
transportbånd, til veiing av konstante varemengder samt vekter 
følsomme for høyst 5 cg)

8423 [.81.30 + 81.90 + 
.82.90 + .89]

p/st S

29.24.23.50 Butikkvekter med veiekapasitet høyst 30 kg 8423.81.50 p/st S

29.24.24.10 Brannslokkingsapparater, også fylte 8424.10 p/st @ S

29.24.24.30 Sprøytepistoler og lignende 8424.20 p/st @ S

29.24.24.50 Dampblåse- og sandblåsemaskiner og lignende 8424.30 p/st @ S

29.24.24.70 Andre mekaniske apparater for spredning, sprøyting eller 
forstøvning av væsker eller pulver, ikke nevnt ellers

8424.89 p/st @ S

29.24.25.10 Pakninger, mekaniske pakninger og lignende av metall i 
forbindelse med annet materiale

8484 [.10 + .20] kg S

29.24.31.30 Sentrifuger til bruk i laboratorier 8421.19.91 p/st @ S

29.24.31.50 Sentrifuger til annen bruk enn laboratorier 8421.19 (.94 + .99) p/st @ S

29.24.32.30 Kalandere og andre valsemaskiner til bruk i tekstilindustrien 8420.10.10 p/st @ S

29.24.32.50 Kalandere og andre valsemaskiner (unntatt til tekstil-, metall- eller 
glassindustrien)

8420.10 (.30 + .50 + .90) p/st @ S

29.24.33.30 Salgsautomater med varme- eller kjøleinnretning 8476 [.21 + .81] p/st S

29.24.33.50 Salgsautomater ellers (herunder pengeveksleautomater) 8476 [.29 + .89] p/st S

29.24.40.30 Kjøletårn og lignende anlegg for direkte kjøling ved resirkulering 
av vann, der varmeutvekslingen ikke foregår gjennom vegger

8419.89.10 p/st @ S



16.7.2009 Nr. 39/689EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

29.24.40.50 Apparater og innretninger for metallisering under vakuum 8419.89.30 p/st @ S

29.24.40.70 Andre apparater og innretninger til behandling av materialer ved 
prosesser som krever endring i temperatur

8419.89 (.15 + .20 + .25 + 
.27 + .98)

p/st @ S

29.24.51.00 Deler til generatorer for vanngass eller generatorgass 8405.90 — S S2

29.24.52.30 Deler til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger 8421.91 — S S2

29.24.52.50 Deler til apparater for filtrering og rensing av væsker eller gasser 8421.99 — S S2

29.24.53.13 Valser til kalandrer og andre valsemaskiner 8420.91 p/st @ S

29.24.53.15 Deler, unntatt valser, til kalandrer og andre valsemaskiner (unntatt 
valsemaskiner for metall eller glass)

8420.99 — S S2

29.24.53.20 Lodder til vekter, alle slags; deler til vekter og veieinnretninger 8423.90 — S S2

29.24.53.30 Deler til brannslokkingsapparater, sprøytepistoler, dampblåse- og 
sandblåsemaskiner og lignende apparater

8424.90 — S S2

29.24.53.50 Deler til salgsautomater (herunder pengeveksleautomater) 8476.90 — S S2

29.24.54.00 Deler til maskiner og apparater som ikke er utstyrt med elektriske 
forbindelsesdeler, ikke nevnt ellers

8485.90 — S S2

29.24.60.00 Oppvaskmaskiner til industriell bruk 8422.19 p/st S

29.24.70.10 Deler til oppvaskmaskiner 8422.90.10 — S S2

29.24.70.20 Deler til maskiner for innpakking og emballering 8422.90.90 — S S2

29.24.91.00 Installasjon av andre maskiner til generell bruk, ikke nevnt ellers — — S

29.24.92.00 Reparasjoner og vedlikehold av andre maskiner til generell bruk, 
ikke nevnt ellers

— — S
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NACE 29.31: Produksjon av jordbruks- og skogsbrukstraktorer

29.31.10.00 Traktorer som betjenes gående 8701.10 p/st S

29.31.21.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt høyst 18 kW 8701.90.11 p/st S

29.31.21.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 18 kW, 
men høyst 37 kW

8701.90.20 p/st S

29.31.22.00 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 37 kW, 
men høyst 59 kW

8701.90.25 p/st S

29.31.23.30 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 59 kW, 
men høyst 75 kW

8701.90.31 p/st S

29.31.23.50 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 75 kW, 
men høyst 90 kW

8701.90.35 p/st S

29.31.23.70 Landbrukstraktorer med hjul, nye, med motoreffekt over 90 kW 8701.90.39 p/st S

29.31.24.00 Andre traktorer med hjul, nye, unntatt til transport på 
jernbaneperronger

8701.90.90 p/st S

NACE 29.32: Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers

29.32.11.30 Ploger med veltefjøl 8432.10.10 p/st S

29.32.11.50 Ploger uten veltefjøl 8432.10.90 p/st S

29.32.11.70 Skålharver 8432.21 p/st S

29.32.12.10 Opprivere og kultivatorer 8432.29.10 p/st S

29.32.12.30 Harver, sagtakkede 8432.29.30 p/st S

29.32.12.50 Jordfresere 8432.29.50 p/st S

29.32.12.70 Andre harver, opprivere og kultivatorer 8432.29.90 p/st S

29.32.13.33 Sentraldrevne ettkorn-såmaskiner 8432.30.11 p/st S
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29.32.13.35 Andre såmaskiner 8432.30.19 p/st S

29.32.13.50 Plante- og omplantemaskiner 8432.30.90 p/st S

29.32.14.30 Spredere for mineralgjødsel eller kjemisk gjødsel 8432.40.10 p/st S

29.32.14.50 Gjødselspredere (unntatt til kunstgjødsel) 8432.40.90 p/st S

29.32.15.00 Jordbruks- og skogbruksmaskiner og -apparater ikke nevnt ellers; 
ruller til plener og sportsplasser

8432.80 p/st @ S

29.32.20.10 Elektriske gressklippere 8433 [.11.10 + .19.10] p/st S

29.32.20.33 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet, med førersete

8433.11.51 p/st S

29.32.20.35 Gressklippere med egen framdrift, med klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet (unntatt med førersete)

8433.11.59 p/st S

29.32.20.37 Andre gressklippere med motor og klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet (unntatt med egen framdrift)

8433.11.90 p/st S

29.32.20.53 Plenklippere med egen framdrift og med førersete (unntatt 
elektriske og unntatt med klippeutstyr som roterer i 
horisontalplanet)

8433.19.51 p/st S

29.32.20.55 Andre gressklippere med egen framdrift (unntatt med førersete, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.59 p/st S

29.32.20.57 Andre gressklippere med motor (unntatt med egen framdrift, 
elektrisk motor og klippeutstyr som roterer i horisontalplanet)

8433.19.70 p/st S

29.32.20.70 Gressklippere uten motor 8433.19.90 p/st S

29.32.31.30 Slåmaskiner med motor (unntatt plenklippere) 8433.20.10 p/st S

29.32.31.53 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av traktorer, 
med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet

8433.20.51 p/st S
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29.32.31.55 Slåmaskiner konstruert for å monteres på eller trekkes av traktor 8433.20.59 p/st S

29.32.31.70 Andre slåmaskiner uten motor (unntatt slåmaskiner konstruert for 
å monteres på eller trekkes av traktor)

8433.20.90 p/st S

29.32.32.30 Høyvendere, høyriver og river 8433.30.10 p/st S

29.32.32.50 Andre maskiner til bruk ved slått 8433.30.90 p/st S

29.32.33.30 Oppsamlerpressere 8433.40.10 p/st S

29.32.33.50 Halm-, høy- og fôrpressere (unntatt oppsamlerpressere) 8433.40.90 p/st S

29.32.34.10 Skurtreskere 8433.51 p/st S

29.32.34.20 Maskiner og apparater for tresking (unntatt skurtreskere) 8433.52 p/st S

29.32.34.30 Potetopptakere 8433.53.10 p/st S

29.32.34.50 Maskiner for skjæring av betetopper samt opptaking av beter 8433.53.30 p/st S

29.32.34.60 Innhøstingsmaskiner for rotfrukter og knoller (unntatt potet- og 
beteopptakere)

8433.53.90 p/st S

29.32.34.73 Forhøstere for montering på traktor 8433.59.19 p/st S

29.32.34.75 Forhøstere med egen framdrift 8433.59.11 p/st S

29.32.34.77 Innhøstingsmaskiner for druer 8433.59.30 p/st S

29.32.34.90 Innhøstingsmaskiner for mais, plukke- og ribbemaskiner og 
maskiner ikke nevnt ellers

8433.59.80 p/st S

29.32.40.10 Vanningsapparater for land- eller hagebruk 8424.81.10 p/st @ S

29.32.40.34 Bærbare mekaniske apparater, med eller uten motor, til spredning 
eller sprøyting av væsker eller pulver, til jordbruk eller havebruk 
(unntatt vanningsutstyr)

8424.81.30 p/st S

29.32.40.50 Apparater til spredning eller sprøyting, konstruert for å monteres 
på eller trekkes av traktorer, til land- eller hagebruk

8424.81.91 p/st S
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29.32.40.70 Andre maskiner og apparater til spredning eller sprøyting av 
væsker eller pulver, til land- eller hagebruk

8424.81.99 p/st S

29.32.50.40 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere til landbruksformål 8716.20 p/st S

29.32.61.00 Maskiner til vasking, sortering eller gradering av egg, frukt eller 
andre jordbruksprodukter

8433.60 p/st @ S

29.32.62.00 Melkemaskiner 8434.10 p/st @ S

29.32.63.36 Maskiner til tilberedning av fôr 8436.10 p/st @ S

29.32.63.53 Rugemaskiner og kyllingmødre 8436.21 p/st @ S

29.32.63.55 Maskiner og apparater for fjørfeavl (unntatt rugemaskiner og 
kyllingmødre)

8436.29 p/st @ S

29.32.64.00 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, 
korn eller tørkede belgfrukter

8437.10 p/st S

29.32.65.30 Skogbruksmaskiner 8436.80.10 p/st S

29.32.65.40 Automatiske drikkesystemer 8436.80.91 p/st S

29.32.65.50 Andre maskiner, apparater og utstyr for landbruk, hagebruk og 
skogbruk ikke nevnt ellers

8436.80.99 p/st @ S

29.32.70.20 Deler til jordbruks-, hagebruks- eller skogbruksmaskiner til 
bearbeiding eller dyrking av jord

8432.90 — S S2

29.32.70.50 Deler til maskiner for innhøsting, tresking; maskiner og apparater 
for rensing, sortering eller gradering av landbruksprodukter

8433.90 — S S2

29.32.70.60 Deler til maskiner og apparater for fjørfeavl eller til rugemaskiner 
og kyllingmødre

8436.91 — S S2

29.32.70.70 Deler til maskiner og apparater for jordbruk, hagebruk, skogbruk, 
fjørfeavl eller biavl, ikke nevnt ellers

8436.99 — S S2

29.32.91.00 Installasjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — S

29.32.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — S

NACE 29.41: Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy

29.41.11.03 Pneumatisk håndverktøy, roterende (herunder kombinert slag og 
rotasjon)

8467.11 p/st @ S
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29.41.11.05 Pneumatisk håndverktøy (unntatt roterende) 8467.19 p/st @ S

29.41.11.07 Kjedesager med ikke-elektrisk motor, håndverktøy 8467.81 p/st S

29.41.11.09 Håndverktøy, hydraulisk eller med ikke-elektrisk motor, ikke 
nevnt ellers

8467.89 p/st @ S

29.41.11.13 Elektrisk håndboremaskin som virker uten ytre strømkilde 8467.21.10 p/st S

29.41.11.15 Elektropneumatisk håndboremaskin 8467.21.91 p/st S

29.41.11.17 Andre elektriske håndboremaskiner 8467.21.99 p/st S

29.41.11.23 Elektriske kjedesager, håndsager 8467.22.10 p/st S

29.41.11.25 Elektriske sirkelsager, håndsager 8467.22.30 p/st S

29.41.11.27 Andre elektriske håndsager, f.eks. stikksager 8467.22.90 p/st S

29.41.11.33 Elektrisk håndverktøy til bearbeiding av tekstilstoff 8467.29.10 p/st @ S

29.41.11.35 Annet elektrisk håndverktøy som virker uten ytre strømkilde 
(unntatt boremaskiner)

8467.29.30 p/st S

29.41.11.51 Vinkelslipere, elektrisk håndverktøy 8467.29.51 p/st S

29.41.11.53 Båndpussemaskiner, elektrisk håndverktøy 8467.29.53 p/st S

29.41.11.55 Andre elektriske slipe- og pussemaskiner, håndverktøy 8467.29.59 p/st S

29.41.11.57 Elektriske håndhøvlere 8467.29.70 p/st S

29.41.11.80 Elektriske hekksakser og gresstrimmere, håndverktøy 8467.29.80 p/st S

29.41.11.90 Annet elektrisk håndverktøy 8467.29.90 p/st S

29.41.12.40 Deler til kjedesager og annet håndverktøy med motor (unntatt 
pneumatisk verktøy)

8467 [.91 + .99] — S S2
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29.41.12.50 Deler til pneumatisk håndverktøy 8467.92 — S S2

NACE 29.42: Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding

29.42.11.10 Verktøymaskiner for bearbeiding med laser eller annen lys- eller 
fotonstråle

8456.10 p/st S

29.42.11.30 Verktøymaskiner for bearbeiding med ultralyd 8456.20 p/st S

29.42.11.53 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, 
numerisk styrte

8456.30.1 p/st S

29.42.11.55 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrisk utladning, unntatt 
numerisk styrte

8456.30.90 p/st S

29.42.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding med elektrokjemisk prosess, 
elektronstråle, ionestråle eller plasmalysbue

8456.9 p/st S

29.42.12.20 Maskineringssentre, horisontale, for bearbeiding av metall 8457.10.10 p/st S

29.42.12.40 Maskineringssentre, unntatt horisontale, for bearbeiding av metall 8457.10.90 p/st S

29.42.12.50 Enstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.20 p/st S

29.42.12.70 Flerstasjonsmaskiner for bearbeiding av metall 8457.30 p/st S

29.42.21.23 Horisontale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.11.20 p/st S

29.42.21.27 Horisontale automatiske dreiebenker, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8458.11.4 p/st S

29.42.21.29 Andre horisontale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8458.11.80 p/st S

29.42.21.43 Horisontale pinoldreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.20 p/st S

29.42.21.47 Andre horisontale automatiske dreiebenker (unntatt numerisk 
styrte), for bearbeiding av metall

8458.19.40 p/st S

29.42.21.49 Andre horisontale dreiebenker (unntatt numerisk styrte), for 
bearbeiding av metall

8458.19.80 p/st S

29.42.21.63 Vertikale dreiebenker for bearbeiding av metall 8458.91.20 p/st S
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29.42.21.69 Andre vertikale dreiebenker, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8458.91.80 p/st S

29.42.21.90 Andre dreiebenker, ikke nevnt ellers, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8458.99 p/st S

29.42.22.13 Boremaskiner, unntatt utboremaskiner, numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.21 p/st S

29.42.22.17 Konsollfresemaskiner («knee-type»), numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.51 p/st S

29.42.22.23 Maskiner til fresing av verktøy, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8459.61.10 p/st S

29.42.22.25 Andre fresemaskiner, herunder planfresemaskiner, numerisk styrte, 
for bearbeiding av metall

8459.61.90 p/st S

29.42.22.33 Flersveismaskiner, bestående av to eller flere maskineringsenheter, 
for bearbeiding av metall

8459.10 p/st S

29.42.22.35 Boremaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av metall 8459.29 p/st S

29.42.22.40 Numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av metall 
(unntatt drillboremaskiner)

8459 [.31 + .40.10] p/st S

29.42.22.60 Ikke-numerisk styrte maskiner til boring, boring/fresing av metall 
(unntatt drillboremaskiner)

8459 [.39 + .40.90] p/st S

29.42.22.77 Konsollfresemaskiner («knee-type»), unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8459.59 p/st S

29.42.22.87 Ikke-numerisk styrte fresemaskiner til metallarbeid (unntatt 
utbore-/konsollfresemaskiner, «knee-type»)

8459.69 p/st S

29.42.23.00 Gjengemaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av metall 8459.70 p/st S

29.42.31.13 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm i 
alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.11 p/st S

29.42.31.15 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med 
innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm i alle akseretninger, 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.21.1 p/st S

29.42.31.17 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm i 
alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.21.90 p/st S
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29.42.31.23 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm 
i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8460.19 p/st S

29.42.31.25 Slipemaskiner til sylindriske overflater, med 
innstillingsnøyaktighet minst 0,01mm i alle akseretninger, unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.29.1 p/st S

29.42.31.27 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm 
i alle akseretninger, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8460.29.90 p/st S

29.42.31.31 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), numerisk 
styrte, for bearbeiding av metall

8460.31 p/st S

29.42.31.33 Kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere), unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.39 p/st S

29.42.31.35 Hone- eller pussemaskiner for bearbeiding av metall 8460.40 p/st S

29.42.31.37 Maskiner for pussing, sliping og lignende overflatebehandling av 
metall, ikke nevnt ellers

8460.90 p/st S

29.42.31.57 Rømmemaskiner for bearbeiding av metall 8461.30 p/st S

29.42.31.73 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.11 + .31 + .71) p/st S

29.42.31.75 Tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner, unntatt 
numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8461.40 (.19 + .39 + .79 
+ .90)

p/st S

29.42.31.83 Sage- eller kappemaskiner for bearbeiding av metall 8461.50 p/st S

29.42.31.90 Maskiner til høvling, forming og notstikking av metall og andre 
sponavtakende verktøymaskiner, ikke nevnt ellers, for bearbeiding 
av metall

8461 [.20 + .90] p/st S

29.42.32.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallprodukter

8462.21.10 p/st S

29.42.32.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallprodukter

8462.21 (.05 + .80) p/st S

29.42.32.50 Klippemaskiner, herunder presser, unntatt kombinerte lokke- og 
klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8462.31 p/st S
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29.42.32.70 Lokke- eller sporstansemaskiner, herunder presser, og kombinerte 
lokke- og klippemaskiner, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8462.41 p/st S

29.42.33.33 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av flate metallprodukter

8462.29.10 p/st S

29.42.33.35 Bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av andre metallprodukter

8462.29 (.05 + .9) p/st S

29.42.33.50 Klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og 
klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8462.39 p/st S

29.42.33.70 Lokke-, eller sporstansemaskiner (herunder presser), og 
kombinerte lokke- og klippemaskiner, unntatt numerisk styrte, for 
bearbeiding av metall

8462.49 p/st S

29.42.34.10 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
numerisk styrte

8462.10.10 p/st S

29.42.34.20 Maskiner for smiing, hamring eller preging, herunder presser, 
unntatt numerisk styrte

8462.10.90 p/st S

29.42.34.30 Presser for forming av metallpulver ved sintring samt presser for 
sammenpressing av skrapmetall til blokker

8462 [.91.10 + .99.10] p/st S

29.42.34.40 Andre hydrauliske presser, numerisk styrte, for bearbeiding av 
metall

8462.91.50 p/st S

29.42.34.70 Andre presser, numerisk styrte, unntatt hydrauliske, for 
bearbeiding av metall

8462.99.50 p/st S

29.42.34.80 Andre maskiner for bøying, falsing, retting, klipping, lokking og 
sporstansing av metall, ikke numerisk styrte

8462 [.91.90 + .99.90] p/st S

29.42.35.10 Trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og lignende av metall 8463.10 p/st S

29.42.35.30 Gjengevalsemaskiner for bearbeiding av metall 8463.20 p/st S

29.42.35.50 Maskiner for bearbeiding av metalltråd 8463.30 p/st S

29.42.35.70 Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

8463.90 p/st S
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29.42.40.30 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/lyd-/
eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, sliping og 
lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.93 — S S2

29.42.40.50 Deler og tilbehør til sponavtakende verktøymaskiner for lys-/lyd-/ 
eller behandling av alle materialer, for fresing, dreiing, sliping og 
lignende av metall, samt maskineringssentre

8466.94 — S S2

29.42.91.00 Installasjonstjenester for verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — S

29.42.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — S

NACE 29.43: Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt ellers

29.43.11.30 Sagemaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, 
betong, asbestsement og lignende

8464.10 p/st S

29.43.11.50 Slipe- eller polermaskiner for bearbeiding av stein, keramiske 
produkter, betong, asbestsement og lignende, eller for bearbeiding 
av glass i kald tilstand

8464.20 p/st @ S

29.43.11.70 Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, 
betong, asbestsement og lignende, eller bearbeiding av glass i kald 
tilstand (unntatt sage, slipe- og polermaskiner)

8464.90 p/st @ S

29.43.12.10 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med manuell ilegging per funksjon, for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.10 p/st S

29.43.12.20 Verktøymaskiner med forskjellige funksjoner uten skifte av 
verktøy, med automatisk ilegging per funksjon, for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hard plast og lignende

8465.10.90 p/st S

29.43.12.33 Båndsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast og lignende harde materialer

8465.91.10 p/st S

29.43.12.35 Sirkelsager for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.91.20 p/st S

29.43.12.37 Andre sagemaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.91.90 p/st S

29.43.12.50 Maskiner for høvling og fresing av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.92 p/st S

29.43.12.63 Maskiner for sliping, pussing eller polering av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.93 p/st S
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29.43.12.65 Maskiner for bøying eller sammenføying av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.94 p/st S

29.43.12.67 Maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming) av tre, 
kork, bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.95 p/st S

29.43.12.70 Maskiner for kløyving, snitting eller skrelling av tre, kork, bein, 
hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.96 p/st S

29.43.12.83 Dreiebenker for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hardplast eller lignende harde materialer

8465.99.10 p/st S

29.43.12.85 Verktøymaskiner ikke nevnt ellers, for bearbeiding av tre, kork, 
bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8465.99.90 p/st S

29.43.12.87 Presser for framstilling av spon- eller fiberplater av tre eller 
andre treaktige materialer, samt andre maskiner og apparater for 
behandling av tre eller kork

8479.30 p/st @ S

29.43.20.13 Sveisebrennere som holdes i hånden, for lodding, sveising, og 
skjæring, unntatt elektriske

8468.10 p/st @ S

29.43.20.15 Maskiner og apparater med gass, for lodding eller sveising eller 
overflateherding

8468.20 p/st @ S

29.43.20.17 Maskiner og apparater for lodding eller sveising, unntatt 
gassdrevne, elektriske og sveisebrennere

8468.80 p/st @ S

29.43.20.23 Elektriske loddebolter og -pistoler 8515.11 p/st @ S

29.43.20.25 Elektriske maskiner og apparater for lodding (unntatt loddebolter 
og -pistoler)

8515.19 p/st @ S

29.43.20.30 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
helt eller delvis automatiske

8515.21 p/st @ S

29.43.20.43 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
buttsveising

8515.29.10 p/st @ S

29.43.20.45 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising av metall, 
unntatt automatiske samt for buttsveising

8515.29.90 p/st @ S

29.43.20.50 Elektriske maskiner og apparater for sveising av metall med 
lysbue, herunder plasmalysbue, helt eller delvis automatiske

8515.31 p/st @ S

29.43.20.63 Manuelle apparater for manuell sveising med dekkede elektroder, 
komplette med sveise- eller skjæreinnretninger

8515.39.1 p/st @ S
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29.43.20.65 Andre ikke-automatiske maskiner og apparater for sveising av 
metall med lysbue eller plasmalysbue, unntatt manuelle apparater

8515.39.90 p/st @ S

29.43.20.70 Elektriske maskiner og apparater for behandling av metaller, ikke 
nevnt ellers

8515.80 (.05 + .1) p/st S

29.43.20.83 Elektriske maskiner og apparater for motstandssveising, av plast 8515.80.91 p/st S

29.43.20.85 Elektriske maskiner og apparater til behandling av ikke-metaller, 
ikke nevnt ellers

8515.80.99 p/st S

29.43.31.33 Verktøyholdere: dorer, chucker og bøssinger 8466.10.10 kg S

29.43.31.35 Verktøyholdere til dreiebenker 8466.10.31 kg S

29.43.31.50 Verktøyholdere, unntatt til dreiebenker og dorer, chucker, 
bøssinger

8466.10.39 kg S

29.43.31.70 Selvåpnende gjengehoder 8466.10.90 kg S

29.43.32.30 Holdere til arbeidsstykker, jigger og andre fastspenningsredskaper; 
sett med tilhørende standarddeler

8466.20.10 kg S

29.43.32.50 Holdere til arbeidsstykker til dreiebenker 8466.20.91 kg S

29.43.32.70 Holdere til arbeidsstykker til verktøymaskiner, unntatt til 
dreiebenker

8466.20.99 kg S

29.43.33.00 Delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner 8466.30 kg S

29.43.34.30 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av stein, 
keramikkprodukter, betong, asbestsement og lignende mineralske 
materialer, og for bearbeiding av glass i kald tilstand

8466.91 — S S2

29.43.34.50 Deler og tilbehør til verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, 
bein, hardgummi, hardplast eller lignende harde materialer

8466.92 — S S2

29.43.35.30 Deler til ikke-elektriske maskiner og apparater for lodding, 
sveising og skjæring, samt for overflateherding med glass

8468.90 — S S2

29.43.35.50 Deler til elektriske maskiner og apparater for lodding, sveising og 
skjæring og deler til maskiner og apparater for varmsprøyting av 
metaller m.m.

8515.90 — S S2

29.43.91.00 Installasjon av verktøymaskiner for bearbeiding av tre, kork, bein, 
hardgummi osv.

— — S

29.43.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hardgummi osv.

— — S
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NACE 29.51: Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri

29.51.11.33 Konvertere og andre støpemaskiner til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454 [.10 + .30.90] p/st @ S

29.51.11.35 Støpeøser og kokiller til metallstøperier og metallurgisk industri 8454.20 p/st @ S

29.51.11.37 Støpemaskiner for støping under trykk til metallstøperier og 
metallurgisk industri

8454.30.10 p/st @ S

29.51.11.53 Rørvalseverk for metall 8455.10 p/st @ S

29.51.11.55 Varmvalseverk og kombinerte varm- og kaldvalseverk for metall 8455.21 p/st @ S

29.51.11.57 Kaldvalseverk for metall 8455.22 p/st @ S

29.51.12.30 Deler til konvertere, støpeøser, kokiller og støpemaskiner til bruk i 
metallstøperier og metallurgisk industri

8454.90 — S S2

29.51.12.50 Valser til valseverk for metall 8455.30 p/st @ S

29.51.12.70 Deler til valseverk for metall, unntatt valser 8455.90 — S S2

29.51.91.00 Installasjon av maskiner til metallurgisk industri — — S

29.51.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til metallurgisk industri — — S

NACE 29.52: Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.11.00 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, til bruk under 
jorden

8428.31 p/st @ S

29.52.12.33 Kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring, med egen 
framdrift

8430.31 p/st @ S

29.52.12.35 Kull- og steinbrytere og maskiner for tunnelboring, unntatt med 
egen framdrift

8430.39 p/st @ S

29.52.12.53 Andre boremaskiner med egen framdrift, unntatt for tunnelboring 8430.41 p/st @ S
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29.52.12.55 Andre boremaskiner uten egen framdrift, unntatt for tunnelboring 8430.49 p/st @ S

29.52.21.30 Bulldosere og angeldosere med belter, med egen framdrift 8429.11 p/st S

29.52.21.50 Bulldosere og angeldosere uten belter, med egen framdrift 8429.19 p/st S

29.52.22.00 Veihøvler, med egen framdrift 8429.20 p/st S

29.52.23.00 Skrapemaskiner, med egen framdrift 8429.30 p/st S

29.52.24.00 Stampemaskiner og veivalser, med egen framdrift 8429.40 p/st S

29.52.25.30 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr spesielt konstruert for 
gruvearbeid og annet underjordisk arbeid, med egen framdrift

8429.51.10 p/st S

29.52.25.50 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr, unntatt til gruve- og 
underjordisk arbeid, med egen framdrift

8429.51.9 p/st S

29.52.26.00 Mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner med overdel 
som kan svinge 360 grader, med egen framdrift

8429.52 p/st S

29.52.27.30 Andre mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner, med 
egen fremdrift, unntatt med frontmontert lasteutstyr og overdel 
som kan dreies 360 grader

8429.59 p/st S

29.52.27.50 Andre maskiner og apparater med egen framdrift, for flytting, 
planering, skraping, graving, stamping, valsing eller boring av jord

8430.50 p/st @ S

29.52.28.00 Bulldoser- eller angeldoserblad 8431.42 kg S S2

29.52.30.10 Påledrivere og påleopptrekkere 8430.10 p/st S

29.52.30.30 Snøploger og snøfresere 8430.20 p/st S

29.52.30.50 Stampemaskiner eller valsemaskiner, uten egen framdrift 8430.61 p/st S

29.52.30.70 Skrapemaskiner og andre maskiner, uten egen framdrift, for 
utvinning eller bearbeiding av jord, ikke nevnt ellers

8430.69 p/st @ S

29.52.30.90 Maskiner og apparater for anleggsarbeider, byggearbeider og 
lignende, med selvstendige funksjoner

8479.10 p/st @ S

29.52.40.30 Maskiner for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, maling, 
blanding eller elting av jord, stein og mineraler

8474 [.10 + .20 + .39] p/st @ S

29.52.40.50 Betong- og mørtelblandere 8474.31 p/st @ S
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29.52.40.70 Maskiner for blanding av mineraler med bitumen 8474.32 p/st @ S

29.52.40.80 Andre maskiner og apparater for mineraler, ikke nevnt ellers 8474.80 p/st @ S

29.52.50.00 Beltetraktorer 8701.30 p/st S

29.52.61.30 Deler til boremaskiner, unntatt til maskiner for kull-, stein- og 
tunnelboring

8431.43 — S S2

29.52.61.50 Deler til kraner og til grave- og andre maskiner til jord- og 
veiarbeid

8431.49 — S S2

29.52.62.00 Deler til maskiner og apparater til bearbeiding av mineraler 8474.90 — S S2

29.52.91.00 Installasjon av maskiner til gruve- og bygge- og 
anleggsvirksomhet

— — S

29.52.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til gruve- og bygge- og 
anleggsvirksomhet

— — S

NACE 29.53: Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.53.11.00 Separatorer for melk 8421.11 p/st @ S

29.53.12.00 Meierimaskiner 8434.20 p/st @ S

29.53.13.00 Maskiner og apparater for mølleindustrien eller for behandling av 
korn og tørkede belgfrukter, unntatt for rensing og sortering

8437.80 p/st @ S

29.53.14.00 Presser, knusere og lignende maskiner brukt i produksjonen av 
vin, sider, fruktsaft eller lignende drikker

8435.10 p/st @ S

29.53.15.33 Tunnelovner til bruk i bakerier, herunder ovner for kjeksbaking 8417.20.10 p/st @ S

29.53.15.35 Bakeriovner, herunder ovner for kjeksbaking, unntatt tunnelovner 8417.20.90 p/st @ S

29.53.15.50 Apparater og innretninger for tørking av landbruksprodukter 8419.31 p/st @ S

29.53.15.73 Kaffetraktere (perkolatorer) og andre apparater for tilberedning av 
kaffe og andre varme drikker

8419.81.91 p/st @ S
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29.53.15.75 Apparater og innretninger for koking, steking eller oppvarming 
av mat

8419.81.99 p/st @ S

29.53.16.13 Bakerimaskiner 8438.10.10 p/st @ S

29.53.16.15 Maskiner og apparater for produksjon av makaroni, spagetti og 
lignende

8438.10.90 p/st @ S

29.53.16.20 Maskiner og apparater for produksjon av konfekt, kakao eller 
sjokolade

8438.20 p/st @ S

29.53.16.30 Maskiner og apparater for produksjon av sukker 8438.30 p/st @ S

29.53.16.40 Maskiner og apparater til bryggerier 8438.40 p/st @ S

29.53.16.50 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller 
fjørfe

8438.50 p/st @ S

29.53.16.60 Maskiner og apparater for behandling og tilberedning av frukt, 
nøtter eller grønnsaker

8438.60 p/st @ S

29.53.16.70 Maskiner og apparater for industriell behandling eller produksjon 
av næringsmidler eller drikkevarer, ikke nevnt ellers

8438.80 p/st @ S

29.53.16.80 Maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av 
animalske eller vegetabilske oljer eller fettstoffer

8479.20 p/st @ S

29.53.17.00 Maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling av tobakk 8478.10 p/st @ S

29.53.21.30 Deler til melkemaskiner eller meierimaskiner 8434.90 — S S2

29.53.21.50 Deler til presser, knusemaskiner eller lignende maskiner og 
apparater til bruk ved produksjon av vin, sider, fruktsaft eller 
lignende drikkevarer

8435.90 — S S2

29.53.22.30 Deler til maskiner og apparater for rensing, sortering 
eller gradering av frø, korn og tørkede belgfrukter, og for 
mølleindustrien

8437.90 — S S2

29.53.22.50 Deler til maskiner for behandling av næringsmidler og 
drikkevarer, unntatt fettstoffer eller olje

8438.90 — S S2

29.53.23.00 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding eller foredling av 
tobakk

8478.90 — S S2

29.53.91.00 Installasjon av maskiner til nærings- og nytelsesmiddelindustri — — S
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29.53.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

— — S

NACE 29.54: Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.11.10 Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, 
teksturering eller kutting av syntetisk eller kunstig produserte 
tekstilstoffer

8444.00 p/st S

29.54.11.30 Kardemaskiner 8445.11 p/st S

29.54.11.50 Kjemme- og forspinnemaskiner (strekke- og tvinnemaskiner) 8445 [.12 + .13] p/st S

29.54.11.70 Maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt karde-, kjemme- 
og forspinnemaskiner

8445.19 p/st S

29.54.12.30 Spinnemaskiner 8445.20 p/st S

29.54.12.50 Dublerings- og tvinnemaskiner 8445.30 p/st S

29.54.12.70 Spole- eller hespemaskiner, herunder veftspolemaskiner 8445.40 p/st S

29.54.12.90 Andre maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilfibrer 
til bruk i vevmaskiner (vevstoler), strikkemaskiner, possement, 
fletninger m.m.

8445.90 p/st S

29.54.13.30 Vevmaskiner for veving av stoff med bredde høyst 30 cm, eller 
stoff over 30 cm, av vevskytteltypen

8446 [.10 + .2] p/st S

29.54.13.50 Vevmaskiner for veving av stoff med bredde over 30 cm, av typen 
uten vevskyttel

8446.30 p/st S

29.54.14.30 Rundstrikkemaskiner 8447.1 p/st S

29.54.14.50 Flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner 8447.20 p/st S

29.54.14.70 Maskiner og apparater for produksjon av omspunnet garn, 
tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett, samt 
tuftemaskiner

8447.90 p/st S

29.54.15.30 Skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopiering, 
punching og sammenbinding av kort til bruk i nevnte maskiner

8448.11 kg S

29.54.15.50 Hjelpemaskiner og apparater for garnbehandling, spinne-, veve- 
og strikkemaskiner

8448.19 kg S

29.54.21.10 Maskiner for produksjon eller etterbehandling av filt eller fiberduk 
som metervare eller tilfonnet (herunder blokker for hatter og 
lignende)

8449 kg S
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29.54.21.30 Maskiner for stryking eller pressing, herunder fikseringspressing 8451.30 p/st S

29.54.21.50 Maskiner for vasking, bleking eller farging av tekstiler 8451.40 p/st @ S

29.54.21.70 Maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking 
av tekstiler

8451.50 p/st @ S

29.54.21.83 Maskiner for pålegging av masse på tekstilstoff eller annet 
underlag ved produksjon av linoleum og annet gulvbelegg

8451.80.10 p/st @ S

29.54.21.85 Maskiner og apparater for appretering eller påføring av 
overflatebelegg og andre maskiner for ferdigbehandling av garn/
tekstiler

8451.80 (.30 + .80) p/st @ S

29.54.22.30 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder 
kombinerte vaske- og tørkemaskiner, for mer enn 10 kg tørt tøy

8450.20 p/st S

29.54.22.50 Tørrensemaskiner 8451.10 p/st @ S

29.54.22.70 Tørkemaskiner for mer enn 10 kg tørt tøy 8451.29 p/st @ S

29.54.23.30 Automatiske symaskiner til industriell bruk 8452.21 p/st S

29.54.23.50 Symaskiner til industriell bruk (unntatt automatiske) 8452.29 p/st S

29.54.30.30 Maskiner og apparater for beredning, garving eller annen 
bearbeiding av huder, skinn eller lær

8453.10 p/st @ S

29.54.30.50 Maskiner for produksjon eller reparasjon av fottøy 8453.20 p/st @ S

29.54.30.70 Maskiner og apparater for produksjon eller reparasjon av hud-, 
skinn- eller lærartikler, ikke nevnt ellers

8453.80 p/st @ S

29.54.41.10 Deler og tilbehør til maskiner og hjelpemaskiner for bearbeiding 
av tekstilfibrer, unntatt spindler, spindelvinger, spinneringer og 
spinneløpere

8448 [.20 + .31 + .32 + 
.39]

— S S2

29.54.41.30 Spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere 8448.33 kg S

29.54.41.50 Deler og tilbehør til vevmaskiner (vevstoler) eller til 
hjelpemaskiner og -apparater til disse

8448.4 — S S2
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29.54.41.70 Deler og tilbehør til strikkemaskiner, kjedestingsmaskiner, 
maskiner for produksjon av omspunnet garn, tyll, blonder, 
broderier, possement og lignende

8448.5 — S S2

29.54.42.10 Deler til vaskemaskiner 8450.90 — S S2

29.54.42.20 Deler til maskiner og apparater for bleking, farging, appretering, 
opprulling, avrulling, folding, skjæring, takking, rensing og 
tørking m.m. av tekstiler

8451.90 — S S2

29.54.42.30 Symaskinnåler 8452.30 kg S

29.54.42.50 Møbler, stativer og deksler til symaskiner, med tilhørende deler 8452.40 kg S

29.54.42.70 Deler til symaskiner, unntatt nåler, bord, stativ og deksler 8452.90 — S S2

29.54.42.80 Deler til maskiner for beredning eller annen bearbeiding av huder, 
skinn eller lær, samt produksjon og reparasjon av fottøy eller 
andre hud- skinn- eller lærartikler (unntatt symaskiner)

8453.90 — S S2

29.54.50.00 Symaskiner til husholdningsbruk 8452.10 p/st S

29.54.91.00 Installasjon av maskiner for produksjon av tekstiler, konfeksjon 
og lærvarer

— — S

29.54.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner for produksjon av 
tekstiler, konfeksjon og lærvarer

— — S

NACE 29.55: Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri

29.55.11.13 Maskiner og apparater for produksjon av papirmasse av 
cellulosefibermaterialer

8439.10 p/st @ S

29.55.11.15 Maskiner og apparater for produksjon av papir eller papp 8439.20 p/st @ S

29.55.11.17 Maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp 8439.30 p/st @ S

29.55.11.33 Kombinerte rulleoppskjærings- og gjenopprullingsmaskiner for 
papir og papp

8441.10.10 p/st @ S

29.55.11.35 Langskjære- og tverrskjæremaskiner for papir eller papp 8441.10.20 p/st @ S

29.55.11.37 Giljotiner for papir eller papp 8441.10.30 p/st @ S
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29.55.11.43 Skjæremaskiner og -apparater med tre kniver, for papir eller papp 8441.10.40 p/st @ S

29.55.11.45 Skjæremaskiner og -apparater for papir eller papp, ikke nevnt 
ellers

8441.10.80 p/st @ S

29.55.11.50 Maskiner for produksjon av poser, sekker eller konvolutter av 
papir eller papp

8441.20 p/st @ S

29.55.11.60 Maskiner for produksjon av kartonger, esker, kasser, rør, fat eller 
lignende beholdere av papir eller papp

8441.30 p/st @ S

29.55.11.70 Maskiner for forming av artikler av papirmasse, papir eller papp 8441.40 p/st @ S

29.55.11.80 Maskiner og apparater for bearbeiding av papirmasse, papir eller 
papp, ikke nevnt ellers

8441.80 p/st @ S

29.55.12.30 Deler til maskiner og apparater for produksjon av papirmasse av 
cellulosematerialer

8439.91 — S S2

29.55.12.50 Deler til maskiner og apparater for produksjon eller 
etterbehandling av papir eller papp

8439.99 — S S2

29.55.12.70 Deler til maskiner og apparater for videre bearbeiding av 
papirmasse, papir eller papp

8441.90 — S S2

29.55.91.00 Installasjon av maskiner og apparater for produksjon av papir eller 
papp

— — S

29.55.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og apparater for 
produksjon av papir eller papp

— — S

NACE 29.56: Produksjon av spesialmaskiner ellers

29.56.11.10 Falsemaskiner 8440.10.10 p/st @ S

29.56.11.30 Kollasjoneringsmaskiner og samlemaskiner 8440.10.20 p/st @ S

29.56.11.50 Sy- og heftemaskiner 8440.10.30 p/st @ S

29.56.11.70 Limbindemaskiner 8440.10.40 p/st @ S
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29.56.11.90 Andre bokbinderimaskiner 8440.10.90 p/st @ S

29.56.12.30 Fotosettemaskiner 8442.10 p/st S

29.56.12.50 Maskiner, apparater og utstyr for typesetting, med eller uten 
støpeutstyr, unntatt fotosettemaskiner

8442 [.20 + .30] p/st @ S

29.56.13.30 Offset-trykkemaskiner og -apparater med rullemating 8443.11 p/st S

29.56.13.53 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse høyst 52 
× 74 cm

8443.19.31 p/st S

29.56.13.55 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 52 × 
74 cm, men høyst 74 × 107 cm

8443.19.35 p/st S

29.56.13.57 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 74 × 
107 cm

8443.19 (.39 + .90) p/st S

29.56.14.10 Maskiner og apparater for trykking av tekst, med rullemating, 
unntatt fleksograftrykkemaskiner

8443.21 p/st S

29.56.14.30 Fleksograftrykkemaskiner og –apparater 8443.30 p/st S

29.56.14.50 Gravyrtrykkemaskiner og -apparater 8443.40 p/st S

29.56.14.70 Hjelpemaskiner og -apparater til trykkemaskiner 8443.60 p/st @ S

29.56.14.90 Andre trykkemaskiner (herunder blekk-jet-skrivere) 8443 [.29 + .51 + .59] p/st S

29.56.15.30 Deler til bokbindemaskiner og –apparater 8440.90 — S S2

29.56.15.50 Deler til maskiner, apparater og utstyr for typestøping eller –
setting også kombinerte, samt til fotosettemaskiner

8442.40 — S

29.56.15.70 Deler til trykkemaskiner; hjelpemaskiner og -apparater til 
trykkemaskiner

8443.90 — S S2

29.56.21.00 Tørkesentrifuger for tøy 8421.12 p/st S
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29.56.22.30 Maskiner og apparater for tørking av tre, papirmasse, papir eller 
papp

8419.32 p/st @ S

29.56.22.50 Maskiner og apparater for tørking, ikke nevnt ellers 8419.39 p/st @ S

29.56.23.10 Sprøytestøpemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.10 p/st @ S

29.56.23.30 Ekstrudere for bearbeiding og produksjon av varer av gummi eller 
plast

8477.20 p/st @ S

29.56.23.40 Blåseformemaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.30 p/st @ S

29.56.23.50 Vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved varme, 
for bearbeiding av gummi eller plast

8477.40 p/st @ S

29.56.23.60 Maskiner og apparater for støping eller regummiering av 
pneumatiske dekk eller støping eller annen forming av 
innerslanger

8477.51 p/st @ S

29.56.23.73 Andre presser for støping eller forming av gummi eller plast 8477.59.10 p/st @ S

29.56.23.75 Maskiner og apparater for støping eller forming av gummi eller 
plast, ikke nevnt ellers

8477.59 (.05 + .80) p/st @ S

29.56.23.82 Maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser 8477.80.11 p/st @ S

29.56.23.84 Maskiner for produksjon av skum- eller celleprodukter (unntatt 
maskiner for bearbeiding av reaktive harpikser)

8477.80.19 p/st @ S

29.56.23.91 Fragmenteringsmaskiner for bearbeiding av gummi eller plast 8477.80.91 p/st @ S

29.56.23.93 Blandere, knaere og rørere for bearbeiding av gummi eller plast 8477.80.93 p/st @ S

29.56.23.95 Skjære-, spalte- og skrellemaskiner for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for produksjon av artikler av slike materialer

8477.80.95 p/st @ S

29.56.23.97 Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller 
for produksjon av artikler av slike materialer, ikke nevnt ellers

8477.80.99 p/st @ S

29.56.24.13 Formrammer for metallstøping, underlagsplater til støpeformer og 
støpeformmodeller, unntatt av tre

8480 [.10 + .20 + .30.90] kg S
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29.56.24.15 Støpeformmodeller av tre 8480.30.10 p/st @ S

29.56.24.20 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk, av metall 
eller metallkarbider

8480.41 p/st @ S

29.56.24.30 Støpeformer for metall eller metallkarbider, unntatt for støping 
med innsprøyting eller trykk

8480.49 p/st @ S

29.56.24.50 Støpeformer for glass 8480.50 p/st @ S

29.56.24.60 Støpeformer for mineraler 8480.60 p/st @ S

29.56.24.70 Støpeformer for støping ved innsprøyting eller trykk av gummi 
eller plast

8480.71 p/st @ S

29.56.24.80 Støpeformer for gummi eller plast, unntatt former for støping ved 
innsprøyting eller trykk

8480.79 p/st @ S

29.56.25.10 Maskiner og apparater for separering av isotoper, samt deler 8401.20 p/st @ S

29.56.25.20 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, 
elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør)

8475.10 p/st @ S

29.56.25.30 Maskiner for produksjon eller bearbeiding av glass og glassvarer i 
varm tilstand

8475.2 p/st @ S

29.56.25.50 Reipslagermaskiner 8479.40 p/st S

29.56.25.63 Maskiner med selvstendig funksjon, for behandling av metall 
(unntatt roboter)

8479.81 p/st @ S

29.56.25.65 Maskiner med selvstendig funksjon, for blanding, elting, knusing, 
sliping, sortering m.m. (unntatt roboter)

8479.82 p/st @ S

29.56.25.73 Mobile hydrauliske takavstivere til bruk i gruver 8479.89.30 p/st @ S

29.56.25.75 Industriroboter ikke nevnt ellers 8479.50 p/st @ S

29.56.25.77 Sentralsmøreanlegg 8479.89.60 p/st @ S
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29.56.25.90 Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper med egen 
funksjon, ikke nevnt ellers

8479 [.60 + .89(.10 + .65 
+ .7 + .9)]

p/st @ S

29.56.26.30 Deler til maskiner for montering av elektriske og elektroniske 
lamper, elektronrør og lynlyslamper samt produksjon og 
bearbeiding av glass i varm tilstand, unntatt former for 
glassproduksjon

8475.90 — S S2

29.56.26.50 Deler til maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for produksjon av varer av disse materialene (unntatt 
støpeverktøy)

8477.90 — S S2

29.56.26.70 Deler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper med 
selvstendige funksjoner, ikke nevnt ellers

8479.90 — S S2

29.56.91.00 Installasjon av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — S

29.56.92.00 Reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — S

NACE 29.60: Produksjon av våpen og ammunisjon

29.60.13.30 Revolvere og pistoler (unntatt maskinpistoler, signalpistoler, 
startpistoler, pistoler for luft eller gass eller utstyrt med 
fjærmekanisme og replikaer)

9302 p/st S

29.60.13.50 Munnladningsvåpen, haglgeværer (herunder kombinerte rifler og 
haglgeværer, andre geværer for sport og jakt)

9303 [.10 + .20 + .30] p/st S

29.60.13.70 Signal- og startpistoler, slaktevåpen, pistoler og revolvere for 
løsammunisjon og lignende våpen

9303.90 p/st S

29.60.13.90 Andre våpen (herunder geværer eller pistoler for luft eller gass 
eller utstyrt med fjærmekanisme, køller)

9304 p/st @ S

29.60.14.10 Patroner til boltepistoler, nagleverktøy eller lignende verktøy eller 
til slaktevåpen, med tilhørende deler

9306.10 p/st @ S

29.60.14.30 Patroner til haglegeværer, revolvere, pistoler, karabiner, rifler og 
militære håndskytevåpen, med tilhørende deler

9306 [.21 + .29 + .30] p/st @ S

29.60.14.70 Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og lignende 
krigsmateriell samt tilhørende deler

9306.90.90 kg S

29.60.15.30 Deler og tilbehør til våpen, unntatt militære våpen 9305 [.10 + .2 + .99] — S

NACE 29.71: Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater

29.71.11.10 Kombinerte kjøle- og fryseskap forsynt med separate, utvendige 
dører

8418.10 p/st @ S
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29.71.11.33 Kjøleskap til husholdningsbruk, unntatt modeller for innbygging 8418.21 (.10 + .51 + .91 + 
.99) + 8418.22 + 8418.29

p/st S

29.71.11.35 Kjøleskap for innbygging, til husholdningsbruk 8418.21.59 p/st S

29.71.11.50 Frysebokser med kapasitet høyst 800 l 8418.30 p/st @ S

29.71.11.70 Fryseskap med kapasitet høyst 900 l 8418.40 p/st @ S

29.71.12.00 Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk 8422.11 p/st S

29.71.13.30 Helautomatiske vaskemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 8450.11 p/st S

29.71.13.50 Vaskemaskiner med kapasitet over 10 kg tørt tøy, også 
sammenbygd med tørkesentrifuge, unntatt helautomatiske

8450 [.12 + .19] p/st S

29.71.13.70 Tørkemaskiner med kapasitet høyst 10 kg tørt tøy 8451.21 p/st @ S

29.71.14.00 Tepper med elektrisk oppvarming 6301.10 p/st S

29.71.15.30 Vifter med elektrisk motor med effekt høyst 125 W 8414.51 p/st S

29.71.15.50 Ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med en horisontal side som 
måler høyst 120 cm

8414.60 p/st S

29.71.21.13 Støvsugere til husholdningsbruk for spenninger på 110 V eller 
høyere

8509.10.10 p/st S

29.71.21.15 Støvsugere til husholdningsbruk for spenninger under 110 V 8509.10.90 p/st S

29.71.21.30 Gulvbonemaskiner 8509.20 p/st S

29.71.21.50 Avfallskverner med elektrisk motor 8509.30 p/st S

29.71.21.70 Male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt eller 
grønnsaker

8509.40 p/st S

29.71.21.80 Andre elektriske husholdningsapparater, ikke nevnt ellers 8509.80 kg S

29.71.22.30 Elektriske barbermaskiner 8510.10 p/st S
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29.71.22.50 Elektriske hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater 8510 [.20 + .30] p/st S

29.71.23.13 Elektriske hårtørkehjelmer 8516.31.10 p/st S

29.71.23.15 Elektriske hårtørkere, unntatt tørkehjelmer 8516.31.90 p/st S

29.71.23.30 Andre elektriske hårpleieapparater 8516.32 p/st @ S

29.71.23.50 Elektrotermiske håndtørkeapparater 8516.33 p/st S

29.71.23.73 Elektriske dampstrykejern 8516.40.10 p/st S

29.71.23.75 Andre elektriske strykejern 8516.40.90 p/st S

29.71.24.30 Elektrotermiske kaffe- og tetrakteapparater 8516.71 p/st S

29.71.24.50 Elektrotermiske brødristere 8516.72 p/st S

29.71.24.93 Elektrotermiske frityrkokere til husholdningsbruk 8516.79.20 p/st S

29.71.24.97 Elektrotermiske apparater til husholdningsbruk, ikke nevnt ellers 8516.79.70 p/st S

29.71.25.30 Elektriske hurtig-vannvarmere til husholdningsbruk 8516.10.11 p/st S

29.71.25.50 Elektriske vannvarmere til husholdningsbruk, unntatt hurtig-
vannvarmere

8516.10.19 p/st S

29.71.25.70 Elektriske varmekolber til husholdningsbruk 8516.10.90 p/st S

29.71.26.30 Elektriske radiatorer som lagrer varme 8516.21 p/st S

29.71.26.53 Elektriske radiatorer med væskesirkulasjon 8516.29.10 p/st S

29.71.26.55 Elektriske konveksjonsradiatorer 8516.29.50 p/st S

29.71.26.57 Radiatorer med innebygd vifte 8516.29.91 p/st S

29.71.26.90 Andre elektriske romoppvarmingsapparater 8516.29.99 p/st S
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29.71.27.00 Mikrobølgeovner 8516.50 p/st S

29.71.28.10 Elektriske kokeapparater 8516.60.10 p/st S

29.71.28.33 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, for innbygging 8516.60.51 p/st S

29.71.28.35 Elektriske kokeplater, herunder kokespiraler, unntatt for 
innbygging

8516.60.59 p/st S

29.71.28.50 Elektriske griller og stekeapparater 8516.60.70 p/st S

29.71.28.70 Elektriske ovner for innbygging 8516.60.80 p/st S

29.71.28.90 Andre elektriske ovner, ikke nevnt ellers 8516.60.90 p/st S

29.71.29.00 Elektriske hetelegemer 8516.80 kg S

29.71.30.30 Deler til elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner 
sammenbygd med elektrisk motor

8509.90 — S S2

29.71.30.50 Deler til barber- og hårklippemaskiner sammenbygd med elektrisk 
motor

8510.90 — S S2

29.71.30.70 Deler til apparater under tolltariffkode 8516 8516.90 — S S2

NACE 29.72: Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og –apparater

29.72.11.13 Ovner med stekeovn, herunder atskilte stekeovner samt 
tallerkenvarmere, for gass også kombinert med annet brensel, av 
jern eller stål

7321.11.10 p/st S

29.72.11.15 Andre apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for gass 
også kombinert med annet brensel, av jern eller stål

7321.11.90 p/st S

29.72.11.30 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for flytende 
brensel, av jern eller stål

7321.12 p/st S

29.72.11.50 Apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, for fast brensel, av 
jern eller stål

7321.13 p/st S

29.72.11.70 Koke- og varmeapparater til husholdningsbruk, ikke-elektriske, 
samt tilhørende deler, av kopper

7417 p/st @ S S2
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29.72.12.33 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombinert 
med annet brensel, med avtrekk, av jern eller stål

7321.81.10 p/st S

29.72.12.35 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for gass også kombinert 
med annet brensel, av jern eller stål

7321.81.90 p/st S

29.72.12.53 Andre ovner, kaminer, griller og lignende, for flytende brensel, 
med avtrekk, av jern eller stål

7321.82.10 p/st S

29.72.12.55 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for flytende brensel, av 
jern eller stål

7321.82.90 p/st S

29.72.12.70 Andre ovner, kaminer, griller og lignende for fast brensel, av jern 
eller stål

7321.83 p/st S

29.72.13.00 Varmluftaggregater og -fordelere, ikke elektrisk oppvarmet, med 
motordrevet vifte eller blåser, samt deler, av jern eller stål

7322.90 p/st @ S

29.72.14.00 Ikke-elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller 
magasineringstype

8419.1 p/st @ S

29.72.20.00 Deler til ovner, kaminer, komfyrer, griller, tallerkenvarmere og 
lignende ikke-elektriske husholdningsapparater av jern eller stål

7321.90 — S

NACE 30.01: Produksjon av kontormaskiner

30.01.11.00 Automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner 8469.1 p/st S

30.01.12.00 Andre skrivemaskiner 8469 [.20 + .30] p/st S

30.01.13.20 Regnemaskiner 8470 [.10 + .21 + .29 + 
.30]

p/st S

30.01.13.30 Bokholderimaskiner 8470.40 p/st S

30.01.13.50 Kassakontrollapparater 8470.50 p/st S

30.01.13.70 Frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende maskiner og 
apparater med regneverk

8470.90 p/st S

30.01.14.30 Deler og tilbehør til skrive- og tekstbehandlingsmaskiner 8473.10 — S
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30.01.14.50 Deler og tilbehør til regnemaskiner; bokholderimaskiner, 
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende med eget 
regneverk samt kassakontrollmaskiner

8473.2 — S

30.01.21.70 Elektrostatiske fotokopieringsapparater 9009 [.11 + .12] p/st S

30.01.21.83 Lyskopieringsmaskiner, diazotypimaskiner og andre 
fotokopieringsapparater av kontakttypen

9009.22 p/st S

30.01.21.85 Fotokopieringsapparater med optisk system, 
varmekopieringsapparater (unntatt elektrostatiske 
fotokopieringsapparater og varmeskrivere

9009 [.21 + .30] p/st S

30.01.22.00 Offset-trykkemaskiner og –apparater med arkmating av 
kontortypen (arkstørrelse høyst 22 x 36 cm)

8443.12 p/st S

30.01.23.30 Duplikatorer 8472.10 p/st S

30.01.23.50 Adresseringsmaskiner, pregemaskiner for adresseplater, maskiner 
for brevbehandling

8472 [.20 + .30] p/st S

30.01.23.70 Maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt 8472.90.10 p/st S

30.01.23.90 Andre kontormaskiner, ikke nevnt ellers 8472.90 (.30 + .80) p/st @ S

30.01.24.00 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8472 8473.40 — S

30.01.25.00 Deler og tilbehør til fotokopieringsmaskiner 9009.9 — S S2

30.01.90.00 Installasjon av kontormaskiner — — S

NACE 30.02: Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

30.02.11.00 Analoge eller hybride automatiske datamaskiner 8471.10.90 p/st S

30.02.12.00 Digitale datamaskiner: bærbare 8471.30 p/st S

30.02.13.00 Digitale sentralenheter, også sammen med et komplett system, 
sammenbygd med e av følgende: lagringsenhet, innlesings og 
utlesingsenhet

8471.41 p/st S

30.02.14.00 Digitale datamaskiner i form av systemer 8471.49 p/st S

30.02.15.00 Andre automatiske databehandlingsmaskiner, uansett om de i 
samme kabinett inneholder en eller to av følgende: lagringsenhet, 
innlesings- eller utlesingsenhet

8471.50 p/st S

30.02.16.30 Skrivere 8471.60.40 p/st S
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30.02.16.50 Tastaturer 8471.60.50 p/st S

30.02.16.70 Inn- og utlesingsenheter, uansett om de inneholder lagringsenheter 
i samme enhet (herunder mus) (unntatt skrivere, tastatur)

8471.60.90 p/st S

30.02.17.30 Sentrale lagringsenheter 8471.70.40 p/st S

30.02.17.55 Optiske platelagre, herunder magneto-optiske (CD-ROM) 8471.70.51 p/st S

30.02.17.57 Andre platelagerenheter, unntatt optiske 8471.70 (.53 + .59) p/st S

30.02.17.70 Magnetbåndstasjoner 8471.70.60 p/st S

30.02.17.90 Andre lagerenheter 8471.70.90 p/st S

30.02.18.00 Andre databehandlingsmaskiner, ikke nevnt ellers 8471 [.80 + .90] p/st S

30.02.19.00 Deler og tilbehør til automatiske databehandlingsmaskiner og 
tilhørende enheter

8473 [.30 + .50] — S

30.02.90.00 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr — — S

NACE 31.10: Produksjon av elektriske motorer, generatorer og transformatorer

31.10.10.10 Elektriske motorer med ytelse høyst 37,5 W 8501.10 p/st S

31.10.10.30 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse høyst 750 W 8501.31 p/st S

31.10.10.53 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.32.91 p/st S

31.10.10.55 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 75 kW

8501.32.99 p/st S

31.10.10.70 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 75 kW, men 
høyst 375 kW

8501.33 p/st S

31.10.10.80 Likestrøms-trekkmotorer med ytelse over 375 kW 8501.34.50 p/st S

31.10.10.93 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 375 kW, 
men høyst 750 kW

8501.34.91 p/st S
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31.10.10.95 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 kW 8501.34.99 p/st S

31.10.21.00 Universalmotorer med ytelse over 37,5 kW 8501.20 p/st S

31.10.22.30 Vekselstrømsmotorer, enfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.40.91 p/st S

31.10.22.50 Vekselstrømsmotorer, enfasede, men ytelse over 750 W 8501.40.99 p/st S

31.10.23.00 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse høyst 750 W 8501.51 p/st S

31.10.24.03 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.52.91 p/st S

31.10.24.05 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 37 kW

8501.52.93 p/st S

31.10.24.07 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 37 kW, men 
høyst 75 kW

8501.52.99 p/st S

31.10.25.30 Vekselstrøms-trekkmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW 8501.53.50 p/st S

31.10.25.40 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW, 
men høyst 375 kW

8501.53.92 p/st S

31.10.25.60 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 375 kW, 
men høyst 750 kW

8501.53.94 p/st S

31.10.25.90 Andre vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 kW 8501.53.99 p/st S

31.10.26.10 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse høyst 75 kVA 8501.61 p/st S

31.10.26.30 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 75 kVA, men høyst 375 
kVA

8501.62 p/st S

31.10.26.50 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 375 kVA, men høyst 
750 kVA

8501.63 p/st S

31.10.26.70 Vekselstrømsgeneratorer, med ytelse over 750 kVA 8501.64 p/st S

31.10.31.13 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
høyst 7,5 kVA

8502.11.91 p/st S

31.10.31.15 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 7,5 kVA, men høyst 75 kVA

8502.11.99 p/st S

31.10.31.30 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 75 kVA, men høyst 375 kVA

8502.12 p/st S
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31.10.31.50 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 375 kVA, men høyst 750 kVA

8502.13.91 p/st S

31.10.31.73 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 750 kVA, men høyst 2 000 kVA

8502.13.93 p/st S

31.10.31.75 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 2 000 kVA

8502.13.98 p/st S

31.10.32.33 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse høyst 7,5 kVA

8502.20.91 p/st S

31.10.32.35 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse over 7,5 kVA

8502.20 (.92 + .94 + .98) p/st S

31.10.32.50 Generatoraggregater ikke nevnt ellers 8502 [.31 + .39.91 + 
.39.99]

p/st S

31.10.32.70 Roterende elektriske omformere 8502.40 p/st S

31.10.41.30 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse høyst 650 kVA 8504.21 p/st S

31.10.41.53 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 650 kVA, 
men høyst 1 600 kVA

8504.22.10 p/st S

31.10.41.55 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 1 600 
kVA, men høyst 10 000 kVA

8504.22.90 p/st S

31.10.41.70 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 10 000 
kVA

8504.23 p/st S

31.10.42.33 Måletransformatorer med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.3 p/st S

31.10.42.35 Andre transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.90 p/st S

31.10.42.53 Måletransformatorer med ytelse over 1 kVA, men høyst 16 kVA 8504.32.30 p/st S

31.10.42.55 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 1 kVA, 
men høyst 16 kVA

8504.32.90 p/st S

31.10.43.30 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 16 kVA, 
men høyst 500 kVA

8504.33.90 p/st S

31.10.43.50 Transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse over 500 kVA 8504.34 p/st S
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31.10.50.13 Induktorer for lysstofflamper, også med tilkoblet kondensator 8504.10.91 p/st S

31.10.50.15 Andre induktorer for lysstofflamper 8504.10.99 p/st S

31.10.50.23 Polykrystallinske halvlederlikerettere 8504.40.50 p/st S

31.10.50.33 Statiske omformere, akkumulatorladere 8504.40.93 p/st S

31.10.50.35 Statiske likerettere 8504.40.94 p/st @ S

31.10.50.40 Strømforsyningsenheter til telekommunikasjonsapparater, 
automatiske databehandlingsmaskiner og tilhørende enheter

8504.40.20 p/st S

31.10.50.53 Statiske vekselrettere, med ytelse høyst 7,5 kVA 8504.40.96 p/st @ S

31.10.50.55 Statiske vekselrettere, med ytelse over 7,5 kVA 8504.40.97 p/st @ S

31.10.50.70 Andre statiske omformere, ikke nevnt ellers 8504.40.99 p/st @ S

31.10.50.80 Induktorer, ikke nevnt ellers 8504.50 p/st @ S

31.10.61.00 Deler til maskiner under tolltariffnummer 8501 eller 8502 8503 — S S2

31.10.62.03 Ferrittkjerner til transformatorer og induktorer 8504.90.11 kg S S2

31.10.62.05 Andre deler til transformatorer og induktorer 8504.90 (05 + .18) — S S2

31.10.62.07 Deler til statiske omformere 8504.90.9 — S S2

31.10.91.00 Installasjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer — — S

31.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, generatorer og 
transformatorer

— — S

NACE 31.20: Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

31.20.10.10 Sikringer for spenninger over 1 000 V 8535.10 p/st @ S

31.20.10.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger under 72,5 kV 8535.21 p/st @ S
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31.20.10.40 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger over 72,5 kV 8535.29 p/st @ S

31.20.10.53 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 1 kV, men 
høyst 72,5 kV

8535.30.10 p/st @ S

31.20.10.55 Skillebrytere og vekselbrytere for spenninger over 72,5 kV 8535.30.90 p/st @ S

31.20.10.70 Lynavledere, spenningsbegrensere og støtspenningsdempere for 
spenninger over 1 000 V

8535.40 p/st @ S

31.20.10.90 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske 
strømkretser, for spenninger over 1 000 V

8535.90 p/st @ S

31.20.21.30 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke høyst 
10 A

8536.10.10 p/st @ S

31.20.21.50 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 10 
A, men høyst 63 A

8536.10.50 p/st @ S

31.20.21.70 Sikringer for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 63 
A

8536.10.90 p/st @ S

31.20.22.30 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 1 000 
V og strømstyrke høyst 63 A

8536.20.10 p/st @ S

31.20.22.50 Automatiske overbelastningsbrytere for spenninger på høyst 1 000 
V og strømstyrke over 63 A

8536.20.90 p/st @ S

31.20.23.30 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke på 
høyst 16 A

8536.30.10 p/st @ S

31.20.23.50 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
16 A, men høyst 125 A

8536.30.30 p/st @ S

31.20.23.70 Andre apparater for beskyttelse av elektriske strømkretser, ikke 
nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V og strømstyrke over 
125 A

8536.30.90 p/st @ S

31.20.24.33 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke på høyst 2 A 8536.41.10 p/st @ S

31.20.24.35 Releer for spenninger på høyst 60 V og strømstyrke over 2 A 8536.41.90 p/st @ S
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31.20.24.50 Andre releer for spenninger over 60 V men høyst 1 000 V 8536.49 p/st @ S

31.20.25.00 Brytere, ikke nevnt ellers, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.50 p/st @ S

31.20.26.00 Lampeholdere for spenninger på høyst 1 000 V 8536.61 p/st @ S

31.20.27.10 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
koaksialkabler

8536.69.10 p/st @ S

31.20.27.30 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, for 
trykte kretser

8536.69.30 p/st @ S

31.20.27.50 Støpsler og stikkontakter for spenninger på høyst 1 000 V, unntatt 
for koaksialkabler og trykte kretser

8536.69.90 p/st @ S

31.20.27.60 Prefabrikkerte elementer for elektriske strømkretser, for 
spenninger på høyst 1 000 V

8536.90.01 p/st @ S

31.20.27.70 Forbindelses- og kontaktelementer for ledninger og kabler, for 
spenninger på høyst 1 000 V

8536.90.10 p/st @ S

31.20.27.80 Andre apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske 
strømkretser, for spenninger på høyst 1000 V

8536.90 (.20 + .85) p/st @ S

31.20.31.30 Numeriske kontrolltavler med innebygd automatisk 
databehandlingsmaskin, for spenninger på høyst 1 000 V

8537.10.10 p/st @ S

31.20.31.50 Styreenheter med programmerbart minne, for spenninger på høyst 
1 000 V

8537.10.91 p/st @ S

31.20.31.70 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger på høyst 
1000 V

8537.10.99 p/st @ S

31.20.32.03 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 1000 V, 
men høyst 72,5 kV

8537.20.91 p/st @ S

31.20.32.05 Tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende for elektrisk 
kontroll eller fordeling av elektrisitet, for spenninger over 72,5 kV

8537.20.99 p/st @ S

31.20.40.30 Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og lignende deler til 
elektrisk styring eller fordeling, men uten tilhørende apparater

8538.10 p/st @ S

31.20.40.90 Andre deler til apparater under tolltariffkode 8535, 8536 og 8537 8538.90 — S S2
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31.20.91.00 Installasjon av elektriske fordelings- og kontrollapparater — — S

31.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske fordelings- og 
kontrollapparater

— — S

NACE 31.30: Produksjon av isolert ledning og kabel

31.30.11.30 Emaljert eller lakkert tråd til vikling av spoler 8544 [.11.10 + .19.10] kg S

31.30.11.50 Annen tråd til vikling av spoler 8544 [.11.90 + .19.90] kg S

31.30.12.00 Koaksialkabler og andre koaksialledere 8544.20 kg S

31.30.13.30 Isolerte, elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V, for 
telekommunikasjon

8544 [.41.10 + .49.20] kg S

31.30.13.50 Andre isolerte, elektriske ledere for spenninger på høyst 80 V 8544 [.41.90 + .49.80] kg S

31.30.13.70 Isolerte, elektriske ledere for spenninger over 80 V, men høyst 
1 000 V

8544.5 kg S

31.30.14.00 Isolerte, elektriske ledere for spenninger over 1 000 V 8544.60 kg S

31.30.15.00 Optiske fiberkabler 8544.70 kg S

NACE 31.40: Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier

31.40.11.11 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, med 
sylindriske celler

8506.10.11 p/st S

31.40.11.12 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, med 
knappeceller

8506.10.15 p/st S

31.40.11.13 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, alkaliske, 
unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.19 p/st S

31.40.11.15 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med sylindriske celler

8506.10.91 p/st S

31.40.11.17 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske, men med knappeceller

8506.10.95 p/st S



Nr. 39/726 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

31.40.11.19 Primærelementer og -batterier, av mangandioksid, unntatt 
alkaliske og unntatt med sylindriske celler eller knappeceller

8506.10.99 p/st S

31.40.11.23 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med sylindriske 
celler

8506.30.10 p/st S

31.40.11.25 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, med 
knappeceller

8506.30.30 p/st S

31.40.11.27 Primærelementer og -batterier, av kvikksølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.30.90 p/st S

31.40.11.33 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med sylindriske 
celler

8506.40.10 p/st S

31.40.11.35 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, med knappeceller 8506.40.30 p/st S

31.40.11.37 Primærelementer og -batterier, av sølvoksid, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.40.90 p/st S

31.40.11.51 Primærelementer og -batterier, av litium, med sylindriske celler 8506.50.10 p/st S

31.40.11.52 Primærelementer og -batterier, av litium, med knappeceller 8506.50.30 p/st S

31.40.11.53 Primærelementer og -batterier, av litium, unntatt med sylindriske 
celler eller knappeceller

8506.50.90 p/st S

31.40.11.55 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med sylindriske celler 8506.60.10 p/st S

31.40.11.56 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, med knappeceller 8506.60.30 p/st S

31.40.11.58 Primærelementer og -batterier, av sink-luft, unntatt med 
sylindriske celler eller knappeceller

8506.60.90 p/st S

31.40.11.73 Primærelementer og -batterier, med sylindriske celler, ikke nevnt 
ellers

8506.80.11 p/st S

31.40.11.75 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt ellers 8506.80.15 p/st S

31.40.11.79 Primærelementer og -batterier, med knappeceller, ikke nevnt ellers 8506.80 (.05 + .90) p/st S

31.40.12.00 Deler til primærelementer og -batterier 8506.90 — S S2

31.40.21.10 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, 
med flytende elektrolytt

8507.10.31 p/st S



16.7.2009 Nr. 39/727EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

31.40.21.30 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, 
med fast elektrolytt

8507.10.39 p/st S

31.40.21.50 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
flytende elektrolytt

8507.10.81 p/st S

31.40.21.70 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
fast elektrolytt

8507.10.89 p/st S

31.40.22.10 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.31 ce/el S

31.40.22.30 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.39 ce/el S

31.40.22.50 Andre blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.81 ce/el S

31.40.22.70 Andre blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.89 ce/el S

31.40.23.10 Nikkel-kadmiumakkumulatorer, hermetisk lukkede 8507.30.91 p/st S

31.40.23.30 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer: trekkakkumulatorer 8507.30.93 ce/el S

31.40.23.50 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.30.98 ce/el S

31.40.23.70 Nikkel-jernakkumulatorer 8507.40.90 p/st S

31.40.23.83 Nikkelhydridakkumulatorer 8507.80.91 p/st S

31.40.23.85 Andre elektriske akkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.80 (.94 + .98) p/st S

31.40.24.30 Deler til elektriske akkumulatorer: plater 8507.90.91 kg S S2

31.40.24.50 Deler til elektriske akkumulatorer: skilleplater 8507.90.93 kg S S2

31.40.24.90 Andre deler til elektriske akkumulatorer 8507.90.98 — S S2

NACE 31.50: Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper

31.50.11.00 «Sealed beam»-lamper 8539.10 p/st S

31.50.12.50 Wolfram halogenlamper til motorsykler og motorvogner 8539.21.30 p/st S
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31.50.12.93 Andre wolfram halogenlamper, med spenning over 100 V 8539.21.92 p/st S

31.50.12.95 Andre wolfram halogenlamper, med spenning høyst 100 V 8539.21.98 p/st S

31.50.13.00 Andre glødelamper med ytelse høyst 200 W og spenninger over 
100 V

8539.22 p/st S

31.50.14.60 Andre glødelamper: for motorvogner 8539.29.30 p/st S

31.50.14.93 Andre glødelamper med spenning over 100 V 8539.29.92 p/st S

31.50.14.95 Andre glødelamper med spenning høyst 100 V 8539.29.98 p/st S

31.50.15.10 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode og med to 
sokler, unntatt lamper for ultrafiolett lys

8539.31.10 p/st S

31.50.15.30 Lysstofflamper, fluorescerende, med glødekatode, unntatt lamper 
for ultrafiolett lys og med to sokler

8539.31.90 p/st S

31.50.15.53 Andre lysstofflamper, kvikksølvdamplamper, unntatt lamper for 
ultrafiolett lys

8539.32.10 p/st S

31.50.15.56 Natriumdamplamper, unntatt lamper for ultrafiolett lys 8539.32.50 p/st S

31.50.15.59 Andre lysstofflamper, unntatt lamper med ultrafiolett lys, ikke 
nevnt ellers

8539 [.32.90 + .39] p/st S

31.50.15.70 Lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper 8539.4 p/st S

31.50.21.00 Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde 8513.10 p/st @ S

31.50.22.00 Elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper 9405.20 p/st @ S

31.50.23.00 Ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr 9405.50 p/st @ S

31.50.24.00 Lysskilt og lignende 9405.60 p/st @ S
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31.50.25.30 Elektriske lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak 
eller på vegger, unntatt for belysning av åpne offentlige plasser, 
gater og veier

9405.10 p/st @ S

31.50.31.00 Lynlyspærer, lynlysterninger og lignende 9006.62 p/st S

31.50.32.00 Juletrebelysning 9405.30 p/st @ S

31.50.33.00 Søkelys og lyskastere 9405.40.10 p/st @ S

31.50.34.30 Annet elektrisk belysningsutstyr 9405.40 (.3 + .9) p/st @ S

31.50.41.00 Deler til elektrisk glødelamper og utladningslamper 8539.90 — S S2

31.50.42.30 Deler til bærbare, elektriske lykter med egen strømkilde 8513.90 — S S2

31.50.42.50 Deler (unntatt glass eller plast), til belysningsutstyr 9405.99 — S

NACE 31.61: Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer

31.61.10.00 Tenningskabelsett og andre kabel-/ledningssett til bruk i 
kjøretøyer, luftfartøyer eller skip

8544.30 kg S

31.61.21.30 Tennplugger 8511.10.90 p/st @ S

31.61.21.50 Tennmagneter, magnetdynamoer og svinghjulsmagneter 8511.20 kg S

31.61.21.70 Fordelere og tennspoler 8511.30 kg S

31.61.22.30 Startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer 8511.40 kg S

31.61.22.50 Generatorer til forbrenningsmotorer, ikke nevnt ellers 8511.50 kg S

31.61.22.70 Utstyr ikke nevnt ellers, til forbrenningsmotorer 8511.80 kg S

31.61.23.10 Lysutstyr og visuelt signalutstyr til sykler 8512.10 p/st @ S

31.61.23.30 Lysutstyr og annet visuelt signalutstyr, unntatt til sykler 8512.20 kg S
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31.61.23.50 Lydsignalutstyr til sykler og motorvogner 8512.30 kg S

31.61.23.70 Vinduspussere og defrostere til sykler og motorvogner 8512.40 kg S

31.61.24.30 Deler til elektrisk start- og tenningsutstyr for motorer og 
kjøretøyer

8511.90 — S S2

31.61.24.50 Deler til elektrisk lys- og signalutstyr, vinduspussere og defrostere 
til sykler og motorvogner

8512.90 — S S2

NACE 31.62: Produksjon av elektrisk utstyr ellers

31.62.11.10 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkreguleringsutstyr 
for jernbaner eller sporveier

8530.10 — S

31.62.11.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og trafikkreguleringsutstyr 
for veier, gater, elver, kanaler, parkeringsanlegg, havner eller 
flyplasser

8530.80 kg S

31.62.11.53 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater og lignende apparater 
for andre kjøretøyer enn biler

8531.10.80 p/st S

31.62.11.55 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater for biler 8531.10.20 p/st S

31.62.11.57 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater eller lignende 
apparater for bygninger

8531.10.30 p/st S

31.62.11.73 Nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) 8531.20 (.50 + .80) kg S

31.62.11.75 Nummertavler (tablåer) med lysemitterende dioder (LED) 8531.20.30 kg S

31.62.11.90 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle, ikke nevnt 
ellers

8531.80 kg S

31.62.12.10 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter, av metall

8505.11 kg S

31.62.12.30 Permanentmagneter og varer som etter magnetisering blir 
permanentmagneter (unntatt metall)

8505.19 kg S

31.62.12.50 Elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser 8505.20 p/st @ S

31.62.12.70 Elektromagnetiske løftehoder 8505.30 p/st @ S
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31.62.12.90 Annet elektromagnetisk utstyr, herunder deler, ikke nevnt ellers 8505.90 kg S S2

31.62.13.30 Elektriske partikkelakseleratorer 8543.1 kg S

31.62.13.50 Elektriske signalgeneratorer 8543.20 kg S

31.62.13.70 Elektriske maskiner og apparater for galvanisering, elektrolyse 
eller elektroforese

8543.30 kg S

31.62.13.90 Elektriske maskiner og apparater med selvstendige funksjoner, 
ikke nevnt ellers

8543 [.40 + .8] kg S

31.62.14.30 Elektriske isolatorer (unntatt glass eller keramikk) 8546.90 kg S

31.62.14.50 Isolasjonsdetaljer for elektriske maskiner, apparater og annet 
materiell, unntatt av keramikk eler plast

8547.90 kg S

31.62.15.30 Kullelektroder som brukes i ovner 8545.11 kg S

31.62.15.50 Kullelektroder (unntatt for bruk i ovner) 8545.19 kg S

31.62.15.70 Kullbørster 8545.20 kg S

31.62.15.90 Varer av grafitt eller kull, også med metall, ikke nevnt ellers, til 
elektriske formål

8545.90 kg S

31.62.16.30 Deler til elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr og 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner, sporveier, veier, gater, elver, 
kanaler, parkeringsanlegg, havner og flyplasser og lignende

8530.90 — S S2

31.62.16.50 Deler til apparater under tolltariffkode 8531 8531.90 — S S2

31.62.16.70 Deler til elektriske maskiner og apparater med selvstendige 
funksjoner, ikke nevnt ellers

8543.90 — S S2

31.62.16.90 Elektriske deler til maskiner og apparater, ikke nevnt ellers 8548.90 — S

31.62.91.00 Installasjon av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt ellers, unntatt 
elektriske signalapparater for motorveier, veier og flyplasser

— — S

31.62.92.00 Reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt 
ellers

— — S



Nr. 39/732 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

NACE 32.10: Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter

32.10.11.00 Faste kondensatorer til strømkretser med 50/60 Hz, med reaktiv 
effekt på over 0,5 kVar 

8532.10 p/st @ S

32.10.12.30 Faste kondensatorer, av tantal 8532.21 p/st @ S

32.10.12.50 Faste elektrolytiske kondensatorer, av aluminium 8532.22 p/st @ S

32.10.12.73 Faste dielektriske kondensatorer, av ettlags keramikk 8532.23 p/st @ S

32.10.12.75 Faste dielektriske kondensatorer, av flerlags keramikk 8532.24 p/st @ S

32.10.12.77 Faste dielektriske kondensatorer, av papir eller plast 8532.25 p/st @ S

32.10.12.79 Andre faste kondensatorer, ikke nevnt ellers 8532.29 p/st @ S

32.10.13.00 Variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer 8532.30 p/st @ S

32.10.20.20 Faste kullsjikt - eller kullfilmmotstander 8533.10 p/st @ S

32.10.20.35 Faste motstander med ytelse på høyst 20 W 8533.21 p/st @ S

32.10.20.37 Faste motstander med ytelse over 20 W 8533.29 p/st @ S

32.10.20.55 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og 
potensiometre, med ytelse på høyst 20 W

8533.31 p/st @ S

32.10.20.57 Trådviklede, variable motstander, herunder reostater og 
potensiometre, med ytelse over 20 W

8533.39 p/st @ S

32.10.20.70 Variable motstander, ikke nevnt ellers (herunder reostater og 
potensiometre)

8533.40 p/st @ S

32.10.30.50 Flerlagskretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.11 p/st @ S

32.10.30.70 Andre kretskort, med bare lederparter og kontakter 8534.00.19 p/st @ S
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32.10.30.90 Andre trykte kretser, med andre passive komponenter enn 
lederparter og kontakter

8534.00.90 p/st @ S

32.10.41.35 Katodestrålebilderør for fargefjernsyn, herunder katodestrålerør til 
fjernsynsmonitorer

8540.11 p/st S

32.10.41.37 Katodestrålebilderør for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsyn

8540.12 p/st S

32.10.41.39 Katodestrålerør, ikke nevnt ellers 8540 [.40 + .50 + .60] p/st S

32.10.41.50 Rør til fjernsynskameraer; bildeomformerrør og bildeforsterkerrør; 
andre fotokatoderør

8540.20 p/st S

32.10.42.00 Magnetroner, klystroner og andre mikrobølgerør samt mottaker- 
eller forsterkerrør og andre elektronrør

8540 [.7 + .8] p/st S

32.10.51.25 Dioder, unntatt lysfølsomme eller lysemitterende dioder 8541.10 p/st @ S

32.10.51.55 Transistorer med effekttap under 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.21 p/st @ S

32.10.51.57 Transistorer med effekttap minst 1 W, unntatt lysfølsomme 
transistorer

8541.29 p/st @ S

32.10.51.70 Tyristorer, diaker og triaker, unntatt lysfølsomme komponenter 8541.30 p/st @ S

32.10.52.35 Lysemitterende dioder 8541.40.10 p/st @ S

32.10.52.37 Solceller, også sammensatte; fotodioder, fototransistorer, 
fototyristorer og fotokoplinger og lignende

8541.40.90 p/st @ S

32.10.52.50 Halvlederkomponenter, ikke nevnt ellers 8541.50 p/st @ S

32.10.52.70 Monterte, piezoelektriske krystaller 8541.60 p/st @ S

32.10.61.00 Kort som inneholder en elektronisk integrert krets (smartkort) 8542.10 p/st @ S

32.10.62.15 Digitale integrerte MOS-kretser i form av halvlederskiver (wafers) 
som ennå ikke er delt opp i kort

8542.21.01 p/st @ S

32.10.62.17 Digitale integrerte MOS-kretser i form av kort 8542.21.05 p/st @ S
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32.10.62.25 Digitale integrerte MOS-kretser med dynamisk direkteminne 
(DRAM) (herunder moduler) med en kapasitet på høyst 4 Mb

8542.21.11 p/st S

32.10.62.27 Digitale integrerte MOS-kretser med dynamisk direkteminne 
(DRAM) (herunder moduler) med en kapasitet på over 4 Mb

8542.21 (.13 + .15 + .17) p/st S

32.10.62.34 Digitale integrerte MOS-kretser med statisk direkteminne (SRAM) 
(herunder moduler)

8542.21.20 p/st S

32.10.62.54 Monolittiske integrerte MOS-kretser med UV-slettbart leseminne 
(EPROM), unntatt kretser som består bare av passive elementer

8542.21.25 p/st S

32.10.62.65 Integrerte MOS-kretser med elektrisk slettbart leseminne 
(2EPROM)

8542.21.3 p/st S

32.10.62.69 Digitale integrerte MOS kretser med andre minner, herunder 
ROM, FIFO, LILO (unntatt kretser som består bare av passive 
deler), av typen DRAM, SRAM, hurtigminne-RAM, EEPROM)

8542.21.41 p/st @ S

32.10.62.70 Digitale integrerte MOS kretser (CPU og MPU) 8542.21.45 p/st S

32.10.62.93 Andre digitale integrerte MOS kretser (herunder MPR, MCU, 
ASIC, standard logikk, PLD og andre logikktyper)

8542.21 (.50 + .6 + .7 + 
.8 + .9)

p/st @ S

32.10.62.95 Lineære (analoge) integrerte kretser 8542.29 p/st @ S

32.10.62.97 Hybride integrerte kretser (unntatt kretser som består bare av 
passive deler)

8542.60 p/st @ S

32.10.62.99 Elektroniske mikroenheter (unntatt kretser som består av bare 
passive deler, enheter som består av en eller flere atskilte 
komponenter på samme underlag)

8542.70 p/st @ S

32.10.71.00 Deler til elektriske kondensatorer 8532.90 — S S2

32.10.72.00 Deler til elektriske motstander, reostater og potensiometre 8533.90 — S S2

32.10.73.20 Deler til katodestrålerør 8540.91 — S S2

32.10.73.30 Deler til elektronrør, unntatt katodestrålerør 8540.99 — S S2

32.10.73.50 Deler til halvlederkomponenter, også lysfølsomme, lysemitterende, 
samt til piezoelektriske krystaller

8541.90 — S S2
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32.10.73.70 Deler til elektroniske, integrerte kretser og elektroniske 
mikrobyggeelementer

8542.90 — S S2

NACE 32.20: Produksjon av fjernsyns- og radiosendere og apparater til linjetelefoni og linjetelegrafi

32.20.11.50 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting og 
fjernsyn

8525.10 p/st S

32.20.11.70 Sender sammenbygd med mottakere, for radiotelefoni, 
radiotelegrafi, radiokringkasting og fjernsyn

8525.20 p/st S

32.20.12.90 Fjernsynskameraer (unntatt med videoopptaker eller -spiller) 8525.30 p/st S

32.20.20.20 Telefonapparater 8517.1 p/st @ S

32.20.20.30 Fjernskrivere 8517.22 p/st @ S

32.20.20.40 Telefoniske eller telegrafiske velgere 8517.30 p/st @ S

32.20.20.50 Apparater for bærefrekvenssystemer, ikke nevnt ellers 8517.50.10 p/st @ S

32.20.20.60 Elektriske telefoniske apparater, ikke nevnt ellers 8517 [.50.90 + .80] p/st @ S

32.20.20.75 Telefaksapparater 8517.21 p/st S

32.20.30.30 Sammensatte elektroniske komponenter, deler, til apparater til 
bærefrekvenssystemer for linjetelefoni og linjetelegrafi

8517.90.1 — S S2

32.20.30.60 Sammensatte elektroniske komponenter, deler, til linjetelefoni og 
linjetelegrafi, herunder til telefonapparater for linjetelefoni, med 
trådløst telefonrør, til digitalnettsystemer og videofoner (unntatt til 
bærefrekvenssystemer)

8517.90.8 — S S2

32.20.91.00 Installasjon av fjernsyns- og radiosendere — — S

32.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av fjernsyns- og radiosendere — — S
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NACE 32.30: Produksjon av fjernsyns- og radiomottakere og apparater og utstyr til opptak eller gjengivelse  
av lyd eller bilder, med tilhørende utstyr

32.30.11.55 Bærbare radiomottakere kombinert med apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd

8527 [.12 + .13] p/st S

32.30.11.59 Bærbare radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.19 p/st S

32.30.11.75 Radiomottakere kombinert med apparater for opptak eller 
gjengivelse av lyd

8527.31 p/st S

32.30.11.77 Andre radiomottakere, ikke kombinert med apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd, men kombinert med et ur

8527.32 p/st S

32.30.11.79 Radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.39 p/st S

32.30.12.70 Radiomottakere for motorvogner, kombinert med apparater for 
opptak eller gjengivelse av lyd

8527.21 p/st S

32.30.12.90 Radiomottakere for motorvogner, ikke nevnt ellers 8527.29 p/st S

32.30.20.20 Projeksjonsutstyr for fargefjernsyn, herunder videoprojektorer 8528 [.12.10 + .30] p/st S

32.30.20.30 Fargefjernsynsmottaker med innebygd videoopptaker eller 
videospiller

8528.12.20 p/st S

32.30.20.45 Videomonitorer med katodestrålerør 8528.21.1 p/st S

32.30.20.49 Videomonitorer (unntatt med katodestrålerør) 8528.21.90 p/st S

32.30.20.50 Fargefjernsynsmottakere med innebygd bilderør, ikke nevnt ellers 8528.12 (.5 + .6 + .70) p/st S

32.30.20.60 Andre fargefjernsynsmottakere med annen bildeskjerm, f.eks. 
LCD-apparater

8528.12.8 p/st S

32.30.20.75 Videokanalvelgere for fargefjernsyn 8528.12 (.90 + .91 + .94 
+ .95)

p/st S

32.30.20.79 Andre fargefjernsynsmottakere uten bildeskjerm, unntatt 
videokanalvelgere

8528.12.98 p/st S

32.30.20.83 Videomonitorer for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsynsmottakere

8528.22 p/st S

32.30.20.85 Fjernsynsmottakere for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsynsmottakere (unntatt videomonitorer)

8528.13 p/st S
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32.30.31.35 Platespillere som virker ved ilegg av mynter eller jetonger 
(jukebokser)

8519.10 p/st S

32.30.31.39 Andre platespillere 8519 [.2 + .3] p/st S

32.30.31.50 Diktat-avspillingsapparater («transcribing machines») 8519.40 p/st S

32.30.31.75 Apparater for gjengivelse av lyd, av kassettypen 8519 [.92 + .93] p/st S

32.30.31.79 Andre apparater for gjengivelse av lyd, ikke nevnt ellers 8519.99 p/st S

32.30.32.30 Dikteringsmaskiner som ikke kan virke uten ytre strømkilde 8520.10 p/st S

32.30.32.50 Telefonsvarere 8520.20 p/st S

32.30.32.75 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
av kassettypen

8520 [.32(.1 + .30 + .50) 
+ .33]

p/st S

32.30.32.79 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
ikke nevnt ellers

8520 [.32.9 + .39] p/st S

32.30.32.90 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av 
lyd, ikke nevnt ellers

8520.90 p/st S

32.30.33.35 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, 
magnetbåndbredde høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, 
med innebygd fjernsynskamera

8525.40 p/st S

32.30.33.39 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, 
magnetbåndbredde høyst 1,3 cm, båndhastighet høyst 50 mm/s, 
uten innebygd fjernsynskamera

8521.10.30 p/st S

32.30.33.50 Andre apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, av 
magnetbåndtypen

8521.10.80 p/st S

32.30.33.70 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder (unntatt 
magnetbåndtypen)

8521.90 p/st S

32.30.41.00 Mikrofoner og tilhørende stativer 8518.10 p/st @ S
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32.30.42.35 Én høyttaler montert i eget kabinett, ramme eller lignende 8518.21 p/st @ S

32.30.42.37 Flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme eller lignende 8518.22 p/st @ S

32.30.42.39 Høyttalere, ikke montert i kabinett eller ramme 8518.29 p/st @ S

32.30.42.70 Høretelefoner, også kombinert med mikrofoner 8518.30 p/st @ S

32.30.43.55 Elektriske hørefrekvensforsterkere, for telefoni eller måling 8518.40.30 p/st @ S

32.30.43.59 Andre elektriske hørefrekvensforsterkere 8518.40.9 p/st S

32.30.43.70 Elektriske lydforsterkeranlegg 8518.50 p/st @ S

32.30.44.50 Mottakere i lommeformat for personanrop eller –søk 8527.90.92 p/st S

32.30.44.90 Andre radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.90.98 p/st S

32.30.51.30 Pickuper 8522.10 p/st @ S

32.30.51.50 Grammofonstifter; diamanter, safirer, andre edel- eller 
halvedelsteiner, til stifter, montert eller ikke

8522.90.30 p/st @ S S2

32.30.51.70 Andre deler og annet tilbehør til apparater under tolltariffkode 
8519, 8520, 8521

8522.90 (.5 + .9) — S S2

32.30.51.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8518 8518.90 — S S2

32.30.52.20 Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og for fast 
montering i motorvogner

8529.10.20 p/st @ S

32.30.52.35 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, for mottak via 
satellitt

8529.10.31 p/st @ S
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32.30.52.39 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere (unntatt for 
mottak via satellitt)

8529.10.39 p/st @ S

32.30.52.50 Innendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, også for 
innbygging

8529.10.40 p/st @ S

32.30.52.70 Antenner samt deler til antenner, ikke nevnt ellers 8529.10 (.15 + .45 + .70 
+ .90)

— S

32.30.52.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8525, 8526, 8527, 8528 8529.90 — S S2

32.30.91.00 Installasjon av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- og videoutstyr — — S

32.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- 
og videoutstyr

— — S

NACE 33.10: Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

33.10.11.15 Røntgenapparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk

9022 [.12 + .13 + .14] p/st S

33.10.11.19 Røntgenapparater til bruk ikke nevnt ellers 9022.19 p/st S

33.10.11.35 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler, til 
medisinsk, kirurgisk, dental- eller veterinærbruk

9022.21 p/st S

33.10.11.39 Apparater basert på bruk av alfa-, beta- eller gammastråler til bruk 
ikke nevnt ellers

9022.29 p/st S

33.10.11.50 Røntgenrør 9022.30 p/st S

33.10.11.70 Røntgenhøyspenningsgeneratorer samt deler og tilbehør til 
røntgenapparater og apparater til stråling

9022.90 — S

33.10.12.10 Elektrokardiografer 9018.11 p/st @ S

33.10.12.30 Elektrodiagnostikkapparater ellers (unntatt elektrokardiografer) 9018 [.12 + .13 + .14 + 
.19]

p/st @ S

33.10.12.50 Apparater for ultrafiolett eller infrarød bestråling 9018.20 p/st @ S
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33.10.13.30 Tannlegeboremaskiner, også montert sammen med annet 
tannlegeutstyr på felles fundament

9018.41 p/st @ S

33.10.13.50 Instrumenter og apparater til dental bruk (unntatt 
tannlegeboremaskiner)

9018.49 p/st @ S

33.10.14.00 Apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, 
kirurgisk eller laboratoriebruk

8419.20 p/st @ S

33.10.15.11 Sprøyter, med eller uten nåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinær bruk

9018.31 p/st @ S

33.10.15.13 Rørformede metallnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller 
veterinær bruk

9018.32.10 p/st @ S

33.10.15.15 Suturnåler, til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk 9018.32.90 p/st @ S

33.10.15.17 Katetre, kanyler og nåler (unntatt rørformede nåler og suturnåler) 9018.39 p/st @ S

33.10.15.20 Instrumenter og apparater til behandling av øyelidelser 9018.50 p/st @ S

33.10.15.33 Instrumenter og apparater for måling av blodtrykk 9018.90.10 p/st @ S

33.10.15.35 Endoskoper 9018.90.20 p/st @ S

33.10.15.53 Kunstige nyrer (dialyseapparater) 9018.90.30 p/st @ S

33.10.15.55 Diatermiapparater, også for ultralyd 9018.90.4 p/st @ S

33.10.15.63 Overføringsapparater 9018.90.50 p/st @ S

33.10.15.65 Instrumenter og apparater til anestesi 9018.90.60 p/st @ S

33.10.15.73 Ultralydinstrumenter for knusing av nyrestein 9018.90.70 p/st @ S

33.10.15.79 Andre instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental 
eller veterinær bruk, ikke nevnt ellers

9018.90 (.75 + .85) p/st @ S
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33.10.16.53 Mekano-terapeutisk utstyr; massasjeapparater; psykotekniske 
apparater

9019.10 p/st @ S

33.10.16.55 Apparater til ozon-, surstoff- eller aerosolterapi samt apparater for 
kunstig åndedrett eller andre terapeutiske pusteapparater

9019.20 p/st @ S

33.10.16.90 Annet pusteutstyr og gassmasker, unntatt beskyttelsesmasker som 
verken har mekaniske deler eller utskiftbare filtre

9020 p/st @ S

33.10.17.35 Kunstige ledd, til ortopedisk bruk 9021.31 p/st @ S

33.10.17.39 Ortopedisk utstyr eller utstyr for behandling av bruddskader, 
unntatt kunstige ledd

9021.10 — S

33.10.17.53 Kunstige tenner av plast 9021.21.10 p/st @ S

33.10.17.55 Kunstige tenner av andre materialer enn plast 9021.21.90 p/st @ S

33.10.17.59 Tanntilbehør, unntatt kunstige tenner 9021.29 — S

33.10.17.90 Kunstige kroppsdeler (unntatt leddproteser og kunstige tenner) 9021.39 — S

33.10.18.33 Høreapparater (unntatt deler og tilbehør) 9021.40 p/st S

33.10.18.39 Deler og tilbehør til høreapparater 9021.90.10 — S

33.10.18.50 Pacemakere for stimulering av hjertemusklene (unntatt deler og 
tilbehør)

9021.50 p/st S

33.10.18.90 Deler og tilbehør til utstyr under tolltariffkode 9021 9021.90.90 — S

33.10.20.30 Tannlege- og frisørstoler eller lignende stoler samt tilhørende deler 9402.10 p/st @ S

33.10.20.50 Møbler og deler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær 
bruk, f.eks. operasjonsbord og lignende (unntatt tannlegestoler og 
lignende)

9402.90 p/st @ S

33.10.91.00 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr — — S
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33.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr — — S

NACE 33.20: Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

33.20.11.30 Kompasser 9014.10 p/st @ S

33.20.11.55 Instrumenter og apparater for luftfart eller romnavigering (unntatt 
kompasser)

9014.20 p/st @ S

33.20.11.59 Instrumenter og apparater for navigasjon, ikke nevnt ellers 9014.80 p/st @ S

33.20.12.15 Elektroniske avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, 
nivelleringsinstrumenter samt fotogrammetriske, geodetiske 
instrumenter og apparater

9015 [.10.10 + .20.10 + 
.30.10 + .40.10]

p/st @ S

33.20.12.19 Andre avstandsmålere, teodolitter, tachymetre, 
nivelleringsinstrumenter samt fotogrammetriske, geodetiske 
instrumenter og apparater (unntatt elektroniske)

9015 [.10.90 + .20.90 + 
.30.90 + .40.90]

p/st @ S

33.20.12.35 Elektroniske meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske 
instrumenter og apparater

9015.80.11 p/st @ S

33.20.12.39 Andre elektroniske geodetiske, hydrografiske, oseanografiske 
instrumenter og apparater, ikke nevnt ellers

9015.80.19 p/st @ S

33.20.12.53 Instrumenter og apparater for geodesi, topografi, landmåling eller 
nivellering; hydrografiske instrumenter (unntatt elektroniske)

9015.80.91 p/st @ S

33.20.12.55 Meteorologiske, hydrologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater (unntatt elektroniske, unntatt kompasser)

9015.80.93 p/st @ S

33.20.12.57 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for oseanografi 9015.80.99 p/st @ S

33.20.20.30 Radarapparater 8526.10 p/st @ S

33.20.20.50 Radionavigasjonsapparater 8526.91 p/st @ S



16.7.2009 Nr. 39/743EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

33.20.20.70 Radiofjernstyringsapparater 8526.92 p/st @ S

33.20.31.50 Vekter følsomme for høyst 5 cg, også med lodd 9016.00.10 p/st S S2

33.20.31.80 Deler og tilbehør til vekter følsomme for høyst 5 cg 9016.00.90 — S S2

33.20.32.30 Tegnebord og tegnemaskiner, også automatiske 9017.10 p/st S

33.20.32.53 Tegne- og rissebestikk 9017.20.11 p/st S

33.20.32.55 Risseinstrumenter 9017.20.3 p/st S

33.20.32.59 Andre tegne- og regneinstrumenter 9017.20 (.05 + .19 + .90) p/st @ S

33.20.33.10 Mikrometermål og skyvelærer 9017.30.10 p/st S

33.20.33.30 Andre metermål, unntatt lærer uten regulerbare måleinnretninger 9017.30.90 p/st S

33.20.33.55 Målestokker og -bånd samt graderte linjaler 9017.80.10 p/st @ S

33.20.33.59 Andre måleinstrumenter til bruk i hånden, ikke nevnt ellers 9017.80.90 — S

33.20.41.00 Instrumenter og apparater for måling eller registrering av 
ioniserende stråler

9030.10 p/st @ S

33.20.42.00 Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer 9030.20 p/st @ S

33.20.43.10 Multimetre uten registrerende utstyr 9030.31 p/st @ S

33.20.43.30 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende 
utstyr

9030.39.30 p/st @ S

33.20.43.55 Voltmetre 9030.39.91 p/st @ S
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33.20.43.59 Andre ikke-elektriske instrumenter for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende 
utstyr (unntatt voltmetre)

9030.39.99 p/st @ S

33.20.44.00 Instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommunikasjon 9030.40 p/st @ S

33.20.45.20 Instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
halvlederskiver («wafers») og halvlederkomponenter

9030.82 p/st @ S

33.20.45.30 Instrumenter og apparater for måling av elektriske størrelser, med 
registrerende utstyr

9030.83 p/st @ S

33.20.45.55 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030.89.92 p/st @ S

33.20.45.59 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030.89.99 p/st @ S

33.20.51.15 Febertermometre til medisinsk eller veterinær bruk, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.11.91 p/st S

33.20.51.19 Andre termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre 
instrumenter, væskefylte, for direkte avlesning

9025.11.99 p/st S

33.20.51.35 Elektroniske, ikke-væskefylte termometre og pyrometre, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.19.91 p/st S

33.20.51.39 Termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre 
instrumenter, ikke nevnt ellers

9025.19.99 p/st S

33.20.51.50 Barometre, ikke kombinert med andre instrumenter 9025.80.20 p/st S

33.20.51.75 Elektroniske areometre, densimetre og lignende instrumenter 
basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.91 p/st @ S

33.20.51.79 Andre ikke-elektroniske areometre, densimetre og lignende 
instrumenter basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.99 p/st @ S

33.20.52.35 Elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.51 p/st S

33.20.52.39 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
væskers nivå

9026.10.59 p/st S
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33.20.52.55 Ikke-elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.91 p/st S

33.20.52.59 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av væskers nivå

9026.10.99 p/st S

33.20.52.71 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll 
av trykk

9026.20.30 p/st S

33.20.52.74 Ikke-elektroniske spiral- eller metallmanometre (unntatt til sivile 
luftfartøy)

9026.20.50 p/st S

33.20.52.79 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av trykk, unntatt spiral- eller metallmembranmanometre

9026.20.90 p/st S

33.20.52.83 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
variable størrelser i væsker eller gasser, ikke nevnt ellers

9026.80.91 p/st @ S

33.20.52.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av variable størrelser i væsker eller gasser, ikke nevnt 
ellers

9026.80.99 p/st @ S

33.20.53.13 Elektroniske gass- eller røykanalyseapparater 9027.10.10 p/st S

33.20.53.19 Andre ikke-elektroniske gass eller røykanalyseapparater 9027.10.90 p/st S

33.20.53.20 Kromatografer og elektroforeseinstrumenter 9027.20 p/st @ S

33.20.53.30 Spektrometre, spektrofotometre og spektrografer som bruker 
optisk utstråling (ultrafiolett, synlig, infrarød)

9027.30 p/st @ S

33.20.53.40 Eksponeringsmålere 9027.40 p/st @ S

33.20.53.50 Instrumenter og apparater som bruker optisk utstråling, ikke nevnt 
ellers

9027.50 p/st @ S

33.20.53.81 Elektroniske pH-metre, rH-metre og andre apparater for måling av 
ledningsevne

9027.80.11 p/st @ S

33.20.53.83 Andre elektroniske instrumenter og apparater for fysiske eller 
kjemiske analyser, for måling eller kontroll av viskositet m.m., 
ikke nevnt ellers

9027.80 (.13 + .17) p/st @ S

33.20.53.85 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling av 
viskositet, porøsitet eller utvidelse

9027.80.91 p/st @ S

33.20.53.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for fysiske eller 
kjemiske analyser

9027.80 (.93 + .97) p/st @ S
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33.20.61.00 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper, og 
diffraksjonsapparater

9012.10 p/st @ S

33.20.62.10 Elektroniske maskiner og apparater for prøving av hardhet, styrke, 
trykkfasthet, elastisitet m.m. hos metaller

9024.10.10 p/st @ S

33.20.62.33 Universal- eller strekkprøveapparater for metaller 9024.10.91 p/st @ S

33.20.62.35 Apparater til hardhetsprøving av metaller 9024.10.93 p/st @ S

33.20.62.39 Andre ikke-elektroniske apparater for prøving av metaller 9024.10.99 p/st @ S

33.20.62.55 Andre elektroniske maskiner og apparater for prøving av hardhet, 
styrke, elastisitet m.m. av materialer (unntatt til metaller)

9024.80.10 p/st @ S

33.20.62.59 Andre ikke-elektroniske maskiner og apparater for prøving av 
hardhet, styrke, elastisitet m.m. av materialer, unntatt til metaller

9024.80.9 p/st @ S

33.20.63.30 Gassmålere 9028.10 p/st S

33.20.63.50 Væskemålere 9028.20 p/st S

33.20.63.70 Elektrisitetsmålere 9028.30 p/st S

33.20.64.30 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, 
kilometertellere, skrittellere og lignende

9029.10 p/st @ S

33.20.64.53 Hastighetsmålere for kjøretøyer 9029.20.31 p/st @ S

33.20.64.55 Tachometre 9029.20.39 p/st @ S

33.20.64.70 Stroboskoper 9029.20.90 p/st @ S

33.20.65.10 Avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler 9031.10 kg S

33.20.65.20 Prøvingsbenker 9031.20 kg S

33.20.65.30 Profilprojektorer 9031.30 p/st S
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33.20.65.40 Andre optiske instrumenter og apparater for måling eller kontroll, 
ikke nevnt ellers

9031.4 p/st @ S

33.20.65.50 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
geometriske størrelser

9031.80 (.32 + .34) p/st @ S

33.20.65.70 Andre elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.39 p/st @ S

33.20.65.83 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av geometriske størrelser

9031.80.91 p/st @ S

33.20.65.89 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9031.80.99 p/st @ S

33.20.70.15 Termostater, elektroniske 9032.10.30 p/st S

33.20.70.19 Termostater, ikke-elektroniske 9032.10.9 p/st S

33.20.70.30 Manostater 9032.20 p/st @ S

33.20.70.50 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, hydrauliske eller pneumatiske

9032.81 p/st @ S

33.20.70.90 Instrumenter eller apparater for automatisk regulering eller 
kontroll, ikke nevnt ellers

9032.89 p/st @ S

33.20.81.10 Deler og tilbehør til kompasser; andre navigasjonsinstrumenter og 
-apparater

9014.90 — S S2

33.20.81.20 Deler og tilbehør til geodetiske, hydrografiske, oseanografiske, 
hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og 
apparater, unntatt navigasjonsinstrumenter

9015.90 — S S2

33.20.81.30 Deler og tilbehør til tegne- og regneinstrumenter; instrumenter for 
lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -bånd)

9017.90 — S S2

33.20.81.41 Deler og tilbehør til maskiner og apparater for prøving av hardhet, 
styrke, trykkfasthet, elastisitet og lignende

9024.90 — S S2

33.20.81.43 Deler og tilbehør til flytevekter, termometre, pyrometre, 
barometre, hygrometre og psykometre

9025.90 — S S2
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33.20.81.45 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av gjennomstrømming, nivå, trykk eller andre variable 
forhold ved væsker eller gasser

9026.90 — S S2

33.20.81.47 Mikrotomer; deler og tilbehør til instrumenter og apparater for 
fysiske eller kjemiske analyser

9027.90 — S S2

33.20.81.50 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske mengder eller av kosmiske eller andre 
ioniserende stråler

9030.90 — S S2

33.20.81.70 Deler og tilbehør til instrumenter, apparater og maskiner for 
måling og kontroll ikke nevnt ellers

9031.90 — S S2

33.20.81.90 Deler og tilbehør ikke nevnt ellers til maskiner, instrumenter eller 
apparater til optisk, fotografisk, medisinsk bruk samt til måle- og 
kontroll- eller presisjonsinstrumenter

9033 — S

33.20.82.00 Deler og tilbehør til mikroskoper og diffraksjonsapparater, unntatt 
optiske

9012.90 — S S2

33.20.83.33 Deler og tilbehør til elektrisitetsmålere 9028.90.10 — S S2

33.20.83.35 Deler og tilbehør til gass- og væskemålere 9028.90.90 — S S2

33.20.83.50 Deler og tilbehør under tolltariffkode 9029 9029.90 — S S2

33.20.84.00 Deler og tilbehør til instrumenter og apparater for automatisk 
regulering eller kontroll

9032.90 — S S2

33.20.91.00 Installasjon av instrumenter og apparater for måling, kontroll, 
prøving, navigering og andre formål

— — S

33.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av instrumenter og apparater for 
måling, kontroll, prøving, navigering og lignende

— — S

NACE 33.30: Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

33.30.10.00 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg og 
automatiserte produksjonsanlegg

— — S

NACE 33.40: Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr

33.40.11.30 Kontaktlinser 9001.30 p/st S

33.40.11.53 Brillelinser, ikke-korrigerende 9001 [.40.20 + .50.20] p/st S

33.40.11.55 Brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet, 
enkeltfokale

9001 [.40.41 + .50.41] p/st S
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33.40.11.59 Andre brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet 9001 [.40.49 + .50.49] p/st S

33.40.11.70 Brillelinser, korrigerende, ikke nevnt ellers 9001 [.40.80 + .50.80] p/st S

33.40.12.50 Solbriller 9004.10 p/st S

33.40.12.90 Briller, beskyttelsesbriller og lignende, ikke nevnt ellers, 
korrigerende, beskyttende og andre

9004.90 kg S

33.40.13.50 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende, av plast 9003.11 p/st S

33.40.13.90 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende av andre 
materialer enn plast

9003.19 p/st S

33.40.14.00 Deler til innfatninger for briller, beskyttelsesbriller og lignende 9003.90 — S S2

33.40.21.15 Billedlederkabler av optiske fibrer 9001.10.10 kg S

33.40.21.19 Andre optiske fibrer, optiske fiberbunter og optiske fiberkabler 9001.10.90 kg S

33.40.21.30 Ark og plater av polariserende materiale 9001.20 kg S

33.40.21.53 Uinnfattede prismer, speil og andre optiske elementer, av ethvert 
materiale, ikke nevnt ellers

9001.90 kg S

33.40.21.55 Innfattede linser, prismer, speil og andre optiske elementer, av 
ethvert materiale, unntatt objektivlinser og filtre

9002.90 p/st @ S

33.40.21.70 Innfattede objektivlinser av ethvert materiale (unntatt for 
kameraer, prosjektører eller fotografiske forstørrelses- eller 
forminskelsesapparater)

9002.19 p/st S

33.40.21.90 Innfattede filtre, av ethvert materiale 9002.20 p/st S

33.40.22.30 Binokulære kikkerter 9005.10 p/st S

33.40.22.50 Kikkerter, monokulære, og andre optiske teleskoper og andre 
astronomiske instrumenter, unntatt for radioastronomi

9005.80 p/st @ S

33.40.22.73 Stereoskopiske mikroskoper 9011.10 p/st S

33.40.22.75 Mikroskoper for fotomikrografi, kinefotomikrografi eller 
mikroprojeksjon (unntatt stereoskopiske)

9011.20 p/st S



Nr. 39/750 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

33.40.22.79 Optiske mikroskoper, ikke nevnt ellers 9011.80 p/st S

33.40.23.10 Kikkertsikter til våpen, periskoper; teleskoper konstruert som deler 
til maskiner

9013.10 p/st @ S

33.40.23.30 Lasere, unntatt laserdioder 9013.20 p/st @ S

33.40.23.55 Optiske apparater og instrumenter ikke nevnt ellers; flytende 
krystall-skjermer (LCD)

9013.80 (.20 + .30) p/st @ S

33.40.23.59 Andre optiske apparater og instrumenter, ikke nevnt ellers 9013.80.90 — S

33.40.24.10 Deler og tilbehør herunder stativer, til kikkerter, optiske teleskoper 
og andre astronomiske instrumenter, unntatt for radioastronomi

9005.90 — S S2

33.40.24.30 Deler og tilbehør til optiske mikroskoper 9011.90 — S S2

33.40.24.50 Deler og tilbehør til lasere, kikkerter, periskoper, teleskoper, 
flytende krystall-skjermer og lignende optiske apparater

9013.90 — S S2

33.40.31.00 Objektivlinser for kameraer, prosjektører eller fotografiske 
forstørrelses- eller forminskelsesapparater

9002.11 p/st S

33.40.32.30 Fotoapparater til bruk ved framstilling av trykkplater eller 
trykksylindere

9006.10 p/st S

33.40.32.50 Fotoapparater til bruk ved overføring av dokumenter til mikrofilm, 
mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9006.20 p/st S

33.40.32.70 Fotoapparater for bruk under vann, til kartlegging fra luften, 
til medisinsk eller kirurgisk undersøkelse av indre organer og 
sammenligningsapparater til rettsmedisinsk eller kriminalteknisk 
bruk

9006.30 p/st S

33.40.33.10 Fotoapparater for øyeblikksfilm (instant print) 9006.40 p/st S

33.40.33.35 Enøyde speilreflekskameraer (SLR), for rullefilm med bredde 
høyst 35 mm

9006.51 p/st S

33.40.33.39 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde under 
35 mm

9006.52 p/st S

33.40.33.50 Andre fotoapparater (unntatt SLR), for rullefilm med bredde 35 
mm

9006.53 p/st S

33.40.33.90 Fotografiapparater ikke nevnt ellers (unntatt 
stillbildevideokameraer)

9006.59 p/st S

33.40.34.30 Filmopptakere for film med bredde under 16 mm eller med dobbel 
8 mm film

9007.11 p/st S
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33.40.34.50 Filmopptakere, ikke nevnt ellers 9007.19 p/st S

33.40.35.30 Kinematografiske projektorer 9007.20 p/st S

33.40.35.50 Lysbildeapparater 9008.10 p/st S

33.40.35.90 Andre stillbildeprojektorer, ikke nevnt ellers 9008.30 p/st S

33.40.36.15 Elektroniske lynlysapparater til fotografisk bruk 9006.61 p/st S

33.40.36.19 Lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, ikke nevnt 
ellers

9006.69 p/st S

33.40.36.30 Fotografiske forstørrelses- og forminskelsesapparater 9008.40 p/st S

33.40.36.50 Apparater og utstyr for automatisk framkalling og/eller 
eksponering av fotografisk film på ruller av fotografisk papir

9010.10 p/st @ S

33.40.36.70 Andre apparater og utstyr for fotografiske og kinematografiske 
laboratorier, ikke nevnt ellers; betraktningskasser for film

9010 [.4 + .50] p/st @ S

33.40.36.90 Projeksjonsskjermer 9010.60 p/st @ S

33.40.37.00 Leseapparater, også med kopieringsutstyr, for mikrofilm, 
mikrofiche eller andre mikroinformasjonsbærere

9008.20 p/st S

33.40.38.13 Deler og tilbehør til fotoapparater 9006.91 — S S2

33.40.38.15 Deler og tilbehør til lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk 
bruk

9006.99 — S S2

33.40.38.33 Deler og tilbehør til filmopptakere 9007.91 — S S2

33.40.38.35 Deler og tilbehør til filmframvisere 9007.92 — S S2

33.40.38.50 Deler og tilbehør til stillbildeprojektorer; fotografiske 
forstørrelses- og forminskelsesapparater

9008.90 — S S2

33.40.38.70 Deler og tilbehør til apparater og utstyr under tolltariffkode 9010 9010.90 — S S2
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33.40.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelle fotografiske, 
kinematografiske og optiske instrumenter

— — S

NACE 33.50: Produksjon av klokker og ur

33.50.11.13 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsviser, kasse av edelt metall eller plettert 
med edelt metall

9101.11 p/st S

33.50.11.15 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende opto-elektronisk tidsanviser, kasse av edelt metall 
eller plettert med edelt metall

9101.12 p/st S

33.50.11.17 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, av edelt 
metall eller plettert med edelt metall, ikke nevnt ellers

9101.19 p/st S

33.50.11.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon, av edelt metall 9101 [.2 + .99] p/st S

33.50.11.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av edelt metall 
eller plettert med edelt metall

9101.91 p/st S

33.50.12.13 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende mekanisk tidsanviser, kasse av uedelt metall

9102.11 p/st S

33.50.12.15 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, med 
utelukkende opto-elektronisk tidsanviser, kasse av uedelt metall

9102.12 p/st S

33.50.12.17 Armbåndsur, batteridrevne, også med stoppeurfunksjon, kasse av 
uedelt metall, ikke nevnt ellers

9102.19 p/st S

33.50.12.30 Andre armbåndsur, også med stoppeurfunksjon, kasse av uedelt 
metall

9102 [.2 + .99] p/st S

33.50.12.50 Lommeur og andre ur, batteridrevne, med kasse av annet materiale 
enn edelt metall eller doublé, ikke nevnt ellers

9102.91 p/st S

33.50.13.00 Ur til instrumentbord og lignende ur, for kjøretøyer, luftfartøyer, 
romfartøyer eller båter

9104 p/st S

33.50.14.13 Batteridrevne ur med lommeurverk, ikke nevnt ellers 9103.10 p/st S



16.7.2009 Nr. 39/753EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

33.50.14.19 Ur med lommeurverk, unntatt batteridrevne, ikke nevnt ellers 9103.90 p/st S

33.50.14.33 Vekkerur, elektronisk drevne 9105.11 p/st S

33.50.14.39 Vekkerur, unntatt elektronisk drevne 9105.19 p/st S

33.50.14.43 Veggur, elektronisk drevne 9105.21 p/st S

33.50.14.50 Veggur, unntatt elektronisk drevne og gjøkur 9105.29 p/st S

33.50.14.60 Urverk, batteri- eller akkumulatordrevne eller tilkoblet lysnettet 9105.91 p/st S

33.50.14.75 Bordur, kaminur, unntatt elektronisk drevne 9105.99.10 p/st S

33.50.14.79 Andre ur, ikke nevnt ellers, unntatt elektronisk drevne 9105.99.90 p/st S

33.50.21.33 Komplette og sammensatte lommeurverk, batteri- eller 
akkumulatordrevne, med utelukkende mekanisk tidsanviser eller 
hvor mekanisk tidsanviser kan innebygges

9108.11 p/st S

33.50.21.35 Lommeurverk, elektronisk drevne, med utelukkende opto-
elektronisk tidsanviser

9108.12 p/st S

33.50.21.37 Apparater til tidspunktsregistrering, elektronisk drevne, med ur 
eller urverk

9108.19 p/st S

33.50.21.50 Komplette eller sammensatte lommeurverk, også urverk med 
automatisk opptrekk (unntatt batteri- eller akkumulatordrevne)

9108 [.20 + .90] p/st S

33.50.22.35 Urverk, elektronisk drevne, til vekkerur 9109.11 p/st S

33.50.22.39 Urverk, elektronisk drevne, ikke nevnt ellers 9109.19 p/st S

33.50.22.90 Komplette og sammensatte urverk, ikke nevnt ellers 9109.90 p/st S



Nr. 39/754 16.7.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse
Ekstern varenomenklatur-

referanse for 2005  
(HS/KN)

Volum
Fysisk enhet

P Referanse 
til noter

33.50.23.30 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammensatte, 
med balansehjul og spiralfjær

9110.11.10 p/st S

33.50.23.50 Komplette lommeurverk, usammensatte eller delvis sammensatte 
(unntatt med balansehjul og spiralfjær)

9110.11.90 p/st S

33.50.23.70 Ukomplette lommeurverk, sammensatte 9110.12 kg S

33.50.24.00 Råurverk til lommeur 9110.19 p/st @ S

33.50.25.00 Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte; 
ukomplette urverk, sammensatte; råurverk, unntatt lommeurverk

9110.90 kg S

33.50.26.13 Urkasser av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall, 
til armbåndsur, lommeur og lignende

9111.10 p/st S

33.50.26.15 Urkasser av uedelt metall, også forgylt eller forsølvet, til 
armbåndsur, lommeur og lignende

9111.20 p/st S

33.50.26.19 Urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende, ikke nevnt ellers 9111.80 p/st S

33.50.26.30 Deler til urkasser til armbåndsur, lommeur og lignende 9111.90 — S

33.50.26.54 Urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, lommeur og 
lignende

9112.20 p/st S

33.50.26.57 Deler til urkasser og lignende kasser, unntatt til armbåndsur, 
lommeur og lignende

9112.90 — S

33.50.27.00 Urarmbånd og tilhørende deler, av metall 9113 [.10 + .20] — S

33.50.28.10 Fjærer til ur (herunder spiralfjærer) 9114.10 kg S

33.50.28.30 Steiner til urverk 9114.20 kg S

33.50.28.50 Urskiver 9114.30 p/st @ S

33.50.28.70 Bunnplater, klober og andre urdeler, ikke nevnt ellers 9114 [.40 + .90] — S

33.50.29.10 Tidsstemplingsur, tidskontrollur 9106.10 p/st S

33.50.29.30 Parkometre og annet (unntatt tidsmålere, stoppeklokker og 
lignende)

9106 [.20 + .90.90] p/st S
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33.50.29.50 Tidsmålere, stoppeklokker og lignende (unntatt kronometre, 
kronografer og armbåndsur med stoppeurfunksjon)

9106.90.10 p/st S

33.50.29.70 Tidsbrytere, med urverk eller lommeurverk eller med 
synkronmotor (herunder bryterur for oppretting og bryting av 
strømkretsen til elektriske apparater)

9107 p/st S

33.50.91.00 Installasjon av tidsmålingsinstrumenter til industriell bruk — — S

33.50.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsinstrumenter og 
-apparater til industriell bruk

— — S

NACE 34.10: Produksjon av motorvogner

34.10.11.30 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum på høyst 250 cm³

8407 [.31 + .32] p/st S

34.10.11.50 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum over 250 cm³ men høyst 1 000 cm³

8407.33 p/st S

34.10.12.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med slagvolum over 1 000 cm³

8407.34 p/st S

34.10.13.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning 
for framdrift av kjøretøyer (diesel eller semidiesel) (unntatt for 
jernbane- og sporvogner)

8408.20 p/st S

34.10.21.33 Motorvogner med bensinmotor høyst 1000 cm3 (unntatt kjøretøyer 
for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703.21.10 p/st S

34.10.21.36 Andre motorvogner (herunder campingbiler) med motor med 
gnisttenning, med slagvolum over 1 000 cm3 men høyst 1 500 cm3

8703.22.10 p/st S

34.10.22.30 Motorvogner med bensinmotor over 1 500 cm3, herunder 
campingbiler med slagvolum over 3 000 cm3 (unntatt kjøretøyer 
for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703 [.23.19 + .24.10] p/st S

34.10.22.50 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
gnisttenning, med slagvolum over 1500 cm3 men høyst 3 000 cm3

8703.23.11 p/st S

34.10.23.10 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor høyst 1 500 cm3 
(unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for ferdsel 
på snø, for golfbaner og lignende)

8703.31.10 p/st S
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34.10.23.30 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 1 500 
cm3 men høyst 2 500 cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av 
minst 10 personer, campingbiler, kjøretøyer for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703.32.19 p/st S

34.10.23.40 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor over 2 500 
cm3 (unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, 
campingbiler, kjøretøyer for ferdsel på snø, for golfbaner og 
lignende)

8703.33.19 p/st S

34.10.23.53 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med slagvolum over 
1 500 cm3 men høyst 2 500 cm3

8703.32.11 p/st S

34.10.23.55 Campingbiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) med slagvolum over 
2 500 cm3

8703.33.11 p/st S

34.10.24.30 Kjøretøyer med elektrisk motor, for transport av personer 
(unntatt for transport av minst 10 personer, for ferdsel på snø, for 
golfbaner og lignende)

8703.90.10 p/st S

34.10.24.90 Andre kjøretøyer for persontransport (unntatt kjøretøyer med 
elektrisk motor for transport av minst 10 personer, for ferdsel på 
snø, for golfbaner og lignende)

8703.90.90 p/st S

34.10.30.33 Kjøretøyer for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel) med slagvolum høyst 2 500 cm3

8702.10.91 p/st S

34.10.30.35 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel) med slagvolum over 2 500 cm3

8702.10.11 p/st S

34.10.30.53 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) med 
slagvolum høyst 2 800 cm3

8702.90.31 p/st S

34.10.30.55 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) med 
slagvolum over 2 800 cm3

8702.90.11 p/st S

34.10.30.59 Busser for transport av minst 10 personer (unntatt kjøretøyer 
med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning)

8702.90.90 p/st S

34.10.41.10 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.21 (.10 + .31 + .91) p/st S

34.10.41.30 Motorvogner for godstransport (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn men høyst 20 tonn (herunder varebiler), 
unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet

8704.22 (.10 + .91) p/st S
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34.10.41.40 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller 
semidiesel), med totalvekt over 20 tonn (unntatt dumpere 
konstruert for bruk utenfor veinettet)

8704.23 (.10 + .91) p/st S

34.10.42.30 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt høyst 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.31 (.10 + .31 + .91) p/st S

34.10.42.50 Motorvogner for godstransport, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel), med 
totalvekt over 5 tonn (unntatt dumpere konstruert for bruk utenfor 
veinettet)

8704.32 (.10 + .91) p/st S

34.10.42.90 Motorvogner for godstransport (unntatt motorvogner med 
stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjons- eller 
gnisttenning samt dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet)

8704.90 p/st S

34.10.44.00 Trekkvogner til semitrailere 8701.20.10 p/st S

34.10.45.00 Understell med motor, for traktorer, biler og andre motorvogner 
som hovedsakelig er beregnet på persontransport og godstransport 
samt spesialkjøretøyer, herunder racerbiler

8706 p/st S

34.10.51.00 Dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet 8704.10 p/st S

34.10.52.00 Kranbiler 8705.10 p/st S

34.10.53.00 Kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø; kjøretøyer for 
golfbaner og lignende kjøretøyer

8703.10 p/st S

34.10.54.10 Mobile boretårn 8705.20 p/st S

34.10.54.30 Brannbiler 8705.30 p/st S

34.10.54.50 Betongblandebiler 8705.40 p/st S

34.10.54.90 Motorvogner for spesielle formål, ikke nevnt ellers (f.eks. 
verkstedbiler osv.)

8705.90 p/st S

NACE 34.20: Produksjon av karosserier og tilhengere

34.20.10.30 Karosserier til personbiler og andre motorvogner som 
hovedsakelig er konstruert for persontransport, herunder 
kjøretøyer for golfbaner og lignende kjøretøyer (unntatt kjøretøyer 
for transport av minst 10 personer)

8707.10 p/st S

34.20.10.50 Karosserier til lastebiler, varebiler, busser, rutebiler, traktorer, 
dumpere og spesialkjøretøyer, herunder fullt eller delvis utstyrte 
karosserier, kjøretøyer for transport av minst 10 personer)

8707.90 p/st S
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34.20.21.00 Beholdere (containere) spesielt bestemt og utstyrt for transport 
med ett eller flere slags transportmidler (herunder beholdere for 
transport av væsker)

8609 p/st S S2

34.20.22.30 Sammenleggbare tilhengere av husvogntypen til boformål eller 
camping

8716.10.10 p/st S

34.20.22.93 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt høyst 750 kg (unntatt sammenleggbare tilhengere)

8716.10.91 p/st S

34.20.22.95 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål 
eller camping, vekt over 750 kg men høyst 3 500 kg (unntatt 
sammenleggbare tilhengere)

8716.10 (.94 + .96) p/st S

34.20.22.97 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen til boformål eller 
camping, vekt over 3 500 kg

8716.10.99 p/st S

34.20.23.00 Andre tilhengere og semitrailere for transport av gods 8716 [.31 + .39(.10 + .30 + 
.5) + .40]

p/st @ S

34.20.30.30 Understell til trailere, semitrailere, og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.10 p/st @ S S2

34.20.30.50 Karosserier til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.90.30 p/st @ S S2

34.20.30.70 Aksler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten mekanisk 
drivinnretning

8716.90.50 p/st @ S S2

34.20.30.90 Deler til trailere, semitrailere og andre kjøretøyer uten mekanisk 
drivinnretning (unntatt understell, karosserier og aksler)

8716.90.90 — S S2

NACE 34.30: Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer

34.30.11.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning 
(unntatt deler til flymotorer)

8409.91 — S S2

34.30.12.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med 
kompresjonstenning

8409.99 — S S2

34.30.20.10 Støtfangere og tilhørende deler (herunder støtfangere av plast) 8708.10 kg S S2

34.30.20.23 Monterte bremsebelegg 8708.31 p/st @ S S2

34.30.20.25 Bremser og servobremser og deler dertil (unntatt monterte 
bremsebelegg)

8708.39 kg S S2

34.30.20.33 Girkasser 8708.40 p/st @ S S2
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34.30.20.35 Drivaksler med differensial 8708.50 p/st @ S S2

34.30.20.37 Bæreaksler og tilhørende deler 8708.60 kg S S2

34.30.20.40 Hjul samt tilhørende deler og tilbehør 8708.70 kg S S2

34.30.20.50 Støtdempere 8708.80 p/st @ S S2

34.30.20.61 Radiatorer til motorvogner 8708.91 p/st @ S S2

34.30.20.63 Eksospotter (lyddempere) 8708.92 kg S S2

34.30.20.65 Clutcher og tilhørende deler 8708.93 kg S S2

34.30.20.67 Ratt, rattstammer og snekkehus 8708.94 kg S S2

34.30.20.80 Kollisjonsputer med oppblåsingssystem 8708.99.11 p/st S S2

34.30.20.90 Andre deler og annet tilbehør ikke nevnt ellers, til kjøretøyer 
under tolltariffkode 8701 til 8705

8708.99 [.19 + .30 + .50 
+ .9]

— S S2

34.30.30.30 Sikkerhetsbelter 8708.21 p/st S S2

34.30.30.90 Deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus) ikke nevnt 
ellers

8708.29 — S S2

NACE 35.11: Bygging og reparasjon av skip

35.11.21.30 Passasjerskip, cruiseskip og ferger, havgående 8901.10.10 GT S R

35.11.21.90 Passasjerskip, cruiseskip og lignende fartøyer hovedsakelig 
konstruert for transport av personer, ikke havgående

8901.10.90 p/st S R

35.11.22.30 Tankere til transport av råolje samt andre tankere, havgående 8901.20.10 GT S R

35.11.22.90 Tankskip, ikke havgående 8901.20.90 ct/l S R

35.11.23.30 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.10 GT S R

35.11.23.90 Kjøleskip, havgående (unntatt tankskip) 8901.30.90 ct/l S R
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35.11.24.70 Bulkskip, lasteskip, kombinerte skip, containerskip, ro-ro-skip, 
cruiseskip, passasjerskip, gasstankere, havgående

8901.90.10 GT S R

35.11.24.80 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller personer, 
unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og lignende, 
ikke maskindrevne

8901.90.91 ct/l S R

35.11.24.90 Ikke havgående fartøyer for transport av gods og/eller personer, 
unntatt kjøleskip, ferger, cruiseskip, passasjerskip og lignende, 
maskindrevne

8901.90.99 ct/l S R

35.11.31.30 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.1 GT @ S R

35.11.31.90 Ikke havgående fiskefartøyer, fabrikkskip og andre fartøyer for 
bearbeiding eller konservering av fiskevarer

8902.00.90 GT @ S R

35.11.32.30 Slepefartøyer 8904.00.10 p/st @ S R

35.11.32.50 Skyvefartøyer, havgående 8904.00.91 p/st @ S R

35.11.32.90 Skyvefartøyer, ikke havgående 8904.00.99 p/st @ S R

35.11.33.30 Mudringsfartøyer, havgående 8905.10.10 p/st S R

35.11.33.50 Lette fartøyer, brannslokkingsbåter, flytekraner, flytedokker osv., 
ikke nevnt ellers, havgående

8905.90.10 p/st S R

35.11.33.70 Andre fyrskip, brannslokkingsbåter, mudringsfartøyer og lignende 8905 [.10.90 + .90.90] p/st S R

35.11.33.93 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90.10 p/st S R

35.11.33.95 Andre fartøyer (herunder livbåter), unntatt robåter, havgående 8906.90 .9 p/st S R

35.11.40.00 Flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer 8905.20 p/st S R

35.11.50.00 Flytende materiell (f.eks. flåter, flytetanker, kofferdammer, 
flytebrygger, -bøyer, -merker og -staker)

8907 p/st @ S R

35.11.91.00 Reparasjon av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbåter, 
andre båter for fritid og sport, robåter og kanoer)

— — S
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35.11.92.00 Ombygging av skip, båter og flytende materiell (unntatt seilbåter, 
andre båter for fritid eller sport, robåter og kanoer)

— — S

35.11.93.50 Utrusting av skip og flytende plattformer og annet flytende 
materiell

— — S

NACE 35.12: Bygging og reparasjon av fritidsbåter

35.12.11.30 Seilbåter for fritid eller sport, havgående 8903.91.10 p/st S

35.12.11.51 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med lengde høyst 
7,5 m

8903.91.92 p/st S

35.12.11.57 Seilbåter for fritid eller sport, ikke havgående, med vekt over 100 
kg og lengde over 7,5 m

8903.91.99 p/st S

35.12.12.34 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt høyst 100 kg 8903.10.10 p/st S

35.12.12.37 Oppblåsbare båter for fritid eller sport, med vekt over 100 kg 8903.10.90 p/st S

35.12.13.30 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med 
utenbordsmotor), havgående

8903.92.10 p/st S

35.12.13.55 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med 
utenbordsmotor), ikke havgående, med lengde høyst 7,5 m

8903.92.91 p/st S

35.12.13.57 Motorbåter for fritid eller sport (unntatt båter med 
utenbordsmotor), ikke havgående, med lengde over 7,5 m

8903.92.99 p/st S

35.12.13.93 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt høyst 100 kg

8903.99.10 p/st S

35.12.13.95 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde høyst 7,5 m

8903.99.91 p/st S

35.12.13.97 Andre båter (herunder båter med utenbordsmotor, robåter og 
kanoer) med vekt over 100 kg og lengde over 7,5 m

8903.99.99 p/st S

35.12.90.00 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av båter for fritid 
eller sport

— — S

NACE 35.20: Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei

35.20.11.00 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre elektrisk kraftkilde 8601.10 p/st S

35.20.12.00 Dieselelektriske lokomotiver 8602.10 p/st @ S

35.20.13.30 Lokomotiver drevet med kraft fra elektriske akkumulatorer 8601.20 p/st S
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35.20.13.90 Lokomotiver, herunder tendere (unntatt ikke-elektriske eller 
dieselelektriske lokomotiver)

8602.90 p/st @ S

35.20.20.30 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor drevet med 
kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde (unntatt verkstedsvogner og 
lignende)

8603.10 p/st S

35.20.20.90 Jernbane- og sporvogner med egen framdriftsmotor, diesel (unntatt 
verkstedsvogner og lignende)

8603.90 p/st S

35.20.31.00 Vogner for ettersyn, vedlikehold av jernbaner eller sporveier, med 
eller uten egen framdriftsmotor

8604 p/st S

35.20.32.00 Passasjer-, bagasje-, post- og andre spesialvogner, med egen 
framdriftsmotor

8605 p/st S

35.20.33.30 Tank-, kjøle- og isolerte vogner, tildekkede og lukkede vogner, 
uten egen framdriftsmotor

8606 [.10 + .20 + .91] p/st S

35.20.33.50 Vogner for automatisk lossing, unntatt tankvogner; åpne vogner, 
med faste sider, høyde over 60 cm, og andre godsvogner, uten 
egen framdriftsmotor

8606 [.30 + .92 + .99] p/st S

35.20.40.30 Deler til lokomotiver og annet rullende jernbane- eller 
sporveismateriell

8607 — S S2

35.20.40.55 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.10 kg S S2

35.20.40.58 Deler til stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr for jernbaner og sporveier

8608.00.90 — S S2

35.20.40.59 Stasjonært materiell, herunder signal-, sikkerhets- eller 
trafikkreguleringsutstyr til veier, havneanlegg, flyplasser og 
lignende

8608.00.30 kg S S2

35.20.91.00 Ombygging av jernbane- og sporveislokomotiver og vogner, 
herunder signal-, sikkerhets- eller trafikkreguleringsutstyr

— — S

35.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jernbane- og sporveislokomotiver 
og vogner

— — S

NACE 35.30: Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer

35.30.11.00 Flymotorer med gnisttenning og med fram- og tilbakegående eller 
roterende stempel

8407.10.10 p/st S
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35.30.12.10 Turbojetmotorer med en skyvekraft på høyst 25 kN 8411.11.10 p/st S

35.30.12.30 Turbojetmotorer med en skyvekraft på over 25 kN 8411.12.1 p/st S

35.30.12.50 Turbopropmotorer med en kraft på høyst 1100 kW 8411.21.10 p/st S

35.30.12.70 Turbopropmotorer med en kraft på over 1100 kW 8411.22.1 p/st S

35.30.13.00 Reaksjonsmotorer (unntatt turbojetmotorer) 8412.10.10 p/st S

35.30.14.30 Utskytingsutstyr, samt deler, for luftfartøyer; innbremsingsutstyr, 
samt deler, for fly til bruk ombord i hangarskip

8805.10 kg S

35.30.14.50 Stasjonære flytreningsmaskiner og tilhørende deler 8805.2 kg S

35.30.15.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer til fly 8409.10 — S S2

35.30.16.00 Deler til turbojet- og turbopropmotorer 8411.91 — S

35.30.21.00 Seilfly, glidefly og hengeglidere 8801.10 p/st S

35.30.22.00 Ballonger, styrbare luftskip og andre luftfartøyer uten motor 
(unntatt seilfly, glidefly og hengeglidere)

8801.90 kg S

35.30.31.30 Helikoptre med tomvekt høyst 2 000 kg 8802.11.10 p/st S

35.30.31.50 Helikoptre med tomvekt over 2 000 kg 8802.12.10 p/st S

35.30.32.00 Fly og andre luftfartøyer (unntatt helikoptre) med tomvekt høyst 
2 000 kg

8802.20.10 p/st S

35.30.33.00 Fly og andre luftfartøyer (unntatt helikoptre) med tomvekt over 
2 000 kg

8802.30.10 p/st S

35.30.34.00 Fly og andre luftfartøyer (unntatt helikoptre) med tomvekt over 
15 000 kg

8802.40.10 p/st S

35.30.40.00 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for romfartøyer 8802.60 kg S

35.30.50.30 Propeller og rotorer samt tilhørende deler, til luft- og romfartøyer 8803.10 kg S S2

35.30.50.50 Understell og tilhørende deler, til luft- og romfartøyer 8803.20 kg S S2
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35.30.50.90 Deler til alle typer luftfartøyer, unntatt propeller, rotorer og 
understell

8803 [.30 + .90] — S S2

35.30.91.00 Reparasjon og vedlikehold av fly og flymotorer — — S

35.30.92.30 Ombygging av flymotorer — — S

35.30.92.50 Ombygging av helikoptre — — S

35.30.92.70 Ombygging av luftfartøyer (unntatt til helikoptre) — — S

NACE 35.41: Produksjon av motorsykler

35.41.11.00 Motorsykler og sykler med hjelpemotor, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med sylindervolum høyst 50 cm3

8711.10 p/st S

35.41.12.13 Scootere med sylindervolum over 50 cm3 men høyst 250 cm3 8711.20.10 p/st S

35.41.12.15 Motorsykler med sylindervolum over 50 cm3 men høyst 250 cm3 
(unntatt scootere)

8711.20.9 p/st S

35.41.12.30 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 cm3 8711.30 p/st S

35.41.12.50 Motorsykler med sylindervolum over 250 cm3 men høyst 500 cm3 8711.40 p/st S

35.41.12.70 Motorsykler med sylindervolum over 800 cm3 8711.50 p/st S

35.41.13.00 Sidevogner 8711.90 p/st S

35.41.20.30 Saler og seter til motorsykler, mopeder og scootere 8714.11 p/st S S2

35.41.20.90 Deler og tilbehør til motorsykler, mopeder og scootere (unntatt 
saler og seter)

8714.19 — S S2

NACE 35.42: Produksjon av sykler

35.42.10.30 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og uten kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00.10 p/st S

35.42.10.50 Tohjulssykler og andre sykler, uten motor og med kulelagre 
(herunder varesykler med tre hjul)

8712.00 (.30 + .80) p/st S

35.42.20.13 Rammer til sykler 8714.91.10 p/st S S2
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35.42.20.15 Gafler til sykler 8714.91.30 p/st S S2

35.42.20.19 Deler til sykler ikke nevnt ellers 8714 [.91.90 + .93.90 + 
.94.90 + .96.90 + .99.90]

— S S2

35.42.20.23 Felger til sykler 8714.92.10 p/st S S2

35.42.20.25 Eiker til sykler 8714.92.90 kg S S2

35.42.20.27 Nav til sykler, unntatt trommelbremsenav og navbremser 8714.93.10 p/st S S2

35.42.20.33 Trommelbremsenav og navbremser til sykler 8714.94.10 p/st S S2

35.42.20.39 Andre bremser til sykler 8714.94.30 p/st @ S S2

35.42.20.40 Saler og seter til sykler 8714.95 p/st @ S S2

35.42.20.53 Pedaler til sykler 8714.96.10 pa S S2

35.42.20.55 Krankutstyr til sykler 8714.96.30 p/st @ S S2

35.42.20.63 Sykkelstyrer 8714.99.10 p/st S S2

35.42.20.65 Bagasjebrett til sykler 8714.99.30 p/st S S2

35.42.20.67 Kjedegir til sykler 8714.99.50 p/st @ S S2

NACE 35.43: Produksjon av invalidevogner

35.43.11.30 Invalidevogner uten mekanisk drivinnretning 8713.10 p/st S

35.43.11.90 Invalidevogner med motor eller annen drivinnretning 8713.90 p/st S

35.43.12.00 Deler og tilbehør til invalidevogner 8714.20 — S S2
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NACE 35.50: Produksjon av transportmidler ellers

35.50.10.00 Andre kjøretøyer uten mekanisk drivinnretning, ikke nevnt ellers 8716.80 p/st @ S

NACE 36.11: Produksjon av sittemøbler

36.11.11.10 Sittemøbler til bruk i luftfartøyer 9401.10 p/st @ S

36.11.11.30 Sittemøbler til bruk i motorvogner 9401.20 p/st @ S

36.11.11.55 Stoppede svingstoler med høyderegulering, med ryggstøtte og 
trinser eller skliknotter

9401.30.10 p/st @ S

36.11.11.59 Andre svingstoler med høyderegulering (unntatt stoppede, med 
ryggstøtte, trinser og skliknotter)

9401.30.90 p/st @ S

36.11.11.70 Stoppede sittemøbler med metallramme (unntatt sovesofaer) 9401.71 p/st @ S

36.11.11.90 Andre sittemøbler med metallramme (unntatt stoppede) 9401.79 p/st @ S

36.11.12.10 Sittemøbler som kan omgjøres til senger (unntatt sittemøbler til 
hagen eller campingutstyr)

9401.40 p/st @ S

36.11.12.30 Sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende materialer 9401.50 p/st @ S

36.11.12.50 Stoppede sittemøbler med treramme (unntatt svingstoler) 9401.61 p/st @ S

36.11.12.90 Andre sittemøbler med metallramme, ikke stoppede (unntatt 
svingstoler)

9401.69 p/st @ S

36.11.13.00 Andre sittemøbler i gruppe , ikke nevnt ellers 9401.80 p/st @ S

36.11.14.10 Deler av tre til sittemøbler (unntatt til sittemøbler i luftfartøyer 
eller til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90.30 — S
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36.11.14.30 Deler til sittemøbler, ikke av tre (unntatt til sittemøbler i 
luftfartøyer eller til medisinsk bruk, frisørstoler m.m.)

9401.90 (.10 + .80) — S

NACE 36.12: Produksjon av andre møbler for kontor og butikk

36.12.11.10 Tegnebord av metall, uten tegneinstrumenter, til kontorbruk 9403.10.10 p/st @ S

36.12.11.30 Skrivebord av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.51 p/st @ S

36.12.11.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.10.59 p/st @ S

36.12.11.73 Kontorskap med dører, skodder eller lemmer, av metall, med 
høyde over 80 cm

9403.10.91 p/st @ S

36.12.11.75 Kontorskap, arkivskap og andre skap, av metall, med høyde 
over 80 cm

9403.10.93 p/st @ S

36.12.11.90 Andre kontormøbler av metall, med høyde over 80 cm 9403.10.99 p/st @ S

36.12.12.30 Skrivebord av tre, med høyde høyst 80 cm 9403.30.11 p/st @ S

36.12.12.50 Andre kontormøbler av metall, med høyde høyst 80 cm 9403.30.19 p/st @ S

36.12.12.70 Kontormøbler av tre, skap med dører, skodder eller lemmer; 
kartotekskap, arkivskap og andre skap, med høyde over 80 cm

9403.30.91 p/st @ S

36.12.12.90 Andre kontormøbler av tre, med høyde over 80 cm 9403.30.99 p/st @ S

36.12.13.00 Butikkmøbler av tre 9403.60.30 p/st @ S

NACE 36.13: Produksjon av andre kjøkkenmøbler

36.13.10.50 Kjøkkenelementer av tre 9403.40.10 p/st @ S

36.13.10.90 Kjøkkenmøbler av tre (unntatt enkeltelementer) 9403.40.90 p/st @ S
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NACE 36.14: Produksjon av møbler ellers

36.14.11.00 Møbler av metall, unntatt kontormøbler 9403.20 kg S

36.14.12.30 Soveromsmøbler av tre 9403.50 p/st @ S

36.14.12.50 Spise- og dagligstuemøbler av tre 9403.60.10 p/st @ S

36.14.13.00 Andre møbler av tre (unntatt soveromsmøbler, spise- og 
dagligstuemøbler, kjøkkenmøbler, kontormøbler og butikkmøbler)

9403.60.90 p/st @ S

36.14.14.30 Møbler av plast 9403.70 p/st @ S

36.14.14.50 Møbler av spanskrør, vidjer, bambus og lignende materialer 9403.80 p/st @ S

36.14.15.30 Deler av metall til møbler 9403.90.10 — S S2

36.14.15.50 Deler av tre til møbler 9403.90.30 — S

36.14.15.90 Deler til møbler, unntatt av tre og metall 9403.90.90 — S

NACE 36.15: Produksjon av madrasser

36.15.11.00 Sengebunner 9404.10 p/st @ S

36.15.12.30 Madrasser av skumgummi, med eller uten trekk 9404.21.10 p/st @ S

36.15.12.50 Madrasser av skumplast, med eller uten trekk 9404.21.90 p/st @ S
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36.15.12.70 Madrasser med fjærer 9404.29.10 p/st @ S

36.15.12.90 Madrasser av andre materialer ikke nevnt ellers 9404.29.90 p/st @ S

NACE 36.21: Preging av mynter og medaljer

36.21.10.00 Preging av mynter og medaljer 7118 kg S

NACE 36.22: Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelsteiner og halvedelsteiner ikke nevnt ellers

36.22.11.10 Kulturperler, bearbeidede 7101.22 g S

36.22.11.30 Diamanter, unntatt industridiamanter, bearbeidede men ikke 
monterte eller innfattede

7102.39 c/k S

36.22.11.50 Edle steiner (unntatt diamanter), og halvedle steiner, bearbeidede 
men ikke tredd på snor, monterte eller innfattede

7103.9 g S

36.22.11.70 Syntetiske eller rekonstruerte edle eller halvedle steiner, unntatt 
piezoelektrisk kvarts, men ikke tredd på snor, monterte eller 
innfattede

7104.90 g S

36.22.12.30 Industridiamanter, bearbeidede 7102.29 c/k S

36.22.12.50 Støv og pulver av naturlige eller syntetiske edle eller halvedle 
steiner

7105 g S

36.22.13.30 Smykkevarer og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert 
med edelt metall

7113 — S

36.22.13.51 Sølvsmedarbeider, også forgylt eller platinert eller plettert med 
edelt metall

7114.11 — S

36.22.13.53 Gull- og sølvsmedarbeider av edelt metall, unntatt sølv, også 
forsølvet, forgylt eller platinert eller plettert med edelt metall

7114.19 — S

36.22.13.55 Gull- og sølvsmedarbeider av uedelt metall plettert med edelt 
metall

7114.20 — S

36.22.14.30 Varer av edelt eller av metall plettert med edelt metall, ikke nevnt 
ellers

7115.90 kg S
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36.22.14.50 Varer av natur- eller kulturperler eller av edle eller halvedle 
steiner, naturlige, syntetiske eller rekonstruerte

7116 g S

36.22.14.70 Katalysatorer i form av trådduk eller gitter, av platina 7115.10 kg S

NACE 36.30: Produksjon av musikkinstrumenter

36.30.11.10 Akustiske pianoer, nye (herunder automatiske) 9201.10.10 p/st S

36.30.11.30 Akustiske flygler (herunder automatiske) 9201.20 p/st S

36.30.11.50 Strengeinstrumenter med klaviatur (unntatt pianoer og flygler) 9201.90 p/st @ S

36.30.12.35 Fioliner 9202.10.10 p/st S

36.30.12.39 Akustiske strykeinstrumenter (unntatt fioliner) 9202.10.90 p/st S

36.30.12.50 Akustiske gitarer 9202.90.30 p/st S

36.30.12.90 Akustiske strengeinstrumenter (unntatt strykeinstrumenter og 
gitarer)

9202.90.80 p/st S

36.30.13.10 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og lignende instrumenter med 
klaviatur og med frittsvingende metalltunger

9203 p/st @ S

36.30.13.30 Trekkspill og lignende instrumenter 9204.10 p/st S

36.30.13.50 Munnspill 9204.20 p/st S

36.30.14.10 Messingblåseinstrumenter 9205.10 p/st S

36.30.14.40 Treblåseinstrumenter 9205.90 p/st @ S

36.30.15.10 Elektriske orgler 9207.10.10 p/st S

36.30.15.33 Digitale pianoer 9207.10.30 p/st S

36.30.15.37 Synthesizere, med klaviatur 9207.10.50 p/st S

36.30.15.40 Klaviaturer og andre elektriske musikkinstrumenter med klaviatur 9207.10.80 p/st @ S
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36.30.15.50 Elektriske gitarer (herunder bassgitarer) 9207.90.10 p/st S

36.30.15.90 Elektriske instrumenter, ikke nevnt ellers 9207.90.90 p/st @ S

36.30.16.30 Slaginstrumenter 9206 p/st @ S

36.30.16.50 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, 
musikksager og andre instrumenter ikke nevnt ellers

9208 p/st @ S

36.30.17.30 Metronomer, stemmegafler og stemmepiper; mekanismer til 
spilledåser

9209 [.10 + .20] p/st @ S

36.30.17.50 Strenger til musikkinstrumenter 9209.30 p/st @ S

36.30.18.13 Deler og tilbehør til pianoer 9209.91 — S

36.30.18.15 Deler og tilbehør til pipeorgler, harmonier og lignende 
instrumenter med klaviatur

9209.93 — S

36.30.18.17 Deler og tilbehør til elektriske musikkinstrumenter 9209.94 — S

36.30.18.30 Deler og tilbehør til strengeinstrumenter, unntatt til pianoer, flygler 
og lignende og unntatt strenger

9209.92 — S

36.30.18.95 Deler og tilbehør til blåseinstrumenter 9209.99.30 — S

36.30.18.97 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter, ikke nevnt ellers 9209.99.7 — S

36.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter — — S

NACE 36.40: Produksjon av sportsartikler

36.40.11.33 Langrennsski 9506.11.10 pa S

36.40.11.35 Ski, til bruk på snø (unntatt langrennsski) 9506.11 (.2 + .80) pa S

36.40.11.37 Skibindinger, skistaver og annet utstyr (unntatt ski) 9506 [.12 + .19] — S
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36.40.11.53 Skøyter 9506.70.10 pa S

36.40.11.55 Rulleskøyter 9506.70.30 pa S

36.40.11.57 Deler og tilbehør til skøyter og rulleskøyter 9506.70.90 — S

36.40.12.00 Vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport 9506.2 — S

36.40.13.00 Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og 
friidrett

9506.91 — S

36.40.14.10 Sportshansker, -vanter og votter av lær eller kunstlær 4203.21 pa S

36.40.14.30 Golfkøller og annet golfutstyr 9506.3 — S

36.40.14.50 Artikler og utstyr for bordtennis 9506.40 — S

36.40.14.63 Tennisracketer, med eller uten strenger 9506.51 p/st @ S

36.40.14.65 Badmintonracketer eller lignende racketer, med eller uten strenger 9506.59 p/st @ S

36.40.14.80 Baller, unntatt golfballer og bordtennisballer 9506.6 p/st @ S

36.40.14.90 Andre artikler og utstyr for sport eller utendørsspill, ikke nevnt 
ellers

9506.99 — S

36.40.15.30 Fiskestenger, fiskekroker også med fortom, fiskesneller 9507 [.10 + .20 + .30] — S

36.40.15.50 Redskap for snørefiske, fiskehåver; sommerfuglhåver og lignende; 
lokkefugler og lignende jaktutstyr

9507.90 — S

NACE 36.50: Produksjon av spill og leker

36.50.11.00 Dukker som utelukkende forestiller mennesker 9502.10 p/st @ S

36.50.12.30 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
stoppede

9503.41 p/st @ S

36.50.12.53 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
av tre

9503.49.10 p/st @ S

36.50.12.55 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
av plast

9503.49.30 p/st @ S
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36.50.12.59 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger 
(unntatt stoppede, eller av tre eller plast)

9503.49.90 p/st @ S

36.50.13.30 Dukkeklær og tilbehør dertil, fottøy og hodeplagg 9502.91 — S

36.50.13.50 Deler og tilbehør til dukker (unntatt klær, fottøy og hodeplagg) 9502.99 — S

36.50.20.30 Elektriske tog (herunder skinner, signalutstyr og annet tilbehør) 9503.10 — S

36.50.20.55 Byggesett for miniatyrmodeller, også mekaniske, av plast (unntatt 
elektriske tog med tilbehør)

9503.20.10 p/st @ S

36.50.20.59 Byggesett for miniatyrmodeller, også mekaniske (unntatt 
elektriske tog med tilbehør og unntatt av plast)

9503.20.90 p/st @ S

36.50.20.93 Byggesett og byggeleketøy, av tre 9503.30.10 p/st @ S

36.50.20.95 Byggesett og byggeleketøy, av plast 9503.30.30 p/st @ S

36.50.20.99 Byggesett og byggeleketøy, unntatt av tre eller plast 9503.30.90 p/st @ S

36.50.31.30 Dukkevogner 9501.00.10 p/st @ S

36.50.31.50 Trehjulssykler, sparkesykler og tråbiler 9501.00.90 p/st @ S

36.50.32.50 Puslespill av tre 9503.60.10 p/st @ S

36.50.32.90 Puslespill (unntatt av tre) 9503.60.90 p/st @ S

36.50.33.10 Lekemusikkinstrumenter og -apparater 9503.50 p/st @ S

36.50.33.30 Leketøy pakket i sett, ikke nevnt ellers 9503.70 p/st @ S

36.50.33.43 Leketøy og modeller med motor, av plast 9503.80.10 p/st @ S

36.50.33.49 Leketøy og modeller med motor (unntatt av plast) 9503.80.90 p/st @ S
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36.50.33.50 Leketøysvåpen 9503.90.10 p/st @ S

36.50.33.63 Annet leketøy av plast 9503.90 (.32 + .34) — S

36.50.33.65 Annet leketøy av gummi 9503.90.35 — S

36.50.33.67 Annet leketøy av tekstilstoff 9503.90.37 — S

36.50.33.73 Kokillestøpte miniatyrmodeller av metall 9503.90.51 — S

36.50.33.75 Annet leketøy av metall 9503.90.55 — S

36.50.33.79 Annet leketøy av andre materialer, ikke nevnt ellers 9503.90.99 — S

36.50.41.00 Spillkort 9504.40 kg S

36.50.42.00 Elektroniske spill (videospill) som brukes sammen med en 
fjernsynsmottaker

9504.10 p/st @ S

36.50.43.10 Biljardbord og tilbehør til biljardspill 9504.20 p/st @ S

36.50.43.30 Spill som virker med hjelp av mynter eller sjetonger (unntatt 
utstyr til bowlingbaner)

9504.30 p/st @ S

36.50.43.55 Elektriske racerbilbaner med biler, som har karakter av 
konkurransespill

9504.90.10 p/st @ S

36.50.43.59 Andre selskapsspill 9504.90.90 kg S

NACE 36.61: Produksjon av bijouterivarer

36.61.10.30 Skjorte- og mansjettknapper av uedelt metall, også forsølvet, 
forgylt eller platinert med edelt metall

7117.11 kg S

36.61.10.50 Bijouterivarer av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller 
platinert med edelt metall (unntatt skjorte- og mansjettknapper)

7117.19 kg S

36.61.10.90 Bijouterivarer (unntatt av uedelt metall) 7117.90 kg S
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NACE 36.62: Produksjon av koster og børster

36.62.11.10 Koster, børster og lignende som består av sammenbundne kvister 
eller andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft

9603.10 p/st S

36.62.11.30 Håndbetjente mekaniske gulvfeieapparater uten motor 9603.90.10 p/st S

36.62.11.50 Børster til gatefeiemaskiner; koster og børster til 
husholdningsbruk, herunder kles- og skobørster; børster til pleie 
og stell av dyr

9603.90.91 p/st @ S

36.62.11.90 Børster ikke nevnt ellers 9603.90.99 p/st @ S

36.62.12.10 Tannbørster 9603.21 p/st S

36.62.12.35 Hårbørster 9603.29.30 p/st S

36.62.12.37 Barberkoster og andre toalettbørster for personlig bruk 9603.29.80 p/st @ S

36.62.12.50 Pensler og børster for kunstnere samt pensler for skriving 9603.30.10 p/st S

36.62.12.70 Pensler til kosmetisk bruk 9603.30.90 p/st S

36.62.13.30 Malerkoster, malerpensler og lignende 9603.40.10 p/st S

36.62.13.50 Malerputer og -ruller 9603.40.90 p/st S

36.62.13.70 Børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer 9603.50 p/st @ S

NACE 36.63: Industriproduksjon ikke nevnt ellers

36.63.10.00 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til 
fornøyelsesparker; ambulerende sirkus, menasjerier og teatre

9508 — S

36.63.21.13 Kulepenner med flytende blekk («rollerpenner») 9608.10.10 p/st S

36.63.21.15 Kulepenner med skaft eller hette av edelt metall eller plettert med 
edelt metall

9608.10.30 p/st S

36.63.21.17 Kulepenner med utskiftbar patron 9608.10.91 p/st S

36.63.21.19 Kulepenner ikke nevnt ellers 9608.10.99 p/st S
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36.63.21.30 Filtpenner og andre penner med porøse spisser 9608.20 p/st S

36.63.21.50 Mekaniske blyanter 9608.40 p/st S

36.63.22.30 Tusjpenner 9608.31 p/st S

36.63.22.55 Fyllepenner, stylografer og andre penner, med skaft eller hette av 
edelt metall eller plettert med edelt metall, unntatt tusjpenner

9608.39.10 p/st S

36.63.22.59 Fyllepenner, stylografer og andre penner, ikke nevnt ellers 9608.39.90 p/st S

36.63.23.10 Sett av varer fra to eller flere produkter f.eks. kulepenner, 
filtpenner, mekaniske blyanter og lignende

9608.50 kg S

36.63.23.35 Patroner med flytende blekk til kulepenner («rollerpenner») 9608.60.10 p/st S

36.63.23.39 Patroner (refiller) til kulepenner, unntatt til «rollerpenner» 9608.60.90 p/st S

36.63.23.53 Pennesplitter og spisser til pennesplitter 9608.91 kg S

36.63.23.55 Deler og tilbehør til fylle-, kule- filtpenner, stylografer og andre 
penner, ikke nevnt ellers

9608.99 — S

36.63.24.10 Blyanter, herunder fargeblyanter, med stifter innfattet i stivt 
hylster

9609.10 p/st @ S

36.63.24.30 Blyantstifter, svarte eller fargede 9609.20 p/st @ S

36.63.24.50 Skrive- eller tegnekritt samt skredderkritt 9609.90 kg S

36.63.25.10 Skrive- og tegnetavler, også med rammer 9610 p/st @ S

36.63.25.30 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og lignende til 
bruk for hånd; trykkerisett for hånd

9611 p/st @ S

36.63.25.50 Stempelputer 9612.20 p/st @ S

36.63.25.70 Fargebånd til skrivemaskiner, instrumenter og lignende 9612.10 p/st @ S

36.63.31.30 Paraplyer og parasoller 6601 p/st S
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36.63.31.50 Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og lignende 6602 p/st @ S

36.63.32.00 Deler og tilbehør til paraplyer, parasoller, spaserstokker, 
sittestokker, sveper, ridepisker og lignende

6603 — S

36.63.33.33 Trykknapper samt deler dertil 9606.10 kg S

36.63.33.35 Knapper av plast, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.21 kg S

36.63.33.37 Knapper av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilstoff 9606.22 kg S

36.63.33.39 Knapper ikke nevnt ellers 9606.29 kg S

36.63.33.50 Glidelåser 9607.1 m S

36.63.34.30 Knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner 9606.30 kg S

36.63.34.50 Deler til glidelåser 9607.20 — S

36.63.40.00 Linoleum, også tilskåret; gulvbelegg som består av tekstilbunn 
med belegg, også tilskåret

5904 m2 S

36.63.50.30 Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning; ull, 
andre dyrehår eller tekstilstoffer, bearbeidet for parykkmakerarbeid

6703 kg S

36.63.50.50 Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og lignende 
av menneske- eller dyrehår eller av tekstilstoffer; varer av 
menneskehår ikke nevnt ellers

6704 kg S

36.63.61.10 Sigarettennere og andre tennere 9613 [.10 + .20 + .80] p/st @ S

36.63.61.30 Piper og pipehoder 9614.20.80 p/st S

36.63.61.50 Sigar- og sigarettmunnstykker samt deler, også deler til piper 9614.90 kg S
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36.63.61.70 Grovt tildannede blokker av tre eller rot, til framstilling av piper 9614.20.20 kg S

36.63.62.10 Ferrocerium og andre pyrofore legeringer uansett form, ikke nevnt 
ellers

3606.90 kg S

36.63.62.30 Deler til sigarettennere og andre tennere (unntatt stifter og veker) 9613.90 — S

36.63.63.00 Fyrstikker (unntatt pyrotekniske artikler) 3605 kg S

36.63.64.00 Flytende brensel og flytende brennbare gasser i beholdere som 
brukes ved fylling av sigarettennere eller lignende tennere, med 
rominnhold høyst 300 cm³

3606.10 p/st @ S

36.63.71.30 Julepynt 9505.10 — S

36.63.71.50 Karnevals- eller andre underholdningsartikler, herunder utstyr for 
tryllekunster samt morosaker

9505.90 — S

36.63.72.30 Barnevogner 8715.00.10 p/st S

36.63.72.50 Deler til barnevogner 8715.00.90 — S

36.63.73.15 Kammer, hårspenner og lignende, av hardgummi eller plast 9615.11 kg S

36.63.73.19 Kammer, hårspenner og lignende av andre materialer, ikke nevnt 
ellers

9615.19 kg S

36.63.73.30 Hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og lignende samt deler (unntatt 
til elektriske hårpleieprodukter)

9615.90 kg S

36.63.73.50 Sprøyteflakonger og lignende til toalettbruk samt beslag dertil 9616.10 kg S

36.63.73.70 Pudderkvaster og lignende til bruk for kosmetikk- eller 
toalettpreparater

9616.20 p/st @ S

36.63.74.00 Instrumenter, apparater og modeller for demonstrasjonsformål 9023 kg S

36.63.75.00 Lys og lignende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks 3406 kg S
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36.63.76.50 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav, av plast 6702.10 — S

36.63.76.90 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav av andre 
materialer enn plast

6702.90 — S

36.63.77.10 Varer av tarmer (unntatt av «wormgut»), gullslagerhinner, blærer 
eller sener

4206 kg S

36.63.77.20 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler 
derav og dun samt varer derav, unntatt fjær og dun til stopping og 
bearbeidede fjærposer og –skaft

6701 kg S

36.63.77.30 Animalske utskjæringsmaterialer samt varer av disse materialer 9601 kg S

36.63.77.40 Vegetabilske eller mineralske utskjæringsmaterialer, bearbeidede 
samt varer av disse, samt varer av voks, parafin, stearin, naturlige 
gummier og harpikser, uherdet gelatin m.m.

9602 kg S

36.63.77.50 Håndsikter og håndsåld 9604 kg S

36.63.77.70 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; 
tilhørende deler (unntatt glassbeholdere)

9617 kg S

36.63.77.90 Modellfigurer; utstillingsfigurer og lignende; automatiske eller 
andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling

9618 kg S

NACE 99.t: Kode T

27.10.T1.10 Råjern — kg T M/- A1

27.10.T1.21 Råstål: ulegert stål framstilt i elektriske ovner — kg T M/- B1

27.10.T1.22 Råstål: ulegert stål framstilt ved andre prosesser enn i elektriske 
ovner

— kg T M/- B1

27.10.T1.31 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt i elektriske 
ovner

— kg T M/- B2

27.10.T1.32 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg T M/- B2

27.10.T1.41 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt i elektriske ovner — kg T M/- B3

27.10.T1.42 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg T M/- B3

27.10.T2.11 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) 
med en bredde på minst 600 mm

— kg T M/- C1
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27.10.T2.12 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) 
med en bredde på høyst 600 mm

— kg T M/- C2

27.10.T2.21 Plater framstilt i bredbåndsvalser — kg T M/- C3

27.10.T2.22 Flate og brede produkter, varmvalsede i andre valser enn 
bredbåndsvalser

7208 [.51 + .52 + .53 
+ .90] + 7210.90.30 + 
7211.13 + 7219.21 + 7225 
[.40(.12 + .40 + .60) + .99]

kg T M/-

27.10.T2.31 Varmvalsede valsetråder 7213 + 7221 + 7227 [.20 + 
.90(.10 + .95)]

kg T M/-

27.10.T2.41 Stenger av armeringsstål 7214 [.20 + .99.10] kg T M/-

27.10.T2.42 Andre varmvalsede stenger 7214 [.10 + .30 + .91 + 
.99(.3 + .50 + .7 + .95)] + 
7222 [.1 + .40.10] + 7228 
[.20(.10 + .91) + .30 + .40 
+ .60.20 + .80]

kg T M/-

27.10.T2.43 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm og 
vinkeljern

7216 [.10 + .2 + .40 + .50 
+ .99] + 7228.70.10

kg T M/-

27.10.T2.44 Tunge profiler 7216.3 kg T M/-

27.10.T2.51 Spunspæler 7301.10 kg T M/-

27.10.T2.52 Jernbanemateriell 7302 kg T M/-

27.10.T2.60 Sveisede profiler 7301.20 kg T M/-

27.10.T3.10 Kaldvalsede plater, bånd og svartblikk, med bredde minst 600 mm 7209 [.15 + .16.90a + 
.17.90a + .18.9a + .25 + 
.26.90a + .27.90a + .28.90a 
+ .90 (.10a + .90)] + 
7225.50 + 7219 [.3 + .90]

kg T M/-

27.10.T3.20 Elektroplater og elektrobånd 7209 [.16 (.10 + .90b) + 
.17 (.10 + .90b) + .18 (.10 
+ .9b) + .26 (.10 + .90b) + 
.27 (.10 + .90b) + .28 (.10 
+ .90b) + .90.10b] + 7225 
[.11 + .19.90]

kg T M/-

27.10.T3.30 Hvitblikk, andre fortinnede plater og elektrolytisk krombelagt stål 
(EKSF)

7210 [.1 + .50 + .70.10 + 
.90.40] + 7212 [.10.10 + 
.40.20]

kg T M/-
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27.10.T3.40 Plater belagt med metall ved varmdypping 7210 [.20 + .4 + .6 + 
.90.80] + 7225.92

kg T M/-

27.10.T3.50 Elektrolytisk belagte plater 7210.30 + 7225.91 kg T M/-

27.10.T3.60 Organisk belagte plater 7210.70.80 kg T M/-

NACE 99.z: Kode Z

15.70.10.Z3 Fôrpreparater (unntatt hunde- eller kattemat, i pakninger for 
detaljsalg)

2309.90 [.10 + .20 + .3 + 
.4 + .5 + .70 + .9]

kg S

17.10.43.Z1 Garn av bomull eller ukjemmede fibrer, ikke i detaljopplegging 5205 [.1 + .3] + 5206 [.1 
+ .3]

kg T

17.10.43.Z2 Garn av bomull eller kjemmede fibrer, ikke i detaljopplegging 5205 [.2 + .4] + 5206 [.2 
+ .4]

kg T

17.10.53.Z1 Garn av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull, ikke i 
detaljopplegging

5509 [.52 + .61 + .91] kg T

17.20.20.Z1 Vevnader av bomull, høyst 200 g/m2 (unntatt gas og farget garn) 5208 [.1 + .2 + .3 + .5] + 
5210 [.1 + .2 + .3 + .5] + 
5212.1 — 5208 [.11.10 + 
.21.10] — 5212.14

m2 T

17.20.20.Z3 Vevnader av bomull, over 200 g/m2 (unntatt farget garn) 5209 [.1 + .2 + .3 + .5] 
+ 5211 [.1 + .2 + .3 + .5] 
+ 5212 [.21 + .22 + .23 
+ .25]

m2 T

17.20.20.Z5 Vevnader av bomull, med garn av ulik farge (unntatt denim) 5208.4 + 5209 [.41 + .43 
+ .49] + 5210 + 5211 [.41 
+ .43 + .49] + 5212 [.14 
+ .24]

m2 T

26.60.13.Z1 Rør og andre artikler av sement, betong eller kunststein, samt 
tilbehør

6810.99 kg S

27.10.31.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
ulegert stål

7206 + 7207 [.11 + .19 + 
.20(.1 + .5 + .80)]

kg S

27.10.32.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
rustfritt stål

7218 kg S

27.10.33.Z0 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater av 
annet ulegert stål enn rustfritt stål

7224 [.10 + .90(.0 + .18 + 
.3 + .90)]

kg S

27.10.41.Z5 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
minst 600 mm (av rustfritt stål)

7219.1 kg S
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27.10.41.Z6 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med bredde 
under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1 kg S

27.10.71.Z0 Kaldvalsede plater og bånd, ikke belagt (herunder elektroplater og 
elektrobånd, ikke sluttglødet), med bredde minst 600 mm (ikke av 
rustfritt stål)

7209 [.15 + .16.90 + 
.17.90 + .18.9 + .25 + 
.26.90 + .27.90 + .28.90 + 
.90] + 7225.50

kg S

27.32.10.Z5 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av ulegert 
og legert stål (ikke av rustfritt stål og elektrostål), med bredde 
under 600 mm

7211 [.23(.30 + .80) + .29 
+ .90] + 7226.92

kg S

27.32.10.Z6 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede delte bånd, av rustfritt 
stål (ikke isolerte elektriske bånd eller korrugerte bånd med takket 
eller skrå kant), med bredde under 600 mm

7220 [.20 + .90] kg S

27.32.20.Z1 Stålplater og bånd samt kaldvalsede delte bånd (av ulegert stål), 
metallbelagt ved varmdypping eller elektrolyse, med bredde under 
600 mm

7212 [.10.90 + .20 + .30 
+ .50]

kg S

27.32.20.Z2 Organisk belagte stålplater og kaldvalsede delte bånd med 
organisk belagt stålplate, med bredde under 600 mm

7212.40 kg S

39.99.00.Z0 Prefabrikkerte bygninger av plast, sement eller aluminium 9406.00.80 — S

@ = enheten er ulik enheten i KN.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 7. mars 2005 
om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for 
tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen 
i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98(2) omfatter 
en ad hoc-modul om arbeidsulykker og yrkesbetingede 
helseproblemer.

2) I rådsresolusjon av 3. juni 2002 (2002/C 161/01) om 
en ny fellesskapsstrategi for helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen (2002-2006)(3) oppfordres Kommisjonen 
og medlemsstatene til å intensivere det pågående arbeidet 
med harmonisering av statistikk over arbeidsulykker og 
yrkessykdommer med det formål å skaffe sammenlignbare 
data som kan brukes til å foreta en objektiv vurdering av 
virkningen og effektiviteten av tiltakene som vedtas 
under den nye fellesskapsstrategien.

3) I henhold til rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(4) skal arbeidsgiveren 
føre en liste over arbeidsulykker som har ført til at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 25.2.2006, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 31.

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6).

(2) EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23.
(3) EFT C 161 av 5.7.2002, s. 1.
(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

arbeidstakere er blitt arbeidsudyktige i mer enn tre 
arbeidsdager og må utarbeider rapporter, til bruk for 
vedkommende myndighet og i samsvar med nasjonal 
lovgivning og/eller praksis, om arbeidsulykker som 
har rammet deres arbeidstakere. I Kommisjonens 
rekommandasjon 2003/670/EF av 19. september 2003 
om den europeiske liste over yrkessykdommer(5), 
anbefales medlemsstatene å sikre at alle tilfeller av 
yrkessykdommer rapporteres samt gradvis å sikre at 
deres statistikk over yrkessykdommer er kompatibel 
med den europeiske listen og det pågående arbeidet med 
systemet for å harmonisere den europeiske statistikk 
over yrkessykdommer. Kommisjonsmeldingen av 
11. mars 2002 om en ny fellesskapsstrategi for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen 2002-2006(6) understreker 
at de statistiske opplysningene ikke bare bør dekke 
anerkjente yrkessykdommer og arbeidsulykker samt 
deres årsaker og følger, men også gi kvantifiserbar 
informasjon om arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake 
disse sykdommene og ulykkene. Statistiske opplysninger 
bør foreligge for nye fenomener, f.eks. stressrelaterte 
plager eller muskel- og skjelettplager.

4) Det er også nødvendig å oppdatere spesifikasjonene for 
utvalget fastsatt i avsnitt 1 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 384/2005 for å sikre at utvalget som er tilgjengelig for 
analyse i ad hoc-modulen er så relevant som mulig.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen over opplysninger som skal samles 
inn i 2007 som ledd i ad hoc-modulen om arbeidsulykker 
og yrkesbetingede helseproblemer, påkrevd for avsnitt 1 i 
vedlegget til forordning (EF) nr. 384/2005, er å finne i 
vedlegget til denne forordning.

(5) EUT L 238 av 25.9.2003, s. 28.
(6) KOM(2002) 118 endelig utgave av 11.3.2002.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006

av 24. februar 2006

om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i 
henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 384/2005(*)

2009/EØS/39/37
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Artikkel 2

I avsnitt 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 384/2005 skal punktet «Utvalg» lyde:

«Utvalg: Målgruppen for undersøkelsen i denne modulen består av personer over 15 år.»

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFtUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer

1. Berørte medlemsstater og regioner: alle

2. Variablene har følgende koder:

Nummereringen av variablene for arbeidsundersøkelsen i kolonnen «Filter» viser til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 430/2005(1).

Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

ARBEIDSULYKKER SOM HAR RAMMEt PERSONER SOM HAR ARBEIDEt I LØPEt AV DE SIStE 
12 MÅNEDENE

209 Skade(r) forårsaket av ulykke(r), unntatt sykdommer, som har 
inntruffet på arbeidsplassen eller under arbeid i løpet av de 
siste 12 månedene

(C24 = 1, 2) eller (C84 
= 1 og C85/88 og 

C89/90 er ikke mindre 
enn ett år før datoen 

for intervjuet)0 Ingen

1 Én

2 To eller flere

9 Intet svar (C24 = 3-9 og (C84 ≠ 1 eller (C85/88 og C89/90 er 
mer enn ett år før datoen for intervjuet, eller blank)))

Blank Intet svar

210 Den seneste type ulykke som inntraff på arbeidsplassen eller 
under arbeid

C209 = 1-2

1 Trafikkulykke

2 Annen ulykke enn trafikkulykke

9 Ikke relevant (C209 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

211/212 Tidspunkt da personen gjenopptok arbeidet etter den seneste 
ulykken

C209 = 1-2

00 Fortsatt fraværende pga. ikke kommet seg etter ulykken, men 
forventer å gjenoppta arbeidet senere

01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av ulykken

02 Intet fravær eller samme dag som ulykken

03 Dagen etter ulykken

04 To til fire dager etter ulykken

05 Minst fem dager men mindre enn to uker etter ulykken

06 Minst to uker men mindre enn en måned etter ulykken

07 Minst en måned men mindre enn tre måneder etter ulykken

08 Minst tre måneder men mindre enn seks måneder etter ulykken

09 Minst seks måneder men mindre enn ni måneder etter ulykken

10 Ni måneder eller mer etter ulykken

99 Ikke relevant (C209 = 0, 9 eller blank)

Blank Intet svar

(1) EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36.
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

213 Arbeidsforhold da den seneste ulykken inntraff (angi det mest 
relevante alternativet)

C209 = 1-2

1 Nåværende hovedarbeidsforhold

2 Nåværende biarbeidsforhold

3 Siste arbeidsforhold (personen er ikke sysselsatt)

4 Arbeidsforhold for ett år siden

5 Annet biarbeidsforhold

9 Ikke relevant (C209 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

YRKESBEtINGEDE HELSEPROBLEMER I LØPEt AV DE SIStE 12 MÅNEDENE  
(unntatt ulykker på arbeidsplassen)

214 Sykdom(mer), uførhet, skade(r) eller andre fysiske eller 
psykiske helseproblem(er), unntatt ulykker, som har rammet 
personen i løpet av de siste 12 månedene (fra datoen for 
intervjuet) og som er forårsaket eller forverret av arbeidet

(C24 = 1, 2 eller C84 
= 1)

0 Ingen

1 Én

2 To eller flere

9 Ikke relevant (C24 = 3-9 og C84 ≠ 1)

Blank Intet svar

215/216 Det alvorligste helseproblemet som er forårsaket eller forverret 
av arbeidet

C214 = 1-2

00 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
nakke, skuldre, armer eller hender

01 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
hofter, ben eller føtter

02 Bein-, ledd- eller muskellidelser som hovedsakelig påvirker 
ryggen

03 Pustebesvær eller lungelidelser

04 Hudlidelser

05 Problemer med hørselen

06 Stress, depresjon eller angst

07 Hodepine og/eller irriterte øyne

08 Hjerte- og karsykdommer eller andre kretsløpsproblemer

09 Infeksjonssykdommer (virus, bakterier eller andre typer 
infeksjoner)

10 Andre helseproblemer

99 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

217 Hvorvidt det mest alvorlige helseproblemet som er forårsaket 
eller forverret av arbeidet, begrenser evnen til å utføre normale 
daglige aktiviteter på og utenfor arbeidsplassen

C214 = 1-2

0 Nei

1 Ja, til en viss grad

2 Ja, i stor grad

9 Ikke relevant (C 214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter/merknader

218/219 Antall fraværsdager de siste 12 måneder som følge av det mest 
alvorlige helseproblemet som er forårsaket eller forverret av 
arbeidet

C214 = 1-2

00 Personen har ikke arbeidet de siste 12 månedene, men dette av 
årsaker som ikke har sammenheng med helseproblemet som er 
forårsaket eller forverret av arbeidet (f.eks. normal pensjon)

01 Forventer ikke å komme tilbake i arbeid som følge av 
sykdommen

02 Intet fravær eller mindre enn en dag

03 To til tre dager etter ulykken

04 Minst fire dager men mindre enn to uker etter ulykken

05 Minst to uker men mindre enn en måned etter ulykken

06 Minst en måned men mindre enn tre måneder etter ulykken

07 Minst tre måneder men mindre enn seks måneder etter ulykken

08 Minst seks måneder men mindre enn ni måneder etter ulykken

09 Ni måneder eller mer etter ulykken

99 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

220 Arbeidsforhold som forårsaket eller forverret det mest alvorlige 
helseproblemet (angi det mest relevante alternativet)

C214 = 1-2 og 
(C85/88 er ikke 

mindre enn åtte år før 
datoen for intervjuet)1 Nåværende hovedarbeidsforhold

2 Nåværende biarbeidsforhold

3 Siste arbeidsforhold (personen er ikke sysselsatt)

4 Arbeidsforhold for ett år siden

5 Annet biarbeidsforhold

9 Ikke relevant (C214 = 0, 9, blank)

Blank Intet svar

FAKtORER PÅ ARBEIDSPLASSEN SOM KAN HA SKADELIG INNVIRKNING PÅ PSYKISK OG 
FYSISK HELSE

221 Hvorvidt personen i særlig grad utsettes for utvalgte faktorer 
på arbeidsplassen som kan ha skadelig innvirkning på hans/
hennes psykiske helse

C214 = 1, 2

0 Nei

1 Ja, særlig mobbing

2 Ja, særlig vold eller trusler om vold

3 Ja, særlig tidspress eller for stor arbeidsbyrde

9 Ikke relevant (C24 = 3-9)

Blank Intet svar

222 Hvorvidt personen i særlig grad utsettes for utvalgte faktorer 
på arbeidsplassen som kan ha skadelig innvirkning på hans/
hennes fysiske helse

C24 = 1, 2

0 Nei

1 Ja, særlig kjemikalier, støv, damp, røyk eller gass

2 Ja, særlig støy og vibrering

3 Ja, særlig vanskelige arbeidsstillinger, vanskelige 
arbeidsbevegelser eller tunge løft

4 Ja, særlig risiko for ulykker

9 Ikke relevant (C24 = 3-9)

Blank Intet svar
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 
av 29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), 
særlig artikkel 5 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Listen over kjennetegn fastsatt i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 571/88 må tilpasses for å følge utviklingen i 
landbrukssektoren og den felles landbrukspolitikk.

2) I visse medlemsstater har resultatene av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket 
utført i 2003 vist at enkelte kjennetegn er ubetydelige, 
mens andre er blitt viktigere.

3) Ved rådsforordning (EF) nr. 1782/2003 av 29. september 
2003 om fastsettelse av felles regler for direkte 
støtteordninger i henhold til den felles landbrukspolitikk 
og om fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbrukere, 
og om endring av forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) 
nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, 
(EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, 
(EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF)  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 7.2.2006, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2006 av 7. juli 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52, 19.10.2006, s. 32.

(1) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 2139/2004 (EUT L 369 av 16.12.2004, s. 26).

 nr. 2529/2001(2) innføres bevaring av mark i god landbruks- 
og miljømessig stand som landbruksvirksomhet, noe som 
gjør det nødvendig å revidere flere definisjoner.

4) Både forordning (EØF) nr. 571/88 og kommisjonsvedtak 
2000/115/EF(3), som inneholder definisjoner og forklaringer 
som gjelder nevnte forordning, bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, 
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(4) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 571/88 erstattes av vedlegg I 
til denne forordning.

Artikkel 2

Vedlegg I til vedtak 2001/115/EF endres i samsvar med 
vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 3

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

(2) EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2183/2005 (EUT L 347 av 30.12.2005, 
s. 56).

(3) EFT L 38 av 12.2.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2139/2004.

(4) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 204/2006

av 6. februar 2006

om tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 og om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF med sikte på 
tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2007(*)

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

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________

2009/EØS/39/38
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«VEDLEGG II

ENDRINGER I VEDLEGG I TIL VEDTAK 2000/115/EF

1. Definisjonen av «driftsenhet i landbruket» skal lyde:

 «DRIFTSENHET I LANDBRUKET

I. En teknisk og økonomisk enhet som er under én ledelse, og som produserer landbruksvarer eller bevarer mark 
som ikke lenger drives til produksjon, i god landbruks- og miljømessig stand i samsvar med rådsforordning 
(EF) nr. 1782/2003(*). Andre utfyllende varer og tjenester (utenfor landbruket) kan også leveres av 
driftsenheten.

 ____________________
 (*) EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1.»

2. Nytt nr. 1.4 tilføyes i forklaringen som gjelder «driftsenhet i landbruket», og skal lyde:

«1.4.  I forbindelse med reformen av den felles landbrukspolitikk i 2003 ble «Bevaring av mark i god landbruks- 
og miljømessig stand» innført som landbruksvirksomhet (artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1782/2003). Det er 
ikke nødvendig for gårdbrukere å drive andre former for landbruksvirksomhet enn denne for å få tilgang til 
enkeltstøtteordningen.»

3. I underavsnitt C/6 a) skal forklaringen lyde:

 «Gaver til familie og slektninger uten vederlag bør betraktes som forbruk i husholdningen. Sluttproduksjon 
defineres på samme måte som i landbruksregnskapet (dvs. at produksjon som brukes som innsatsfaktorer for annen 
produksjon, for eksempel fôr til husdyrproduksjon, bør ikke medregnes i den samlede produksjonen).

 50 % bør naturligvis ikke betraktes som en nøyaktig terskel, men bare som en veiledende størrelse.»

4. I avsnitt D gjøres følgende endringer:

4.1. I forklaringen til avnitt D skal tredje ledd lyde:

 «Dyrkbar mark omfatter vekstkategoriene D/1-D/20 og D/23-D/35, brakkmark uten tilskudd (D/21) og 
tilskuddsberettiget brakkmark, uten økonomisk utbytte (D/22).»

4.2. I underavsnitt D/22 skal tittelen lyde:

«D/22  Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte».

4.3.  I underavsnitt D/22 skal definisjonen lyde:

«I.  Arealer som ikke lenger drives til produksjon og er berettiget til finansiell støtte. Dette omfatter arealer 
som i samsvar med forordning (EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser) ikke 
lenger anvendes til produksjonsformål, og som bevares i god landbruks- og miljømessig stand, og som er 
berettiget til støtte innenfor rammene av enkeltstøtteordningen eller til utbetaling av brakkleggingsstøtte. 
Dersom det finnes lignende nasjonale ordninger, hører også disse arealer inn under denne rubrikk.

 Arealer som tas ut av produksjon i mer en fem år i henhold til ordninger som ikke krever bevaring i god 
landbruks- og miljømessig stand, bør registreres under H/1 + H/3.»

5. Nytt underavsnitt F/3 skal lyde:

«F/3  Permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon og er støtteberettiget

I. Arealer av permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, som i samsvar med forordning 
(EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser), bevares i god landbruks- og miljømessig stand 
og er berettiget til støtte innenfor rammene av enkeltstøtteordningen.»
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6. I avsnitt I gjøres følgende endringer:

6.1.  I avsnitt I skal tittelen lyde:

«I.  SOPP, VANNING, AREALER SOM IKKE LENGER DRIVES tIL PRODUKSJON OG ER 
StØttEBEREttIGEDE SAMt AREALER MED BRAKKLEGGINGSStØttE, UtEN 
ØKONOMISK UtBYttE».

6.2.  I underavsnitt I/8 skal tittelen lyde:

«I/8  Arealer som ikke lenger drives til produksjon og er støtteberettigede, og arealer med 
brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte, delt inn i:».

6.3.  In underavsnitt I/8 skal bokstav a) og b) lyde:

«a) arealer som ikke lenger drives til produksjon og er støtteberettigede (allerede medregnet under D/22 og 
F/3)

b) arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål enn næringsmidler (for eksempel raps, trær 
og busker osv., herunder linser, kikerter og vikker, som allerede er medregnet under D og G),».

6.4. I underavsnitt I/8 skal definisjonen lyde:

«I.  Arealer som ikke lenger drives til produksjon og er berettiget til finansiell støtte. Dette omfatter arealer som i 
samsvar med forordning (EF) nr. 1782/2003 (eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser) ikke lenger anvendes til 
produksjonsformål, og som bevares i god landbruks- og miljømessig stand, og som er berettiget til støtte innenfor 
rammene av enkeltstøtteordningen eller til utbetaling av brakkleggingsstøtte. Dersom det finnes lignende 
nasjonale ordninger, hører også disse arealer inn under denne rubrikk.»

__________


