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15.3.2012 Nr.	16/1EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	 FOR	 DET	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	882/2004	av	29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	
at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	
om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 overholdes(1),	 særlig	 artikkel	 11	
nr.	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1881/2006	 av	
19.	desember	2006	om	 fastsettelse	 av	grenseverdier	 for	
visse	 forurensende	 stoffer	 i	 næringsmidler(2)	 fastsettes	
grenseverdier	for	nitrater	i	spinat,	salat,	issalat,	barnemat	
og	bearbeidede	kornbaserte	næringsmidler	 for	 spedbarn	
og	småbarn.

2)	 Prøvetaking	 og	 framgangsmåter	 for	 tillaging	 av	 prøver	
spiller	 viktige	 roller	 når	 det	 gjelder	 å	 fastsette	 det	
nøyaktige	innholdet	av	nitrater.

3)	 Det	 bør	 fastsettes	 alminnelige	 kriterier	 som	
analysemetodene	bør	oppfylle,	for	å	sikre	at	laboratoriene	
som	 foretar	 kontrollen,	 bruker	 analysemetoder	 med	
samme	ytelsesnivå.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	364	av	20.12.2006,	s.	25,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	1/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	1.	

(1)	 EUT	 L	 165	 av	 30.4.2004,	 s.	 1,	 rettet	 ved	 EUT	 L	 191	 av	 28.5.2004,	
s.	 1.	 Forordningen	 endret	 ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 776/2006	
(EUT	L	136	av	24.5.2006,	s.	3).

(2)	 Se	EUT	L	364	av	20.12.2006,	s.	5.

4)	 Frisk	 salat	 og	 spinat	 er	 lett	 bedervelige	 produkter	 og	
i	 de	 fleste	 tilfeller	 er	 det	 ikke	 mulig	 å	 holde	 tilbake	
forsendelsene	 til	 analyseresultatet	 av	 den	 offentlige	
kontrollen	er	tilgjengelig.	I	slike	tilfeller	kan	det	hende	at	
vedkommende	myndighet	anser	det	som	hensiktsmessig	
og	 nødvendig	 å	 gjennomføre	 en	 offentlig	 prøvetaking	 i	
feltet	kort	tid	før	innhøsting.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Prøvetaking,	 tillaging	 av	 prøver	 samt	 analyser	 beregnet	 på	
offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	 nitrater	 i	 næringsmidlene	
oppført	i	avsnitt	1	i	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	1881/2006,	
skal	gjennomføres	i	samsvar	med	metodene	angitt	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.

Den	får	anvendelse	fra	1.	mars	2007.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1882/2006

av 19. desember 2006

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av nitrater i  
visse næringsmidler(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

 2012/EØS/16/01

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

Utferdiget	i	Brussel,	19.	desember	2006.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

PRØVETAKINGSMETODER, TILLAGING AV PRØVER OG ANALYSER FOR OFFENTLIG KONTROLL 
AV INNHOLDET AV NITRATER I VISSE NÆRINGSMIDLER

A.		 ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Offentlige	kontroller	skal	utføres	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.	De	alminnelige	
bestemmelsene	nedenfor	får	anvendelse	uten	at	det	berører	bestemmelsene	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

A.1	 Virkeområde

Prøver	 beregnet	 på	 offentlig	 kontroll	 av	 nitratinnholdet	 i	 næringsmidler	 oppført	 i	 avsnitt	 1	 i	 vedlegget	 til	
forordning	(EF)	nr.	1881/2006,	skal	gjennomføres	i	samsvar	med	metodene	angitt	i	dette	vedlegg.	Samleprøver	
som	oppnås	på	denne	måten,	enten	direkte	fra	et	felt	eller	et	parti,	skal	anses	som	representative	for	partiene.

Samsvar	skal	fastslås	på	grunnlag	av	de	nivåer	som	fastslås	i	laboratorieprøvene.

A.2	 Definisjoner

I	dette	vedlegg	menes	med:

A.2.1	 «parti»	 en	 identifiserbar	mengde	av	 et	næringsmiddel	 innhøstet	 eller	 levert	 under	 ett,	 der	det	ved	offentlig	
kontroll	er	fastslått	felles	kjennetegn	som	f.eks.	opprinnelse,	art	eller	jordtype	på	et	område	på	høyst	2	hektar,	
emballasjetype,	emballeringsbedrift,	avsender	eller	merking,

A.2.2	 «delparti»	del	av	et	stort	parti	som	er	valgt	ut	med	sikte	på	bruk	av	prøvetakingsmetoden.	Hvert	delparti	skal	
være	fysisk	atskilt	og	identifiserbart,

A.2.3	 «enkeltprøve	eller	enhet»	en	materialmengde	som	er	tatt	ut	på	ett	enkelt	sted	i	partiet	eller	delpartiet.	I	dette	
tilfellet	kan	det	være	snakk	om	et	enkelt	salathode	eller	en	spinatplante,	eller	en	håndfull	unge	blader,	eller	en	
pose	avskårne	blader,

A.2.4	 «samleprøve»	summen	av	enkeltprøvene	fra	et	parti	eller	delparti,

A.2.5	 «laboratorieprøve»	en	prøve	beregnet	på	laboratoriet,

A.2.6	 «felt»	et	spesifikt	landområde	med	samme	jordtype	og	dyrkingsmetoder,	med	én	enkelt	sort	salat	eller	spinat	
som	er	på	samme	vekststadium.	«Felt»	kan	også	omtales	som	«parti»	i	forbindelse	med	prøvetakingsmetoden,

A.2.7	 «overdekket	område»	et	spesifikt	landområde	i	et	drivhus	eller	en	polytunnel	(tunnel	eller	drivhus	av	plast	eller	
polyetylen),	med	én	enkelt	sort	salat	eller	spinat	som	er	på	samme	vekststadium	og	som	skal	høstes	samtidig.	
«Overdekket	område»	kan	også	omtales	som	«parti»	i	forbindelse	med	prøvetakingsmetoden.

A.3	 Alminnelige bestemmelser

A.3.1 Personale

Prøvetakingen	skal	utføres	av	en	person	som	er	utpekt	for	dette	formål	av	medlemsstaten.

A.3.2 Materiale til prøvetaking

Prøvetakingen	skal	foretas	separat	for	hvert	parti.	Store	partier	(f.eks.	partier	på	over	30	tonn	eller	som	er	større	
enn	3	hektar)	skal	deles	opp	i	delpartier,	som	det	skal	tas	separate	prøver	fra.

A.3.3 Forholdsregler

Under	prøvetakingen	og	tillagingen	av	prøvene	skal	det	tas	forholdsregler	for	å	unngå	forandringer	som	kan	
ha	innvirkning	på

–	 nitratinnholdet,	 som	 kan	 ha	 skadelig	 innvirkning	 på	 den	 analytiske	 bestemmelse	 eller	 forårsake	 at	
samleprøvene	ikke	er	representative,	f.eks.	forekomst	av	jord	på	salat	eller	spinat	under	tillagingen,
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–	 næringsmiddeltryggheten	for	partiene	det	skal	tas	prøver	fra.

Alle	nødvendige	tiltak	for	å	trygge	sikkerheten	for	personene	som	tar	prøvene,	skal	treffes.

A.3.4  Enkeltprøver

Enkeltprøver	skal	så	langt	det	er	mulig	tas	fra	forskjellige	steder	i	hele	partiet	eller	delpartiet.	Avvik	fra	denne	
framgangsmåten	skal	registreres	i	rapporten	omhandlet	i	A.3.8	i	dette	vedlegg.

A.3.5  Tillaging av samleprøven

Samleprøven	skal	oppnås	ved	å	samle	alle	enkeltprøvene.

A.3.6  Parallellprøver

Parallellprøvene	som	tas	for	håndhevings-,	klageadgangs-	eller	referanseformål,	skal	tas	fra	den	homogeniserte	
samleprøven,	med	mindre	en	slik	framgangsmåte	er	i	strid	med	medlemsstatenes	bestemmelser	om	rettighetene	
til	den	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetaket.

A.3.7  Emballering og transport av prøver

Hver	prøve	skal	plasseres	i	en	ren,	forseglet	ugjennomsiktig	plastpose	av	inert	materiale	som	gir	tilstrekkelig	
beskyttelse	mot	fuktighetstap,	skader	og	forurensing.

Prøven	 skal	 overføres	 til	 laboratoriet	 innen	 24	 timer	 etter	 prøvetaking	 og	 skal	 oppbevares	 kjølig	 under	
transport.	Dersom	dette	ikke	er	mulig,	skal	prøven	dypfryses	innen	24	timer	og	oppbevares	nedfrosset	(i	høyst	
6	uker).

Alle	ytterligere	nødvendige	forholdsregler	skal	tas	for	å	unngå	endringer	av	prøvens	sammensetning	som	kan	
oppstå	under	transport	eller	oppbevaring.

A.3.8  Forsegling og merking av prøver

Hver	prøve	som	er	tatt	til	offentlig	bruk,	skal	forsegles	på	prøvetakingsstedet	og	identifiseres	i	samsvar	med	
gjeldende	regler	i	medlemsstaten.

For	hver	prøvetaking	skal	det	utarbeides	en	rapport,	slik	at	hvert	parti	entydig	kan	identifiseres,	med	angivelse	
av	sort,	produsent,	produksjonsmetode,	dato,	prøvetakingssted,	den	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetaket	
som	 er	 ansvarlig	 for	 forsendelsen,	 og	 ytterligere	 opplysninger	 som	 kan	 være	 til	 hjelp	 for	 den	 som	 foretar	
analysen.

A.4  Forskjellige typer partier

Næringsmidlene	 kan	 selges	 i	 løs	 vekt,	 i	 containere	 eller	 i	 enkeltemballasje	 som	 sekker,	 poser	 og	
forbrukerpakninger.	Prøvetakingsmetoden	kan	anvendes	uansett	hvilken	form	varene	markedsføres	i.

B.  PRØVETAKINGSMETODE

Enkeltprøver	skal	så	vidt	mulig	tas	fra	forskjellige	steder	i	hele	partiet	eller	delpartiet.

B.1	 Prøvetaking fra feltet

Dersom	 vedkommende	 myndighet	 anser	 det	 nødvendig	 å	 ta	 prøver	 av	 salat	 eller	 spinat	 fra	 feltet,	 skal	
prøvetakingen	foregå	på	følgende	måte:

Enkeltprøver	 skal	 ikke	 innsamles	 fra	 områder	 som	 ikke	 synes	 å	 være	 representative	 for	 feltet	 eller	
det	 overdekkede	 området.	 Områder	 med	 forskjellige	 jordtyper	 som	 har	 vært	 underlagt	 forskjellige	
dyrkingsmetoder,	 som	 inneholder	 forskjellige	 sorter	 salat	 eller	 spinat	 eller	 som	 skal	 høstes	 til	 forskjellige	
tidspunkter,	skal	behandles	som	atskilte	partier	eller	felt.	Dersom	feltet	er	større	enn	3	hektar,	skal	det	deles	
inn	i	delpartier	på	2	hektar,	og	prøvetakingen	skal	foretas	separat	for	hvert	delparti.
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Enkeltprøver	skal	innsamles	ved	at	prøvetakeren	går	i	et	«W»-	eller	«X»-formet	mønster	over	feltet.	Avlinger	
som	er	høstet	fra	smale	bed	eller	overdekkede	områder,	skal	innsamles	i	et	«W»-	eller	«X»-formet	mønster	fra	
forskjellige	bed	og	legges	sammen	for	å	danne	samleprøven.

Plantene	må	skjæres	av	ved	jordoverflaten.

Prøven	må	inneholde	minst	10	planter,	og	samleprøven	på	10	planter	må	veie	minst	1	kg.	Prøvetakingen	skal	
foretas	bare	på	enheter	som	oppfyller	markedsstandardene(1).	Jord	og	ytre	uspiselige	og	skadede	blader	skal	
fjernes	fra	hver	enkelt	enhet.

B.2  Prøvetaking av partier på markedet av spinat, salat, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler 
for spedbarn og småbarn

Prøvetakingsmetoden	gjelder	for	partier	som	er	mindre	enn	eller	tilsvarer	25	tonn.

Store	partier	(partier	>	30	tonn)	skal	deles	opp	i	delpartier,	i	prinsippet	på	25	tonn,	forutsatt	at	delpartiet	fysisk	
kan	utskilles.	Ettersom	vekten	til	et	parti	ikke	alltid	vil	være	et	eksakt	multiplum	av	25	tonn,	kan	vekten	til	
delpartiene	overskride	den	angitte	vekten	med	opptil	20	%.	Dette	betyr	at	delpartiets	vekt	kan	variere	fra	15	
til	30	tonn.	Dersom	partiet	ikke	fysisk	kan	utskilles	eller	deles	opp	i	delpartier,	skal	prøven	tas	fra	partiet.

Samleprøven	skal	veie	minst	1	kg,	med	mindre	det	ikke	lar	seg	gjøre,	f.eks.	ved	prøvetaking	av	et	salathode	
eller	en	enkeltpakning.

Det	minste	antall	enkeltprøver	som	skal	tas	fra	partiet,	er	angitt	i	tabell	1.

Tabell 1

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet

Partiets	vekt	(kg) Minste	antall	enkeltprøver	som	
skal	tas Samleprøvens	vekt	(kg)

<	50 3 1

50-500 5 1

>	500 10 1

Dersom	partiet	består	av	enkeltpakninger,	er	antall	pakninger	som	skal	utgjøre	en	samleprøve,	angitt	i	tabell	2.

Tabell 2

Antall pakninger (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet består av 
enkeltpakninger

Antall	pakninger	eller	enheter	i	
partiet

Antall	pakninger	eller	enheter	som	
skal	tas Samleprøvens	vekt	(kg)

1-25 1	pakning	eller	enhet 1

26-100 Ca.	5	%,	minst	2	pakninger	eller	
enheter

1

>	100 Ca.	5	%,	høyst	10	pakninger	
eller	enheter

1

(1)	 Markedsstandardene	 for	 salat,	krusendiv	og	bredbladet	endiv	er	 fastsatt	 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),	sist	endret	ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	6/2005	av	4.	januar	2005	(EUT	L	2	av	5.1.2005,	s.	3).
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Prøvetakingen	 skal	 foretas	 separat	 for	 hvert	 parti	 eller	 delparti	 som	 skal	 kontrolleres	 for	 samsvar.	Dersom	
en	 slik	 prøvetakingsmetode	 vil	 kunne	 medføre	 uakseptable	 økonomiske	 konsekvenser	 som	 følge	 av	
skade	 på	 partiet	 (f.eks.	 på	 grunn	 av	 emballasjeformen	 eller	 transportmiddelet),	 kan	 det	 benyttes	 en	 annen	
prøvetakingsmetode,	forutsatt	at	den	sikrer	at	samleprøven	er	tilstrekkelig	representativ	for	partiet	som	det	er	
tatt	prøver	fra,	og	at	den	beskrives	og	dokumenteres	fullt	ut.	Det	sted	i	partiet	der	prøven	tas,	bør	helst	velges	
tilfeldig,	men	dersom	dette	 ikke	er	fysisk	mulig,	skal	prøven	tas	fra	et	 tilfeldig	valgt	sted	 i	de	 tilgjengelige	
delene	av	partiet.

B.3  Prøvetaking i detaljistleddet

Prøvetaking	 av	 næringsmidler	 i	 detaljistleddet	 bør	 om	 mulig	 skje	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 om	
prøvetaking	fastsatt	i	B.2.

Dersom	dette	ikke	er	mulig,	kan	det	benyttes	en	annen	prøvetakingsmetode	i	detaljistleddet,	forutsatt	at	den	
sikrer	at	samleprøven	er	tilstrekkelig	representativ	for	partiet	som	det	er	tatt	prøver	fra,	og	at	den	beskrives	og	
dokumenteres	fullt	ut(1).

B.4  Vurdering av om et parti eller delparti overholder grenseverdien

–	 Godkjenning	dersom	laboratorieprøven	ikke	overskrider	grenseverdien,	samtidig	som	det	 tas	hensyn	til	
måleusikkerhet	og	korrigering	for	gjenfinning.

–	 Avslag	 dersom	 laboratorieprøven	 uten	 tvil	 overskrider	 grenseverdien,	 samtidig	 som	 det	 tas	 hensyn	 til	
måleusikkerhet	og	korrigering	for	gjenfinning	(dvs.	at	analyseresultatet,	korrigert	for	gjenfinning	og	minus	
usikkerhet	i	forbindelse	med	utvidet	måling,	brukes	til	å	vurdere	samsvar).

C.		 TILLAGING	AV	PRØVER

1.	 Ved	prøvetaking	av	 friske	produkter	 skal	 tillaging	av	prøven	om	mulig	 finne	 sted	 innen	24	 timer	etter	
prøvetakingen.	Dersom	dette	ikke	er	mulig,	skal	prøven	oppbevares	nedfrosset	(i	høyst	seks	uker).

2.	 Jord	 og	 ytre	 uspiselige	 og	 skadde	 blader	 skal	 fjernes	 fra	 hver	 enkelt	 enhet.	Det	 er	 ikke	 tillatt	 å	 vaske	
prøvene	da	dette	kan	føre	til	at	nitratinnholdet	reduseres.

3.	 Hele	prøven	skal	homogeniseres	(tilsetting	av	en	kjent	mengde	vann	er	frivillig).	Avhengig	av	størrelsen	
på	blanderen/kvernen/hakkeren	som	brukes,	kan	en	eller	flere	enheter	kombineres	for	homogeniseringen.	
Det	kan	være	lettere	å	utføre	blandeprosessen	dersom	enhetene	fryses	og	hakkes	før	homogeniseringen.	
Det	 må	 godtgjøres	 at	 homogeniseringsprosessen	 som	 brukes,	 resulterer	 i	 fullstendig	 homogenisering.	
Grundig	 homogenisering	 er	 av	 avgjørende	 betydning	 for	 optimal	 ekstraksjon	 og	 gjenfinning	 av	 nitrat.	
Prøvene	skal	behandles	likt	på	denne	måten	uansett	om	de	er	tatt	fra	feltet	eller	detaljistleddet.

4.	 Det	skal	tas	en	eller	flere	analyseprøver	fra	de	kombinerte	enhetene	med	henblikk	på	analyse.

D.		 ANALYSEMETODE,	RESULTATRAPPORTERING	OG	KRAV	TIL	LABORATORIEKONTROLL

D.1 Definisjoner

I	dette	vedlegg	menes	med:

r = repeterbarhet	 den	 verdi	 som	 den	 absolutte	 forskjell	mellom	 to	 enkeltstående	 prøvingsresultater	
oppnådd	under	repeterbarhetsforhold,	dvs.	samme	prøve,	samme	person,	samme	apparatur,	samme	
laboratorium	og	kort	tidsintervall,	med	en	bestemt	sannsynlighet	(normalt	95	%)	kan	forventes	å	
ligge	under;	R	=	2,8	x	Sr

sr = standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	repeterbarhetsforhold

(1)	 Dersom	delen	det	skal	tas	prøver	fra,	er	så	liten	at	det	er	umulig	å	oppnå	en	samleprøve	på	1	kg,	kan	samleprøven	veie	mindre	
enn	1	kg.	Ved	prøvetaking	av	bearbeidede	kornbaserte	næringsmidler	og	næringsmidler	for	spedbarn	og	småbarn	kan	samleprøven	
veie	mindre	enn	0,5	kg.
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RSDr = relativt	standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	repeterbarhetsforhold	

[(sr/ )	×	100]

R = reproduserbarhet	den	verdi	 som	den	absolutte	 forskjell	mellom	enkeltstående	prøvingsresultater	
oppnådd	 under	 reproduserbarhetsforhold,	 dvs.	 av	 personer	 ved	 ulike	 laboratorier	 ved	 bruk	 av	
den	 standardiserte	 prøvingsmetoden	 med	 identisk	 materiale,	 med	 en	 bestemt	 sannsynlighet	
(normalt	95	%)	kan	forventes	å	ligge	under;	R	=	2,8	×	sR

sR = standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	reproduserbarhetsforhold

RSDR = relativt	standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	reproduserbarhetsforhold

	[(sR/ )	×	100]

D.2  Generelle krav

Analysemetodene	som	benyttes	ved	kontroll	av	næringsmidler,	skal	være	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nr.	1	
og	2	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

D.3  Særlige krav

D.3.1 Ekstraksjonsmetode

Det	må	vies	særlig	oppmerksomhet	til	ekstraksjonsmetoden	som	benyttes.	Flere	ekstraksjonsmetoder	har	vist	
seg	å	sikre	en	effektiv	ekstraksjon	av	nitrat,	blant	annet	varmt	vann	eller	metanol/vann	(30/70).	Ekstraksjon	
med	kaldt	vann	kan	bare	benyttes	dersom	analyseprøven	har	vært	nedfrosset	før	ekstraksjonen.

D.3.2 Ytelseskriterier

For	analysemetoder	som	benyttes	ved	overvåking	av	nitratinnholdet,	skal	følgende	spesifikke	kriterier	være	
oppfylt:

Kriterium Konsentrasjons	område Anbefalt	verdi Høyeste	tillatte	verdi

Gjenfinning <	500	mg/kg 60-120	%

<	500	mg/kg 90-110	%

Presisjon	RSDR Alle Utregnet	etter	Horwitz’	
ligning

2x	verdien	utregnet	
etter	Horwitz’	ligning

Presisjonen	RSDr	kan	beregnes	som	0,66	ganger	presisjonen	RSDR	ved	de	relevante	konsentrasjoner.

Merknader til ytelseskriteriene

–	 Konsentrasjonsområdene	er	ikke	angitt,	da	presisjonsverdiene	er	beregnet	ved	de	relevante	konsentrasjoner.

–	 Presisjonsverdiene	beregnes	ut	fra	Horwitz’	ligning,	dvs.:

	 RSDR	=	2(1-0,5logC)

	 der:

–	 RSDR	 står	 for	 det	 relative	 standardavviket	 beregnet	 ut	 fra	 resultater	 som	 er	 oppnådd	 under	
reproduserbarhetsforhold	[(sR/ )	×	100].

–	 C	er	konsentrasjonsforholdet	(dvs.	1	=	100	g/100	g,	0,001	=	1000	mg/kg).
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D.4  Vurdering av måleusikkerhet, gjenfinningsberegning og resultatrapportering(1)

Analyseresultatet	 skal	 rapporteres	 korrigert	 eller	 ukorrigert	 for	 gjenfinning.	 Rapporteringsmåte	 og	
gjenfinningsprosent	 må	 oppgis.	 Analyseresultatet	 korrigert	 for	 gjenfinning	 skal	 brukes	 til	 å	 kontrollere	
samsvar.

Analyseresultatet	 skal	 rapporteres	 som	 ×	 +/–-	 U,	 der	 ×	 er	 analyseresultatet	 og	 U	 er	 den	 utvidede	
måleusikkerheten.

U	 er	 den	 utvidede	måleusikkerheten	 ved	 bruk	 av	 en	 dekningsfaktor	 på	 2	 som	 gir	 et	 konfidensintervall	 på	
ca.	95	%.

De	 nåværende	 tolkningsreglene	 for	 analyseresultatet	 med	 henblikk	 på	 godkjenning	 eller	 avslag	 av	 partiet	
skal	gjelde	for	analyseresultater	fra	prøver	som	tas	ved	offentlig	kontroll.	Ved	analyse	for	klageadgangs-	eller	
referanseformål	gjelder	nasjonale	regler.

D.5  Kvalitetsstandarder for laboratoriene

Laboratoriet	må	overholde	bestemmelsene	i	artikkel	12	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

___________

(1)	 Nærmere	 opplysninger	 om	 framgangsmåter	 for	 beregning	 av	måleusikkerhet	 og	 for	 vurdering	 av	 gjenfinning	 er	 tilgjengelig	 i	
rapporten	«Report	 on	 the	 relationship	between	 analytical	 results,	measurement	uncertainty,	 recovery	 factors	 and	 the	provisions	
of	 EU	 food	 and	 feed	 legislation»	 –	 http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_
en.pdf.
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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.	882/2004	av	29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	
at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	
om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 overholdes(1),	 særlig	 artikkel	 11	
nr.	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 315/93	 av	
8.	 februar	 1993	 om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	
Fellesskapet	 i	 forbindelse	 med	 forurensende	 stoffer	 i	
næringsmidler(2)	 skal	 det	 fastsettes	 grenseverdier	 for	
visse	 forurensende	 stoffer	 i	 næringsmidler	 for	 å	 verne	
menneskers	helse.

2)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1881/2006	 av	
19.	 desember	 2006	 om	 fastsettelse	 av	 grenseverdier	
for	 visse	 forurensende	 stoffer	 i	 næringsmidler(3)	 er	
det	 fastsatt	 grenseverdier	 for	 bly,	 kadmium,	 kvikksølv,	
uorganisk	 tinn,	 3-MCPD	 og	 benzo(a)pyren	 i	 visse	
næringsmidler.

3)	 Ved	forordning	(EF)	nr.	882/2004	er	det	fastsatt	allmenne	
prinsipper	for	offentlig	kontroll	av	næringsmidler.	I	visse	
tilfeller	er	det	 imidlertid	nødvendig	med	mer	spesifikke	
bestemmelser	 for	 å	 sikre	 at	 offentlige	 kontroller	
gjennomføres	på	en	harmonisert	måte	i	Fellesskapet.

4)	 De	 prøvetakings-	 og	 analysemetodene	 som	 skal	
brukes	 ved	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	 bly,	
kadmium,	 kvikksølv,	 3-MCPD,	 uorganisk	 tinn	 og	
benzo(a)pyren	 i	 visse	 næringsmidler,	 er	 fastsatt	 i	
henholdsvis	 kommisjonsdirektiv	 2001/22/EF	 av	
8.	 mars	 2001	 om	 fastsettelse	 av	 prøvetakings-	 og

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	88	av	29.3.2007,	s.	29,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	1/2008	av	1.	 februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	1.

(1)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	 s.	 1,	 rettet	 ved	EUT	L	191	av	28.5.2004,	 s.	 1.	
Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	
L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

(2)	 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).

(3)	 EUT	L	364	av	20.12.2006,	s.	5.

		 analysemetoder	 for	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	
bly,	kadmium,	kvikksølv	og	3-MCPD	i	næringsmidler(4),	
kommisjonsdirektiv	2004/16/EF	av	12.	februar	2004	om	
fastsettelse	 av	 prøvetakings-	 og	 analysemetoder	 for	
offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	 tinn	 i	 konserverte	
næringsmidler(5)	og	kommisjonsdirektiv	2005/10/EF	av	
4.	 februar	 2005	 om	 fastsettelse	 av	 prøvetakings-	 og	
analysemetoder	 for	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	
benzo(a)pyren	i	næringsmidler(6).

5)	 Mange	 av	 bestemmelsene	 om	 prøvetaking	 og	 analyse	
for	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	 bly,	 kadmium,	
kvikksølv,	 uorganisk	 tinn,	 3-MCPD	 og	 benzo(a)pyren	
i	 næringsmidler	 er	 ganske	 like.	 For	 å	 sikre	 klarhet	 i	
regelverket	 bør	 disse	 bestemmelsene	 slås	 sammen	 i	 én	
enkelt	rettsakt.

6)	 Direktiv	 2001/22/EF,	 2004/16/EF	 og	 2005/10/EF	 bør	
derfor	oppheves	og	erstattes	med	en	ny	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

1.	 Prøvetaking	og	analyse	for	offentlig	kontroll	av	innholdet	
av	 bly,	 kadmium,	 kvikksølv,	 uorganisk	 tinn,	 3-MCPD	 og	
benzo(a)pyren	oppført	i	del	3,	4	og	6	i	vedlegget	til	forordning	
(EF)	nr.	 1881/2006,	 skal	 foretas	 i	 samsvar	med	vedlegget	 til	
denne	forordning.

2.	 Nr.	1	får	anvendelse	med	forbehold	for	bestemmelsene	i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004.

(4)	 EFT	L	77	av	16.3.2001,	s.	14.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/4/EF	
(EUT	L	19	av	21.1.2005,	s.	50).

(5)	 EUT	L	42	av	13.2.2004,	s.	16.
(6)	 EUT	L	34	av	8.2.2005,	s.	15.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 333/2007

av 28. mars 2007

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly,  
kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, 3-MCPD og benzo(a)pyren 4i næringsmidler(*)

 2012/EØS/16/02
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Artikkel 2

Direktiv	2001/22/EF,	2004/16/EF	og	2005/10/EF	oppheves.

Henvisninger	 til	 de	 opphevede	 direktivene	 skal	 forstås	 som	
henvisninger	til	denne	forordning.

Artikkel 3

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	juni	2007.

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

Utferdiget	i	Brussel,	28.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem aV Kommisjonen

________
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VEDLEGG

DEL	A

DEFINISJONER

I	dette	vedlegg	menes	med:

«parti» en	identifiserbar	mengde	av	et	næringsmiddel,	levert	under	ett,	der	det	ved	offentlig	kontroll	
er	 fastslått	 felles	 kjennetegn	 (f.eks.	 opprinnelse,	 art,	 emballasjetype,	 emballeringsbedrift,	
avsender	eller	merking).	Når	det	gjelder	fisk,	skal	også	fiskenes	størrelse	være	sammenlignbar,

«delparti» del	av	et	stort	parti	som	er	valgt	ut	med	sikte	på	bruk	av	prøvetakingsmetoden.	Hvert	delparti	
skal	være	fysisk	atskilt	og	identifiserbart,

«enkeltprøve» en	materialmengde	som	er	tatt	ut	på	ett	enkelt	sted	i	partiet	eller	delpartiet,

«samleprøve» summen	av	alle	enkeltprøvene	som	er	tatt	fra	et	parti	eller	delparti;	samleprøver	skal	anses	som	
representative	for	de	partiene	eller	delpartiene	de	er	tatt	fra,

«laboratorieprøve» prøve	beregnet	på	laboratoriet.

DEL	B

PRØVETAKINGSMETODER

B.1.		 ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

B.1.1.  Personale

	 Prøvetakingen	skal	utføres	av	en	person	som	er	utpekt	for	dette	formål	av	medlemsstatene.

B.1.2.  Materiale til prøvetaking

	 Prøvetakingen	skal	foretas	atskilt	for	hvert	parti	eller	delparti.

B.1.3.  Forholdsregler

	 Under	 prøvetakingen	 skal	 det	 tas	 forholdsregler	 for	 å	 unngå	 forandringer	 som	 kan	 ha	 innvirkning	 på	
innholdet	av	forurensende	stoffer,	ha	skadelig	innvirkning	på	den	analytiske	bestemmelsen	eller	forårsake	at	
samleprøvene	ikke	er	representative.

B.1.4.  Enkeltprøver

	 Enkeltprøver	 bør	 så	 vidt	 mulig	 tas	 fra	 forskjellige	 steder	 i	 hele	 partiet	 eller	 delpartiet.	 Avvik	 fra	 denne	
framgangsmåten	skal	registreres	i	rapporten	fastsatt	i	nr.	B.1.8.	i	dette	vedlegg.

B.1.5.  Tillaging av samleprøven

	 Samleprøven	skal	oppnås	ved	å	samle	alle	enkeltprøvene.

B.1.6.  Prøver som tas for håndhevings-, klageadgangs- og referanseformål

	 Prøvene	 som	 tas	 for	 håndhevings-,	 klageadgangs-	 og	 referanseformål,	 skal	 tas	 fra	 den	 homogeniserte	
samleprøven,	 med	 mindre	 dette	 er	 i	 strid	 med	 medlemsstatens	 regler	 med	 hensyn	 til	 rettighetene	 til	 den	
driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetaket.
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B.1.7.  Emballering og transport av prøver

	 Hver	 prøve	 skal	 plasseres	 i	 en	 ren	 beholder	 av	 inert	 materiale	 som	 gir	 tilstrekkelig	 beskyttelse	 mot	
forurensning,	 mot	 tap	 av	 analytter	 ved	 at	 de	 adsorberes	 til	 innsiden	 av	 beholderen,	 og	 mot	 skader	 under	
transport.	Alle	nødvendige	forholdsregler	skal	tas	for	å	unngå	endringer	av	prøvens	sammensetning	som	kan	
oppstå	under	transport	eller	lagring.

B.1.8.  Forsegling og merking av prøver

	 Hver	prøve	som	er	tatt	til	offentlig	bruk,	skal	forsegles	på	prøvetakingsstedet	og	identifiseres	i	samsvar	med	
gjeldende	regler	i	medlemsstaten.

	 For	hver	prøvetaking	skal	det	utarbeides	en	rapport,	slik	at	hvert	parti	eller	delparti	entydig	kan	identifiseres	
(det	skal	vises	til	partiets	nummer),	med	angivelse	av	dato	og	sted	for	prøvetakingen	og	ytterligere	opplysninger	
som	kan	være	til	hjelp	for	den	som	foretar	analysen.

B.2.		 Prøvetakingsplaner

	 Store	partier	skal	deles	opp	i	delpartier	forutsatt	at	delpartiet	fysisk	kan	utskilles.	Tabell	1	får	anvendelse	på	
produkter	som	omettes	i	bulkforsendelser	(f.eks.	korn).	Tabell	2	får	anvendelse	på	andre	produkter.	Ettersom	
vekten	på	et	parti	ikke	alltid	vil	være	et	eksakt	multiplum	av	vekten	av	delpartiene,	kan	vekten	av	delpartiene	
overskride	den	angitte	vekten	med	opptil	20	%.

	 Samleprøven	skal	veie	minst	1	kg	eller	1	liter,	med	mindre	det	ikke	lar	seg	gjøre,	f.eks.	dersom	prøven	består	
av	én	pakning	eller	enhet.

	 Det	minste	antall	enkeltprøver	som	skal	tas	fra	partiet	eller	delpartiet,	er	angitt	i	tabell	3.

	 For	flytende	produkter	i	bulk	skal	partiet	eller	delpartiet	blandes	så	grundig	som	mulig	uten	at	det	påvirker	
produktets	kvalitet,	enten	manuelt	eller	mekanisk,	rett	før	prøvetaking.	I	så	fall	kan	det	antas	at	de	forurensende	
stoffene	er	jevnt	fordelt	i	et	gitt	parti	eller	delparti.	Det	er	derfor	tilstrekkelig	å	ta	tre	enkeltprøver	fra	et	parti	
eller	delparti	som	skal	utgjøre	samleprøven.

	 Enkeltprøvene	 skal	 ha	 tilnærmet	 samme	 vekt.	 Enkeltprøvenes	 vekt	 skal	 være	 minst	 100	 gram	 eller	
100	 milliliter,	 noe	 som	 gir	 en	 samleprøve	 på	 minst	 ca.	 1	 kg	 eller	 1	 liter.	Avvik	 fra	 denne	 metoden	 skal	
registreres	i	rapporten	fastsatt	i	nr.	B.1.8.	i	dette	vedlegg.

Tabell 1

Inndeling av partier i delpartier for produkter som omsettes i bulkforsendelser

Partiets	vekt	(tonn) Vekt	eller	antall	delpartier

≥	1	500 500	tonn

>	300	og	<	1	500 3	delpartier

≥	100	og	≤	300 100	tonn

<	100 —

Tabell 2

Inndeling av partier i delpartier for andre produkter

Partiets	vekt	(tonn) Vekt	eller	antall	delpartier

≥	15 15-30	tonn

<	15 —
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Tabell 3

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet

Partiets/delpartiets	vekt	eller	volum	(i	kg	eller	liter) Minste	antall	enkeltprøver	som	skal	tas

<	50 3

≥	50	og	≤	500 5

>	500 10

	 Dersom	partiet	eller	delpartiet	består	av	enkeltpakninger	eller	enkeltenheter,	er	antall	pakninger	eller	enheter	
som	skal	utgjøre	en	samleprøve,	angitt	i	tabell	4.

Tabell 4

Antall pakninger eller enheter (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet eller 
delpartiet består av enkeltpakninger eller enkeltenheter

Antall	pakninger	eller	enheter	i	partiet/delpartiet Antall	pakninger	eller	enheter	som	skal	inngå	i	
prøvetakingen

≤	25 minst	én	pakning	eller	enhet

26-100 ca.	5	%,	minst	to	pakninger	eller	enheter

>	100 ca.	5	%,	høyst	ti	pakninger	eller	enheter

	 Grenseverdiene	for	uorganisk	tinn	gjelder	for	innholdet	i	hver	boks,	men	av	praktiske	årsaker	er	det	nødvendig	
å	bruke	samleprøver.	Dersom	analyseresultatet	 for	en	samleprøve	av	bokser	 ligger	rett	under	grenseverdien	
for	uorganisk	 tinn,	og	det	 foreligger	mistanke	om	at	enkelte	bokser	overstiger	grenseverdien,	kan	det	være	
nødvendig	å	foreta	flere	analyser.

B.3.		 PRØVETAKING	I	DETALJISTLEDDET

	 Prøvetaking	 av	 næringsmidler	 i	 detaljistleddet	 bør	 om	 mulig	 skje	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 om	
prøvetaking	nevnt	i	nr.	B.1	og	B.2	i	dette	vedlegg.

	 Dersom	dette	ikke	er	mulig,	kan	en	annen	metode	for	prøvetaking	i	detaljistleddet	følges,	forutsatt	at	den	sikrer	
en	tilstrekkelig	representativ	prøvetaking	av	partiet	eller	delpartiet.

DEL	C

TILLAGING OG ANALYSE AV PRØVER

C.1.		 KVALITETSSIKRING	AV	LABORATORIENE

	 Laboratoriene	skal	overholde	bestemmelsene	i	artikkel	12	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004(1).

	 Laboratoriene	 skal	 delta	 i	 relevante	 ordninger	 for	 egnethetsprøving	 som	 er	 i	 samsvar	 med	 «International	
Harmonised	Protocol	for	the	Proficiency	Testing	of	(Chemical)	Analytical	Laboratories»(2)	utarbeidet	i	regi	
av	IUPAC/ISO/AOAC.

	 Laboratoriene	 skal	 kunne	 vise	 at	 de	 har	 tatt	 i	 bruk	 framgangsmåter	 for	 intern	 kvalitetskontroll.	 Eksempler	
på	 slike	 er	 å	 finne	 i	 «ISO/AOAC/IUPAC	Guidelines	 on	 Internal	 Quality	 Control	 in	Analytical	 Chemistry	
Laboratories»(3).

(1)	 Endret	ved	artikkel	18	i	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	2076/2005	(EUT	L	338	av	22.12.2005,	s.	83).
(2)	 «The	international	harmonized	protocol	for	the	proficiency	testing	of	analytical	chemistry	laboratories»	av	M.	Thompson,	S.L.R.	

Ellison	og	R.	Wood,	Pure	Appl.	Chem.,	2006,	78,	145-96.
(3)	 Redigert	av	M.	Thompson	og	R.	Wood,	Pure	Appl.	Chem.,	1995,	67,	649-666.
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	 Der	det	er	mulig,	 skal	analysens	nøyaktighet	vurderes	ved	å	 inkludere	egnet	 sertifisert	 referansemateriale	 i	
analysen.

C.2.		 TILLAGING	AV	PRØVER

C.2.1.  Forholdsregler og generelle betraktninger

	 Det	 grunnleggende	kravet	 er	 å	 oppnå	 en	 representativ	og	 ensartet	 laboratorieprøve	uten	 å	 tilføre	 sekundær	
forurensning.

	 Alt	prøvemateriale	som	laboratoriet	mottar,	skal	brukes	til	tillaging	av	laboratorieprøver.

	 På	grunnlag	av	det	innholdet	som	er	funnet	i	laboratorieprøvene,	skal	det	fastslås	om	grenseverdiene	fastsatt	i	
forordning	(EF)	nr.	1881/2006,	er	overholdt.

C.2.2.  Særlige framgangsmåter for tillaging av prøver

C.2.2.1.		Særl ige	 framgangsmåter 	 for 	 bly, 	 kadmium,	kvikksølv	og	uorganisk	 t inn

	 Den	som	foretar	analysen,	skal	sikre	at	prøvene	ikke	forurenses	under	tillagingen.	Dersom	det	er	mulig,	skal	
apparater	og	utstyr	som	kommer	i	kontakt	med	prøven,	ikke	inneholde	de	metallene	som	skal	fastsettes,	og	
skal	være	laget	av	inert	materiale,	f.eks.	plast	som	polypropylen,	polytetrafluoretylen	(PTFE)	osv.	Disse	skal	
rengjøres	med	syre	for	å	redusere	risikoen	for	forurensning	i	størst	mulig	grad.	Rustfritt	stål	av	høy	kvalitet	
kan	brukes	til	skjærende	egger.

	 Det	finnes	mange	tilfredsstillende	framgangsmåter	for	tillaging	av	prøver	som	kan	brukes	til	de	produktene	
som	skal	vurderes.	Det	er	fastslått	at	de	framgangsmåtene	som	er	beskrevet	i	CEN-standarden	«Foodstuffs	—	
Determination	of	trace	elements	—	Performance	criteria,	general	considerations	and	sample	preparation»(1)	er	
tilfredsstillende,	men	andre	kan	være	like	godt	egnet.

	 Når	det	gjelder	uorganisk	tinn,	skal	det	sikres	at	alt	materiale	tas	med	i	løsningen,	ettersom	det	er	kjent	at	tap	
lett	kan	forekomme,	særlig	på	grunn	av	hydrolyse	til	uløselige	hydratiserte	Sn(IV)-oksider.

C.2.2.2.		Særl ige	 framgangsmåter 	 for 	 benzo(a)pyren

	 Den	 som	 foretar	 analysen,	 skal	 sikre	 at	 prøvene	 ikke	 forurenses	 under	 tillagingen.	 Beholdere	 skal	 skylles	
med	aceton	eller	heksan	med	høy	renhet	før	bruk	for	å	redusere	risikoen	for	forurensning	i	størst	mulig	grad.	
Apparater	og	utstyr	som	kommer	i	kontakt	med	prøven,	skal	om	mulig	være	laget	av	inert	materiale,	f.eks.	
aluminium,	glass	eller	polert	 rustfritt	stål.	Plast	som	polypropylen	eller	PTFE	skal	unngås	da	analytten	kan	
adsorberes	til	disse	materialene.

C.2.3.  Behandling av prøven slik den mottas i laboratoriet

	 Hele	samleprøven	finmales	(når	det	er	relevant)	og	blandes	omhyggelig	etter	en	metode	som	sikrer	fullstendig	
homogenisering.

C.2.4.  Prøver som tas for håndhevings-, klageadgangs- og referanseformål

	 Prøvene	 som	 tas	 for	 håndhevings-,	 klageadgangs-	 og	 referanseformål,	 skal	 tas	 fra	 det	 homogeniserte	
materialet,	med	mindre	dette	er	i	strid	med	medlemsstatens	regler	for	prøvetaking	med	hensyn	til	rettighetene	
til	den	driftsansvarlige	for	næringsmiddelforetaket.

(1)	 Standard	EN	13804:2002,	 «Foodstuffs	—	Determination	of	 trace	 elements	—	Performance	 criteria,	 general	 considerations	 and	
sample	preparation»,	CEN,	Rue	de	Stassart	36,	B-1050	Brussels.
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C.3.		 ANALYSEMETODER

C.3.1.  Definisjoner

	 I	denne	forordning	menes	med

«r» = repeterbarhet:	den	verdien	som	 innenfor	en	bestemt	sannsynlighet	 (normalt	95	%)	kan	
forventes	å	ligge	under	den	absolutte	differansen	mellom	individuelle	prøvingsresultater	
oppnådd	under	repeterbarhetsvilkår	(dvs.	samme	prøve,	samme	person,	samme	apparatur,	
samme	laboratorium	og	kort	tidsintervall),	hvorav	følger	at	r	=	2,8	×	sr.

«sr» = standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	repeterbarhetsvilkår.

«RSDr» = relativt	standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	repeterbarhetsvilkår	[(sr/
)	×	100].

«R» = reproduserbarhet:	 den	 verdien	 som	 innenfor	 en	 bestemt	 sannsynlighet	 (normalt	 95	%)	
kan	forventes	å	ligge	under	den	absolutte	differansen	mellom	prøvingsresultater	oppnådd	
under	reproduserbarhetsvilkår	(dvs.	av	personer	ved	ulike	laboratorier	ved	bruk	av	den	
standardiserte	prøvingsmetoden	med	identisk	materiale),	hvorav	følger	at	R	=	2,8	×	sR.

«sR» = standardavvik	beregnet	ut	fra	resultater	oppnådd	under	reproduserbarhetsvilkår.

«RSDR» = relativt	 standardavvik	beregnet	ut	 fra	 resultater	oppnådd	under	 reproduserbarhetsvilkår	
[(sR/ )	×	100].

«LOD» = påvisningsgrense:	 det	 minste	 målte	 innhold	 som	med	 rimelig	 statistisk	 sikkerhet	 gjør	
det	mulig	å	påvise	 forekomst	av	analytt.	Påvisningsgrensen	er	numerisk	 lik	 tre	ganger	
standardavviket	for	gjennomsnittsverdien	ved	blindprøver	(n	>	20).

«LOQ» = grense	 for	 mengdebestemmelse:	 det	 laveste	 innholdet	 av	 en	 analytt	 som	 kan	 måles	
med	 rimelig	 statistisk	 sikkerhet.	 Dersom	 både	 nøyaktighet	 og	 presisjon	 er	 konstant	 i	
et	 konsentrasjonsområde	 rundt	 påvisningsgrensen,	 er	 grensen	 for	mengdebestemmelse	
numerisk	lik	seks	eller	ti	ganger	standardavviket	for	gjennomsnittsverdien	i	blindprøver	
(n	>	20).

«HORRATr» = målt	RSDr	delt	på	RSDr-verdien	beregnet	ved	hjelp	av	Horwitz’	ligning(1),	der	det	antas	
at	r	=	0,66R.

«HORRATR» = målt	RSDR	delt	på	RSDR-verdien	beregnet	ved	hjelp	av	Horwitz’	ligning.

«u» = standard	måleusikkerhet.

«U» = utvidet	måleusikkerhet,	ved	hjelp	av	en	dekningsfaktor	på	2	som	gir	et	konfidensnivå	på	
ca.	95	%	(U	=	2u).

«Uf» = høyeste	standard	måleusikkerhet.

1

C.3.2.  Alminnelige krav

	 Analysemetodene	som	benyttes	ved	kontroll	av	næringsmidler,	skal	være	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nr.	1	
og	2	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

	 Analysemetodene	for	det	samlede	innholdet	av	tinn	er	egnet	for	offentlig	kontroll	av	innholdet	av	uorganisk	
tinn.

	 Når	 det	 gjelder	 analyse	 av	 bly	 i	 vin,	 er	 det	 i	 kapittel	 35	 i	 vedlegget	 til	 kommisjonsforordning	 (EØF)	
nr.	2676/90(2)	fastsatt	hvilken	metode	som	skal	brukes.

C.3.3.  Særlige krav

C.3.3.1.		Ytelseskriterier

	 Dersom	det	 ikke	 er	 fastsatt	 noen	 spesiell	metode	 for	 bestemmelse	 av	 forurensende	 stoffer	 i	 næringsmidler	
på	fellesskapsplan,	kan	laboratoriene	selv	velge	hvilken	validert	analysemetode	de	vil	bruke	(om	mulig	skal	
valideringen	omfatte	et	sertifisert	referansemateriale),	forutsatt	at	den	valgte	metoden	oppfyller	de	spesifikke	
ytelseskriteriene	angitt	i	tabell	5-7.

(1)	 M.	Thompson,	Analyst,	2000,	125,	385-386.
(2)	 EFT	L	272	av	3.10.1990,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1293/2005	(EUT	L	205	av	6.8.2005,	s.	12).
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Tabell 5

Ytelseskriterier for analysemetoder for bly, kadmium, kvikksølv og uorganisk tinn

Parameter Verdi/merknad

Anvendelsesområde Næringsmidlene	 angitt	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	1881/2006.

LOD For	uorganisk	tinn,	under	5	mg/kg.

For	 andre	 stoffer,	 under	 en	 tidel	 av	 grenseverdien	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1881/2006,	 med	 mindre	
grenseverdien	for	bly	er	under	100	μg/kg.	I	sistnevnte	
tilfelle,	under	en	femdel	av	grenseverdien.

LOQ For	uorganisk	tinn,	under	10	mg/kg.

For	andre	stoffer,	under	en	femdel	av	grenseverdien	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1881/2006,	 med	 mindre	
grenseverdien	for	bly	er	under	100	μg/kg.	I	sistnevnte	
tilfelle,	under	to	femdeler	av	grenseverdien.

Presisjon HORRATr-	eller	HORRATR-verdier	under	2.

Gjenfinning Bestemmelsene	i	nr.	D.1.2	får	anvendelse.

Spesifisitet Fri	for	matrise-	eller	spektralinterferens.

Tabell 6

Ytelseskriterier for analysemetoder for 3-MCPD

Kriterium Anbefalt	verdi Konsentrasjon

Blindprøver Under	LOD —

Gjenfinning 75-110	% alle

LOD 5	μg/kg	(eller	under)	i	tørrstoff

LOQ 10	μg/kg	(eller	under)	i	tørrstoff —

Presisjon <	4	μg/kg 20	μg/kg

<	6	μg/kg 30	μg/kg

<	7	μg/kg 40	μg/kg

<	8	μg/kg 50	μg/kg

<	15	μg/kg 100	μg/kg

Tabell 7

Ytelseskriterier for analysemetoder for benzo(a)pyren

Parameter Verdi/merknad

Anvendelsesområde Næringsmidlene	angitt	i	forordning	(EF)	
nr.	1881/2006

LOD Under	0,3	μg/kg

LOQ Under	0,9	μg/kg

Presisjon HORRATr-	eller	HORRATR-verdier	under	2

Gjenfinning 50-120	%

Spesifisitet Fri	for	matrise-	eller	spektralinterferens,	verifisering	
av	positiv	påvisning
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C.3.3.2.	Metode	 for	å	bedømme	egnethet

	 Dersom	det	 foreligger	 et	 begrenset	 antall	 fullstendig	 validerte	 analysemetoder,	 kan	 det	 alternativt	 benyttes	
en	metode	for	å	bedømme	om	en	analysemetode	er	egnet.	Metoder	som	er	egnet	for	offentlig	kontroll,	må	gi	
resultater	med	en	standard	måleusikkerhet	som	er	lavere	enn	høyeste	standard	måleusikkerhet	beregnet	ved	
hjelp	av	formelen	nedenfor:

	 Uf	=	√	(LOD/2)2	+	(αC)2	

	 der:

	 Uf	er	høyeste	standard	måleusikkerhet	(μg/kg),

	 LOD	er	metodens	påvisningsgrense	(μg/kg),

	 C	er	den	relevante	konsentrasjonen	(μg/kg),

	 α	er	en	tallfaktor	som	skal	brukes,	og	som	er	avhengig	av	verdien	av	C.	Verdiene	som	skal	brukes,	er	angitt	i	
tabell	8.

Tabell 8

Tallverdier som skal brukes for α som konstant i formelen angitt i dette nummer, avhengig av den 
relevante konsentrasjonen

C	(μg/kg) α

≤	50 0,2

51-500 0,18

501-1	000 0,15

1	001-10	000 0,12

>	10	000 0,1

DEL	D

RAPPORTERING OG TOLKING AV RESULTATENE

D.1		 RAPPORTERING

D.1.1. Presentasjon av resultater

	 Resultatene	skal	presenteres	i	de	samme	enhetene	og	med	samme	antall	signifikante	sifre	som	grenseverdiene	
fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	1881/2006.

D.1.2.  Gjenfinningsberegning

	 Dersom	analysemetoden	omfatter	ekstraksjon,	skal	analyseresultatene	korrigeres	for	gjenfinning.	I	så	fall	skal	
gjenfinningsprosenten	rapporteres.

	 Dersom	analysemetoden	ikke	omfatter	ekstraksjon	(f.eks.	når	det	gjelder	metaller),	kan	resultatet	rapporteres	
ukorrigert	for	gjenfinning,	dersom	det	godtgjøres,	helst	ved	at	det	benyttes	egnet	sertifisert	referansemateriale,	
at	 den	 sertifiserte	 konsentrasjonen,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 måleusikkerheten,	 er	 oppnådd	 (dvs.	 stor	
målenøyaktighet).	Dersom	resultatet	rapporteres	ukorrigert	for	gjenfinning,	skal	dette	opplyses.
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D.1.3.  Måleusikkerhet

	 Analyseresultatet	skal	rapporteres	som	x	+/-	U,	der	x	er	analyseresultatet	og	U	er	den	utvidede	måleusikkerheten,	
og	ved	bruk	av	en	dekningsfaktor	på	2,	som	gir	et	konfidensnivå	på	ca.	95	%	(U	=	2u).

	 Den	 som	 foretar	 analysen,	 skal	 ta	 hensyn	 til	 «Report	 on	 the	 relationship	 between	 analytical	 results,	
measurement	uncertainty,	recovery	factors	and	the	provisions	in	EU	food	and	feed	legislation»(1).

D.2		 TOLKING	AV	RESULTATENE

D.2.1.  Godkjenning av et parti eller delparti

	 Partiet	eller	delpartiet	godkjennes	dersom	analyseresultatet	fra	laboratorieprøven	ikke	overstiger	den	relevante	
grenseverdien	fastsatt	i	forordning	(EF)	nr.	1881/2006,	idet	det	tas	hensyn	til	den	utvidede	måleusikkerheten	og	
korrigeringen	av	resultatene	for	gjenfinning,	dersom	den	analysemetoden	som	er	brukt,	omfatter	ekstraksjon.

D.2.2.  Avvisning av et parti eller delparti

	 Partiet	 eller	 delpartiet	 avvises	 dersom	 analyseresultatet	 fra	 laboratorieprøven	 uten	 rimelig	 tvil	 overstiger	
den	 relevante	 grenseverdien	 fastsatt	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1881/2006,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 den	 utvidede	
måleusikkerheten	og	korrigeringen	av	resultatene	for	gjenfinning,	dersom	den	analysemetoden	som	er	brukt,	
omfatter	ekstraksjon.

D.2.3.  Anvendelse

	 De	 eksisterende	 tolkingsreglene	 gjelder	 for	 de	 analyseresultatene	 som	 oppnås	 på	 prøven	 som	 er	 tatt	 for	
håndhevingsformål.	Når	det	gjelder	analyse	for	klageadgangs-	eller	referanseformål,	gjelder	nasjonale	regler.

______________

(1)	 http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm
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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.	882/2004	av	29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	
at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	
om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 overholdes(1),	 særlig	 artikkel	 43	
nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	178/2002	
av	28.	januar	2002	om	fastsettelse	av	allmenne	prinsipper	
og	 krav	 i	 næringsmiddelregelverket,	 om	 opprettelse	 av	
Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
og	 om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	 i	 forbindelse	
med	næringsmiddeltrygghet(2)	inneholder	grunnleggende	
bestemmelser	 som	 skal	 sikre	 et	 høyt	 nivå	 for	 vern	 av	
menneskers	 helse	 og	 for	 forbrukerinteresser	 når	 det	
gjelder	næringsmidler.

2)	 I	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	alminnelige	regler	
for	 Fellesskapets	 eller	 medlemsstatenes	 vedkommende	
myndigheters	gjennomføring	av	offentlige	kontroller	for	
å	 verifisere	overholdelse	 av	 regler	 som	gjelder	 fôrvare-	
og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	
dyrs	helse	og	velferd.

3)	 I	artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	
at	 hver	medlemsstat	 skal	 utarbeide	 en	 enkelt,	 integrert,	
flerårig,	 nasjonal	 kontrollplan	 for	 å	 sikre	 en	 effektiv	
gjennomføring	 av	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 178/2002,	 av	 bestemmelsene	 om	 dyrs	 helse	 og	
velferd,	og	av	artikkel	45	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
(heretter	kalt	«den	nasjonale	kontrollplanen»).

4)	 Målet	med	de	nasjonale	kontrollplanene	er	også	å	danne	
et	solid	grunnlag	for	den	kontrollen	som	Kommisjonens	
kontrollmyndigheter	skal	foreta	i	medlemsstatene.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	138	av	30.5.2007,	s.	24,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	1/2008	av	1.	 februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	1.

(1)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	s.	1.	Rettet	versjon	 i	EUT	L	191	av	28.5.2004,	
s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	
L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

(2)	 EFT	 L	 31	 av	 1.2.2002,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).

5)	 I	 artikkel	 27a	 i	 rådsdirektiv	 2000/29/EF	 av	 8.	 mai	
2000	om	beskyttelsestiltak	mot	innføring	til	Fellesskapet	
av	 organismer	 som	 er	 skadelige	 for	 planter	 eller	
planteprodukter	 og	 spredning	 av	 dem	 i	 Fellesskapet(3)	
fastsettes	 det	 at	 artikkel	 41-46	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	882/2004	om	nasjonale	kontrollplaner,	årlige	rapporter	
og	fellesskapskontroller	i	medlemsstater	og	i	tredjestater	
skal	få	anvendelse	etter	behov	med	henblikk	på	å	sikre	en	
effektiv	gjennomføring	av	direktivet.

6)	 I	 artikkel	 42	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
prinsipper	for	utarbeiding	av	de	nasjonale	kontrollplanene	
og	 særlig	 for	 hvilke	 generelle	 opplysninger	 de	 skal	
inneholde.

7)	 I	 artikkel	 43	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
det	 at	 Kommisjonen	 skal	 utarbeide	 retningslinjer	 for	
nasjonale	 kontrollplaner	 for	 blant	 annet	 å	 fremme	 en	
konsekvent,	omfattende	og	integrert	strategi	for	offentlig	
kontroll	 som	 omfatter	 alle	 sektorer	 og	 alle	 ledd	 i	 fôr-	
og	 næringsmiddelkjeden,	 herunder	 import	 og	 innførsel	
til	 Fellesskapet	 av	 fôrvarer	 og	 næringsmidler,	 og	 som	
verifiserer	 om	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	
samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	overholdes	
(«retningslinjene»).

8)	 I	artikkel	43	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	
også	 at	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 skal	 ta	 hensyn	 til	
retningslinjene.	 Retningslinjene	 er	 ikke	 bindende,	 men	
har	 til	 hensikt	 å	 gi	 medlemsstatene	 nyttig	 veiledning	 i	
forbindelse	 med	 gjennomføringen	 av	 forordningen.	 I	
artikkel	 43	 fastsettes	 dessuten	 særlig	 retningslinjenes	
formål	 og	 innhold	 med	 hensyn	 til	 de	 nasjonale	
kontrollplanene.

9)	 I	 artikkel	 45	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 fastsettes	
det	 at	 fellesskapsrevisjoner	 skal	 foretas	 regelmessig	
i	 medlemsstatene	 først	 og	 fremst	 for	 å	 verifisere	 at	
de	 offentlige	 kontrollene	 gjennomføres	 i	 samsvar	
med	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 og	 i	 samsvar	 med	
fellesskapsretten.

(3)	 EFT	L	169	av	10.7.2000,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/35/EF	(EUT	L	88	av	25.3.2006,	s.	9).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. mai 2007

om retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i utarbeidingen av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale  
kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*)

[meddelt under nummer K(2007) 2099]

(2007/363/EF)

 2012/EØS/16/03
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10)	 Arbeidet	 med	 visse	 spørsmål	 kan	 bare	 skje	 i	 lys	
av	 de	 erfaringene	 som	 blir	 gjort	 i	 forbindelse	 med	
gjennomføringen	av	nasjonale	kontrollplaner,	revisjonene	
som	 foretas	 av	 medlemsstatenes	 vedkommende	
myndigheter	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	6	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 av	 Kommisjonens	 sakkyndige	 i	
henhold	til	artikkel	45	i	forordningen	samt	i	forbindelse	
med	 opplysningene	 i	 de	 årlige	 rapportene	 som	
medlemsstatene	 framlegger	 i	 henhold	 til	 forordningens	
artikkel	44.	Utarbeidingen	av	 retningslinjene	bør	derfor	
skje	i	flere	faser.

11)	 Retningslinjene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 bør	 derfor	 dreie	
seg	 om	 de	 delene	 av	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	
som	 medlemsstatene	 må	 ha	 opprettet	 for	 å	 oppfylle	
minstekravene	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	og	særlig	
kravene	 i	 artikkel	 42,	 der	 prinsippene	 for	 utarbeiding	
av	 nasjonale	 kontrollplaner	 fastsettes.	 Retningslinjene	
bør	 også	 danne	 grunnlag	 for	 fellesskapskontrollene	 i	
medlemsstatene.

12)	 Ytterligere	 retningslinjer	 om	 særlige	 spørsmål	 kan	
eventuelt	utarbeides	senere	når	behovet	oppstår,	i	lys	av	
de	erfaringer	som	er	gjort.

13)	 Retningslinjene	 med	 hensyn	 til	 kriteriene	 for	
gjennomføring	av	revisjoner	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	og	
artikkel	43	nr.	1	bokstav	i)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
er	fastsatt	i	vedlegget	til	kommisjonsvedtak	2006/677/EF	
av	29.	 september	 2006	om	 fastsettelse	 av	 retningslinjer	
med	hensyn	til	kriteriene	for	gjennomføring	av	revisjoner	
i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	882/2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	at	fôrvare-	
og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	
dyrs	helse	og	velferd	overholdes(1).

14)	 Retningslinjene	 som	 fastsetter	 oppbygningen	 av	 og	
opplysningene	 som	 skal	 inngå	 i	 de	 årlige	 rapportene

(1)	 EUT	L	278	av	10.10.2006,	s.	15.

		 som	 medlemsstatene	 skal	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
i	henhold	til	artikkel	44	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	
skal	vedtas	senere.

15)	 Kommisjonen	 skal	 løpende	 vurdere	 retningslinjene	
fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 og	 ajourføre	 dem	 ved	 behov,	
etter	 at	 den	 har	 mottatt	 og	 gjennomgått	 de	 nasjonale	
kontrollplanene	 og	 i	 lys	 av	medlemsstatenes	 erfaringer	
med	gjennomføringen	av	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

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

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene	som	er	fastsatt	i	artikkel	43	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 som	 det	 skal	 tas	 hensyn	 til	 i	 den	
flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	(heretter	kalt	«den	nasjonale	
kontrollplanen»)	 fastsatt	 i	 artikkel	 41	 i	 nevnte	 forordning,	 er	
fastlagt	i	vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem aV Kommisjonen



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	16/20 15.3.2012

VEDLEGG

Retningslinjer for utarbeiding av den enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplanen omhandlet i 
artikkel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004

Innhold

1.	 Formålet	med	retningslinjene

2.	 Definisjoner

3.	 Veiledning	om	de	juridiske	kravene	til	nasjonale	kontrollplaner

3.1.	 Nasjonale	kontrollplaner

3.2.	 Generelle	krav	til	nasjonale	kontrollplaner

3.3.	 Strategiske	mål	for	nasjonale	kontrollplaner

3.4.	 Inndeling	i	risikokategorier

3.5.	 Utpeking	av	vedkommende	myndigheter

3.6.	 Generell	organisering	og	ledelse

3.7.	 Kontrollordninger	og	samordning	av	aktiviteter

3.8.	 Delegering	til	kontrollorganer

3.9.	 Oppfyllelse	av	kriterier	for	arbeidet

3.10.	 Utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll

3.11.	 Dokumenterte	rutiner

3.12.	 Beredskapsplaner

3.13.	 Organisering	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand

3.14.	 Tilpassing	av	nasjonale	kontrollplaner

4.	 Veiledning	om	utarbeiding	av	enkelte,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplaner

4.1.	 Tittel

4.2.	 Kontaktpunkt	i	medlemsstaten

4.3.	 Planens	innhold

4.3.1.	 Overordnede	nasjonale	strategiske	mål

4.3.2.	 Utpeking	av	vedkommende	myndigheter,	nasjonale	referanselaboratorier	og	delegerte	kontrollorganer

4.3.3.	 Vedkommende	myndigheters	organisering	og	ledelse	av	offentlige	kontroller

4.3.4.	 Beredskapsplaner	og	gjensidig	bistand

4.3.5.	 Metoder	for	revisjon	av	vedkommende	myndigheter

4.3.6.	 Tiltak	som	skal	sikre	oppfyllelse	av	kriteriene	for	arbeidet	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004

4.3.7.	 Vurdering	og	tilpassing	av	nasjonale	kontrollplaner

5.	 Veiledning	om	omfanget	av	enkelte,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplaner



15.3.2012 Nr.	16/21EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

1.	 FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE

	 Formålet	med	disse	retningslinjene	er	å	hjelpe	medlemsstatene	i	utarbeidingen	av	den	enkelte,	integrerte,	
flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	(heretter	kalt	«den	nasjonale	kontrollplanen»)	omhandlet	i	artikkel	41	i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004.	De	gir	veiledning	om	kravene	til	de	nasjonale	kontrollplanene	som	fastsatt	
i	artikkel	42	nr.	2	i	forordningen.

2.		 DEFINISJONER

2.1.	 I	disse	retningslinjene	får	definisjonene	fastsatt	i	artikkel	2	og	3	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002,	artikkel	2	
i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	annet	gjeldende	fellesskapsregelverk,	anvendelse.

	 Det	vises	særlig	til	følgende	definisjoner	i	nevnte	forordninger:

a)	 «næringsmiddelregelverk»:	 lover	 og	 forskrifter	 om	 næringsmidler	 i	 alminnelighet	 og	
næringsmiddeltrygghet	 i	 særdeleshet,	 både	 på	 fellesskapsplan	 og	 nasjonalt	 plan.	Det	 omfatter	 alle	
ledd	i	produksjon,	bearbeiding	og	distribusjon	av	næringsmidler,	og	også	av	fôr	som	produseres	eller	
gis	til	dyr	bestemt	til	næringsmiddelproduksjon	(artikkel	3	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002),

b)	 «fôrvareregelverk»:	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 gjelder	 fôrvarer	 generelt	 og	 fôrtrygghet	 spesielt,	
det	være	seg	på	fellesskapsplan	eller	nasjonalt	plan;	definisjonen	omfatter	alle	ledd	i	produksjonen,	
bearbeidingen	og	distribusjonen	 av	 fôrvarer	 samt	bruken	 av	 fôrvarer	 (artikkel	 2	 annet	 ledd	nr.	 3	 i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004),

c)	 «offentlig	kontroll»:	enhver	form	for	kontroll	som	vedkommende	myndighet	eller	Fellesskapet	foretar	
for	å	verifisere	at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	og	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	
overholdes	(artikkel	2	annet	ledd	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

d)	 «vedkommende	 myndighet»:	 den	 sentrale	 myndighet	 i	 en	 medlemsstat	 som	 har	 myndighet	 til	 å	
organisere	offentlig	kontroll,	eller	enhver	annen	myndighet	som	denne	myndigheten	er	delegert	til;	
denne	definisjonen	omfatter	også	eventuelt	tilsvarende	myndighet	i	en	tredjestat	(artikkel	2	annet	ledd	
nr.	4	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

	 Når	 det	 gjelder	 plantehelse,	 omfatter	 «vedkommende	myndighet»	 den	 «sentrale	 myndighet»	 som	
er	omhandlet	 i	artikkel	1	nr.	4	 i	direktiv	2000/29/EF	og	de	«ansvarlige	offentlige	organer»	som	er	
omhandlet	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	nevnte	direktiv.

	 Når	 det	 gjelder	 økologisk	 produksjon	 av	 landbruksvarer	 som	 omfattes	 av	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	 2092/91(1),	 omfatter	 «vedkommende	 myndighet»	 den	 «myndighet»	 som	 er	 utpekt	 til	 å	 motta	
meldingene	omhandlet	 i	artikkel	8	nr.	2	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91,	og	den	myndighet	som	er	
utpekt	til	å	godkjenne	og	overvåke	private	organer,	som	fastsatt	i	artikkel	9	nr.	4	i	nevnte	forordning,

e)	 «kontrollorgan»:	 en	 uavhengig	 tredjemann	 som	 vedkommende	 myndighet	 har	 delegert	 visse	
kontrolloppgaver	til	(artikkel	2	annet	ledd	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004).

	 Når	det	gjelder	plantehelse,	omfatter	«kontrollorgan»	de	«juridiske	personer»	med	delegerte	oppgaver	
som	er	omhandlet	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF.

	 Når	 det	 gjelder	 økologisk	 produksjon	 av	 landbruksvarer	 som	 omfattes	 av	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	2092/91,	omfatter	«kontrollorgan»	de	«godkjente	private	organer»	som	er	omhandlet	i	artikkel	9	i	
forordning	(EØF)	nr.	2092/91,

f)	 «kontrollplan»:	 en	 beskrivelse	 utarbeidet	 av	 vedkommende	 myndighet	 som	 inneholder	 generelle	
opplysninger	om	hvordan	systemet	for	offentlig	kontroll	er	bygd	opp	og	organisert	(artikkel	2	annet	
ledd	nr.	20	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004),

g)	 «risiko»:	 en	 funksjon	 av	 sannsynligheten	 for	 en	 helseskadelig	 virkning	 og	 alvorlighetsgraden	 av	
denne	virkningen	som	følge	av	en	fare	(artikkel	3	nr.	9	i	forordning	(EF)	nr.	178/2002).

	 Når	det	gjelder	plantehelse,	skal	«risiko»	tolkes	i	henhold	til	direktiv	2000/29/EF.

(1)	 EFT	L	198	av	22.7.1991,	s.	1.
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2.2.	 I	tillegg	til	definisjonene	nevnt	i	nr.	2.1	menes	i	disse	retningslinjer	med:

a)	 «samordning»	 ethvert	 tiltak	 som	 treffes	 for	 å	 sikre	 at	 vedkommende	 myndigheter	 planlegger	 og	
gjennomfører	 sine	 offentlige	 kontroller	 på	 en	 sammenhengende	 og	 konsekvent	måte	 for	 effektivt	
å	bidra	til	det	felles	mål	om	effektivt	å	gjennomføre	den	nasjonale	kontrollplanen	og	Fellesskapets	
regelverk,

b)	 «produksjonslinje»	hele	produksjonslinjen	med	alle	«ledd	i	produksjon,	bearbeiding	og	distribusjon»	
i	 henhold	 til	 definisjonen	 i	 artikkel	 3	 nr.	 16	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 178/2002,	 herunder,	 i	 bestemte	
tilfeller,	 alle	 ledd	 i	 produksjonen	 av	 animalske	 og	 vegetabilske	 produkter	 som	 ikke	 inngår	 i	
næringsmiddelkjeden,

c)	 «produksjonsledd»	alle	ledd	i	en	vares	produksjonslinje,	herunder	import,	fra	og	med	primærproduksjon	
til	 og	 med	 bearbeiding,	 framstilling,	 lagring,	 transport,	 distribusjon,	 salg	 eller	 levering	 til	
sluttforbrukeren,

d)	 «sektor»	hele	produksjonslinjen	for	en	bestemt	vare	eller	varegruppe,	som	kan	omfatte	en	eller	flere	
vedkommende	myndigheters	aktiviteter.

3.		 VEILEDNING OM DE JURIDISKE KRAVENE TIL NASJONALE KONTROLLPLANER

 Merknad om henvisninger til Fellesskapets regelverk

	 Når	det	vises	til	en	fellesskapsrettsakt	i	disse	retningslinjene,	vises	det	til	siste	versjon	av	rettsakten,	med	
mindre	noe	annet	er	angitt.

3.1.		 NASJONALE KONTROLLPLANER

3.1.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

	 Artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

	 «For	 å	 sikre	 en	 effektiv	 gjennomføring	 av	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 178/2002,	 av	
bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd,	og	av	artikkel	45	 i	denne	 forordning,	 skal	hver	medlemsstat	
utarbeide	en	enkelt,	integrert,	flerårig,	nasjonal	kontrollplan.»

	 Artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	inneholder	følgende	bestemmelse:

	 «I	 dette	 direktiv,	 og	med	 forbehold	 for	 direktivets	 artikkel	 21,	 får	 artikkel	 41-46	 i	 europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	 av	 29.	 april	 2004	 om	 offentlig	 kontroll	 for	 å	 sikre	 at	 fôrvare-	
og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	 overholdes	 eventuelt	
anvendelse.»

3.1.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.1.2.1.		 De nasjonale kontrollplanenes omfang

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	dekke	hele	virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	nr.	 882/2004,	herunder	
plantehelse,	i	den	grad	det	følger	av	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF.	Det	understrekes	at	når	det	gjelder	
fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd,	skal	de	nasjonale	
kontrollplanene	omfatte	alle	offentlige	kontroller	som	gjelder	berørte	deler	av	Fellesskapets	regelverk,	og	
ikke	bare	de	kontroller	som	gjelder	fôr-	og	næringsmiddelhygiene	og	fôr-	og	næringsmiddeltrygghet.
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	 Med	 hensyn	 til	 offentlige	 kontroller	 av	 fôrvarer	 og	 næringsmidler	 bør	 derfor	 nasjonale	 kontrollplaner	
omfatte	hele	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket,	herunder	for	eksempel	fôr-	og	næringsmiddelhygiene,	
materialer	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler,	genmodifiserte	organismer	(GMO-er),	bestråling(1),	
krav	 til	kvalitet	og	 sammensetning	 i	 fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket,	merking,	 ernæringshensyn,	
økologisk	landbruk,	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	landbruksvarer	og	næringsmidler(2)	og	vern	
av	geografiske	betegnelser	og	opprinnelsesbetegnelser	 for	 landbruksvarer	og	næringsmidler(3).	Når	det	
gjelder	 dyrs	 helse,	 bør	 alle	 sykdommer	 og	 spørsmål	 som	 reguleres	 av	 Fellesskapets	 regelverk,	 også	
omfattes.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	dekke	alle	berørte	varer:	næringsmidler,	fôrvarer	og	varer	som	ikke	er	
næringsmidler,	både	av	animalsk	og	ikke-animalsk	opprinnelse,	herunder	animalske	biprodukter,	og	alle	
produksjonsledd,	(herunder,	når	det	er	relevant,	import,	primærproduksjon,	bearbeiding,	framstilling	til	og	
med	lagring,	transport,	distribusjon	og	salg	eller	levering	til	sluttforbrukeren).	Når	det	gjelder	plantehelse,	
bør	alle	pålagte	kontroller	i	henhold	til	direktiv	2000/29/EF	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene.

	 Se	del	5	for	ytterligere	opplysninger	om	de	nasjonale	kontrollplanenes	omfang.

3.1.2.2.		 Anvendelse på plantehelse

	 I	 henhold	 til	 artikkel	 27a	 i	 direktiv	 2000/29/EF	 får	 artikkel	 41-46	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004	
anvendelse	 på	 plantehelse.	 Opplysningene	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 forordningens	 artikkel	 42	 nr.	 2	
bokstav	f)-k),	gjelder	imidlertid	bestemmelser	i	forordningen	som	ikke	får	anvendelse	på	plantehelse.

	 Det	understrekes	også	at	i	henhold	til	artikkel	42	nr.	2	bokstav	f),	h),	i)	og	k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
har	direktiv	2000/29/EF	tilsvarende	eller	likeverdige	bestemmelser	om	plantehelse.	Se	følgende	artikler:

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	f)	—	delegering	av	oppgaver	til	kontrollorganer.	Veiledning	om	dette	gis	i	
nr.	3.8	i	disse	retningslinjene.

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	h)	—	utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll.	Veiledning	om	
dette	gis	i	nr.	3.10	i	disse	retningslinjene.

–	 Artikkel	 42	 nr.	 2	 bokstav	 i)	 —	 dokumenterte	 rutiner.	 Veiledning	 om	 dette	 gis	 i	 nr.	 3.11	 i	 disse	
retningslinjene.

–	 Artikkel	42	nr.	2	bokstav	k)	—	organisering	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand.	Veiledning	om	dette	
gis	i	nr.	3.13	i	disse	retningslinjene.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	opplysninger	om	tiltak	som	treffes	for	å	oppfylle	kravene	i	
henhold	til	direktiv	2000/29/EF.

	 Retningslinjene	 om	 kravene	 i	 artikkel	 42	 nr.	 2	 bokstav	 c)-e)	 inneholder	 ytterligere	 henvisninger	 til	
bestemmelsene	 i	 forordning	 (EF)	nr.	 882/2004	 som	 ikke	 får	 anvendelse	på	plantehelse.	For	 å	oppfylle	
disse	 kravene	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 å	 anvende	 disse	 delene	 av	 retningslinjene	 på	 plantehelse.	 For	
eksempel	 gjelder	 retningslinjene	 i	 nr.	 3.6	 krav	 om	 revisjon	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 henhold	
til	 artikkel	 4	 nr.	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004,	 som	 ikke	 får	 anvendelse	 på	 plantehelse.	 Dersom	
medlemsstatene	 likevel	 foretar	 slike	 revisjoner,	 eller	 anvender	 andre	 bestemmelser	 i	 retningslinjene	 i	
forbindelse	med	offentlige	kontroller	på	plantehelseområdet,	kan	de	på	frivillig	grunnlag	framlegge	disse	
opplysningene	når	de	beskriver	kontrollordningen	for	plantehelse.

3.1.2.3.		 Enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale kontrollplaner

	 I	artikkel	41	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	fastsettes	det	at	hver	medlemsstat	skal	utarbeide	en	enkelt,	
integrert,	 flerårig,	 nasjonal	 kontrollplan.	De	 nasjonale	 kontrollplanene	 bør	 få	 anvendelse	 på	 offentlige	
kontroller	foretatt	av	vedkommende	myndigheter	på	alle	plan	(sentralt,	regionalt	og	lokalt),	i	henhold	til	
nasjonale	bestemmelser	om	offentlige	kontroller.

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	1999/2/EF	av	22.	februar	1999	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	næringsmidler	
og	næringsmiddelingredienser	behandlet	med	ioniserende	stråling	(EFT	L	66	av	13.3.1999,	s.	16).

(2)	 Rådsforordning	(EF)	nr.	509/2006	av	20.	mars	2006	om	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	landbruksvarer	og	næringsmidler	
(EUT	L	93	av	31.3.2006,	s.	1).

(3)	 Rådsforordning	 (EF)	 nr.	 510/2006	 av	 20.	 mars	 2006	 om	 vern	 av	 geografiske	 betegnelser	 og	 opprinnelsesbetegnelser	 for	
landbruksvarer	og	næringsmidler	(EUT	L	93	av	31.3.2006,	s.	12).
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	 For	medlemsstater	med	en	desentralisert	forvaltning	bør	det	i	den	nasjonale	kontrollplanen	angis	hvordan	
de	ulike	forvaltningene	bør	samordnes	for	å	kunne	oppnå	en	enkelt,	integrert,	nasjonal	kontrollplan.

	 En	 enkel	 samling	 av	 planer	 fra	 ulike	 vedkommende	 myndigheter	 eller	 sektorer	 som	 ikke	 omhandler	
integreringen	og	samordningen	av	offentlige	kontroller	internt	hos	og	mellom	vedkommende	myndigheter	
og	sektorer	i	forbindelse	med	offentlige	kontroller,	er	ikke	nok	til	å	oppfylle	kravet	om	en	enkelt,	integrert,	
flerårig,	nasjonal	kontrollplan.

	 Vedkommende	 myndigheter	 bør	 etablere	 egnede	 ordninger	 for	 en	 integrert	 planlegging,	 utvikling	 og	
samordning	 av	 aktiviteter	 i	 forbindelse	 med	 nasjonale	 kontrollplaner.	 Denne	 prosessen	 bør	 omfatte	
innføring	 av	 ordninger	 for	 å	 formidle	 den	 enkelte	 nasjonale	 kontrollplanen	 til	 Kommisjonen	 og	 for	 å	
utpeke	et	enkelt	kontaktpunkt	i	medlemsstaten	for	all	kommunikasjon	om	den	nasjonale	kontrollplanen.

	 Når	medlemsstatene	 utarbeider	 en	 enkelt,	 nasjonal	 kontrollplan,	 bør	 de	 påse	 at	 det	 i	 forbindelse	med	
planens	gjennomføring	blir	samlet	inn	beviser	på	samsvar,	som	oppbevares	og	stilles	til	rådighet	for	alle	
organer	som	deltar	 i	 revisjoner	og	på	anmodning	for	Kommisjonen,	slik	at	det	blir	mulig	å	kontrollere	
at	 den	 gjennomføres	 effektivt.	 Slike	 beviser	 kan	 omfatte	 skriftlige	 beskrivelser	 av	 framgangsmåter,	
dokumentasjon	og	registre	med	resultater	av	offentlige	kontroller.

3.1.2.4.		 Periodisitet (planleggingsperiodens varighet)

Det	 er	 opp	 til	 hver	 enkelt	 medlemsstat	 å	 fastsette	 gyldighetsperioden/varigheten	 av	 den	 nasjonale	
kontrollplanen,	som	eventuelt	kan	planlegges	slik	at	den	sammenfaller	med	annen	nasjonal	planlegging,	
f.eks.	 budsjettperioden.	 Den	 nasjonale	 kontrollplanen	 bør	 inneholde	 en	 kort	 begrunnelse	 for	 den	
varigheten	som	er	valgt.

Det	foreslås	at	den	nasjonale	kontrollplanen	bør	omfatte	en	periode	på	minst	tre	år	for	å	anses	som	flerårig.	
I	lys	av	hvor	vanskelig	det	er	å	planlegge	langt	fram	under	forhold	som	stadig	endrer	seg,	foreslås	det	at	
en	planleggingsperiode	ikke	bør	være	lenger	enn	fem	år.

Usikkerhet	 og	 begrensninger	 bestemmer	 hvor	 detaljert	 den	 offentlige	 kontrollplanen	 kan	 bli	 hvert	 år.	
Særlig	kan	det	for	de	siste	årene	av	kontrollplanen	være	nødvendig	å	fastsette	midlertidige	praktiske	mål/
målsettinger	for	offentlige	kontroller,	som	deretter	ajourføres	fortløpende	i	forbindelse	med	utarbeidingen	
av	den	årlige	rapporten	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	44	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.	I	den	
forbindelse	 vises	 det	 til	 bestemmelsene	 om	 tilpassing	 eller	 endring	 av	 den	 nasjonale	 kontrollplanen	 i	
nevnte	forordnings	artikkel	42	nr.	3.

3.2.  GENERELLE KRAV TIL NASJONALE KONTROLLPLANER

3.2.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

	 Artikkel	42	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

«Hver	flerårige,	nasjonale	kontrollplan	skal	inneholde	generelle	opplysninger	om	hvordan	ordningene	
for	fôrvare-	og	næringsmiddelkontroll	og	kontroll	av	dyrs	helse	og	velferd	er	bygd	opp	og	organisert	
i	den	berørte	medlemsstaten,	særlig	når	det	gjelder	(…).»

	 I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.2.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Nasjonale	kontrollplaner	skal	inneholde	generelle	opplysninger	om	oppbygningen	og	organiseringen	av	
medlemsstatenes	ordninger	for	offentlige	kontroller	for	alle	sektorer	og	alle	ledd	i	produksjonslinjen	for	
fôrvarer	og	næringsmidler,	dyrs	helse	og	velferd	samt,	 i	henhold	 til	artikkel	27a	 i	direktiv	2000/29/EF,	
plantehelse.	Selv	om	de	nasjonale	kontrollplanene	 er	 generelle,	 skal	 de	 inneholde	opplysninger	om	de	
særskilte	spørsmålene	som	er	nevnt	i	artikkel	42	nr.	2	bokstav	a)-k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.	Disse	
retningslinjene	inneholder	en	veiledning	om	disse	spørsmålene	i	nr.	3.3-3.13.	I	tillegg	inneholder	nr.	3.14	
i	disse	retningslinjene	veiledning	om	tilpassing	av	de	nasjonale	kontrollplanene.
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	 Særlige	 kontrollplaner	 som	 gjennomføres	 i	 henhold	 til	 annet	 gjeldende	 fellesskapsregelverk,	 erstattes	
ikke	av	de	nasjonale	kontrollplanene.	De	nasjonale	kontrollplanene	bør	 likevel	 inneholde	opplysninger	
om	 planleggingen	 og	 gjennomføringen	 av	 slike	 særlige	 kontrollplaner.	 En	 generell	 beskrivelse	 av	
oppbygningen	og	organiseringen	av	ordningen	for	offentlige	kontroller	for	hvert	av	de	særlige	områdene	
bør	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene,	og	i	beskrivelsen	kan	det	vises	til	de	særlige	kontrollplanene.

3.3.		 STRATEGISKE MÅL FOR NASJONALE KONTROLLPLANER

3.3.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	a)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«planens	strategiske	mål	og	hvordan	prioriteringen	av	kontroller	og	tildelingen	av	ressurser	gjenspeiler	
disse	målene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.3.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	til	hovedformålet	med	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	som	er	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	
av	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	 samt	 bestemmelsene	 om	dyrs	 helse	 og	 velferd	 og,	 i	 henhold	
til	 artikkel	 27a	 i	 direktiv	 2000/29/EF,	 plantehelse,	 samt	 til	medlemsstatenes	 allmenne	 forpliktelse	 til	 å	
gjennomføre	Fellesskapets	regelverk,	bør	medlemsstatene	utarbeide	hensiktsmessige	mål	og	strategier	for	
dette	formål.	Disse	målene	og	strategiene	bør	danne	grunnlaget	for	og	kort	beskrives	i	en	enkelt,	integrert,	
flerårig,	nasjonal	kontrollplan.

Strategien	 til	 en	 medlemsstat	 kan	 innebære	 å	 konsentrere	 eller	 prioritere	 de	 offentlige	 kontrollene	
eller	 tildelingen	av	ressurser	 til	bestemte	aktiviteter	eller	 til	visse	ledd	i	produksjonslinjen.	I	så	fall	bør	
konsentreringen	eller	prioriteringen	angis	og	begrunnes	i	den	nasjonale	kontrollplanen.

3.4.	  INNDELING I RISIKOKATEGORIER

3.4.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	b)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«inndelingen	av	de	aktuelle	aktivitetene	i	risikokategorier».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.4.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	til	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	skal	
det	i	henhold	til	artikkel	3	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	foretas	offentlig	kontroll	regelmessig	på	
grunnlag	av	en	risikovurdering	og	så	ofte	som	er	hensiktsmessig,	og	derfor	bør	en	eventuell	inndeling	i	
risikokategorier	av	de	aktiviteter	som	underlegges	offentlig	kontroll,	inngå	i	de	nasjonale	kontrollplanene.

Det	understrekes	at	 artikkel	3	nr.	1	 i	 forordning	 (EF)	nr.	882/2004	 ikke	 får	 anvendelse	på	plantehelse.	
Dersom	 medlemsstatene	 likevel	 benytter	 seg	 av	 en	 inndeling	 i	 risikokategorier	 når	 de	 gjennomfører	
offentlige	 kontroller	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2000/29/EF,	 bør	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 inneholde	 en	
beskrivelse	av	den	anvendte	inndelingen.
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En	 kort	 beskrivelse	 av	 medlemsstatens	 framgangsmåte	 ved	 inndeling	 i	 risikokategorier	 kan	 om	
ønskelig	også	inngå	i	kontrollplanen.	Disse	opplysningene	vil	på	et	senere	tidspunkt	kunne	brukes	til	å	
utarbeide	 retningslinjer	 for	 identifisering	 av	 risikobaserte	prioriteringer	og	de	mest	 effektive	offentlige	
kontrollrutinene,	i	samsvar	med	artikkel	43	nr.	1	bokstav	b)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

3.5.		 UTPEKING AV VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

3.5.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	c)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«utpekingen	av	vedkommende	myndigheter	og	hvilke	oppgaver	de	skal	ha	på	sentralt,	regionalt	og	lokalt	
plan,	og	når	det	gjelder	ressursene	som	stilles	til	rådighet	for	disse	myndighetene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.5.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	 inneholde	 en	 omfattende	 oversikt	 over	 vedkommende	 myndigheters	
oppbygning	og	oppgaver.

De	nasjonale	kontrollplanene	bør

a)	 identifisere	 organisasjonene	 eller	 eventuelt	 de	 kategorier	 av	 organisasjoner	 som	 er	 utpekt	 som	
vedkommende	myndigheter	med	ansvar	for	offentlig	kontroll.	Alle	vedkommende	myndigheter	eller	
eventuelt	 kategorier	 av	 vedkommende	myndigheter	 på	 alle	 plan	 (sentralt,	 regionalt	 og	 lokalt)	 bør	
identifiseres,	 i	 likhet	med	 alle	 kontrollorganer	 som	visse	 offentlige	 kontrolloppgaver	 i	 forbindelse	
med	plantehelse	er	blitt	delegert	til,

b)	 beskrive	 fordelingen	 av	 oppgaver	 og	 ansvar	 i	 forbindelse	 med	 offentlige	 kontroller	 av	 hele	
produksjonslinjen	for	fôrvarer	og	næringsmidler	samt	av	dyrs	helse	og	velferd	og	plantehelse,

c)	 angi	hvilke	ressurser	(se	veiledning	i	fjerde	ledd	i	dette	nummer)	som	vedkommende	myndigheter	har	
til	rådighet,

d)	 angi	hvilke	nasjonale	referanselaboratorier	som	er	utpekt	i	samsvar	med	artikkel	33	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 882/2004,	 hvilke	 områder	 de	 er	 blitt	 tildelt	 ansvaret	 for	 samt	 hvilken	 vedkommende	
myndighet	som	er	ansvarlig	for	laboratoriet.

Opplysningene	nevnt	i	bokstav	a)-d)	kan	eventuelt	illustreres	med	en	samlet	nasjonal	organisasjonsplan	
over	vedkommende	myndigheter	og	deres	respektive	oppgaver	og	ansvarsområder.

Beskrivelsen	av	de	ressurser	som	vedkommende	myndigheter	har	til	rådighet,	bør	inneholde	opplysninger	
om	menneskelige	 ressurser	 og	 støttende	 anlegg	 og	 tjenester,	 for	 eksempel	 spesielle	 IT-systemer	 samt	
anlegg	 og	 tjenester	 i	 forbindelse	 med	 laboratorier,	 diagnoser,	 forskning	 og	 utdanning.	 Menneskelige	
ressurser	 bør	 oppgis	 i	 godkjente	 heltidsstillinger	 eller	 «heltidsekvivalenter».	 Tilgjengelige	 anlegg	 og	
tjenester	 kan	 kvantifiseres	 etter	 tjenestenivå,	 laboratoriekapasitet	 og	 analyseaktivitetens	 omfang,	 og	
opplysningene	 kan	 eventuelt	 gis	 for	 nasjonalt	 eller	 regionalt	 plan,	 idet	 det	 også	 angis	 hvor	 mange	
vedkommende	myndigheter	som	deler	anleggene.

Planen	trenger	ikke	å	omfatte	en	fullstendig	liste	over	offentlige	laboratorier	som	er	utpekt	til	å	analysere	
prøver	tatt	ved	offentlige	kontroller,	men	vedkommende	myndighet	bør	føre	en	slik	liste	og	stille	den	til	
rådighet	i	forbindelse	med	Fellesskapets	revisjoner	og	inspeksjoner.

For	 å	 oppfylle	 dette	 kravet	 bør	 medlemsstatene	 inkludere	 organisasjonene	 som	 er	 likestilt	 med	
vedkommende	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	1	nr.	4	og	artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/
EF	og	artikkel	8	nr.	2	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91.
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3.6.		 GENERELL ORGANISERING OG LEDELSE

3.6.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«den	 generelle	 organiseringen	 og	 ledelsen	 av	 offentlig	 kontroll	 på	 nasjonalt,	 regionalt	 og	 lokalt	 plan,	
herunder	offentlig	kontroll	i	de	enkelte	foretak».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.6.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

I	henhold	til	artikkel	42	nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	skal	den	nasjonale	kontrollplanen	
for	hver	organisasjon	som	er	utpekt	som	vedkommende	myndighet,	inneholde	en	generell	beskrivelse	av	
hvordan	organisasjonen	er	organisert	og	bygd	opp	på	alle	plan,	idet	det	tas	hensyn	til	de	særlige	kravene	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004.	 Det	 er	 tilstrekkelig	 med	 en	 allmenn	 beskrivelse	 for	 vedkommende	
myndigheter	 i	 samme	kategori	på	 regionalt	og/eller	 lokalt	plan	når	disse	er	organisert	og	bygd	opp	på	
samme	måte.	Den	nasjonale	kontrollplanen	bør	inneholde	en	beskrivelse	av	hvordan	offentlige	kontroller,	
herunder	importkontroller,	organiseres	og	ledes	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	plan.

Ved	utarbeidingen	av	den	nasjonale	kontrollplanen	kan	beskrivelsene	av	hvordan	de	offentlige	kontrollene	
organiseres	og	ledes,	gis	i	avsnittene	om	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	
dyrs	helse	og	velferd,	og	om	plantehelse.

3.6.2.1.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	en	generell	beskrivelse	av

a)	 vedkommende	myndigheters	organisering,

b)	 den	 hierarkiske	 oppbygningen	 og	 rapporteringsordningene	 internt	 hos	 og	 mellom	 vedkommende	
myndigheter	og	kontrollorganer,

c)	 verifiseringsordninger	 for	 å	 sikre	at	den	offentlige	kontrollen	er	 av	god	kvalitet,	upartisk,	 enhetlig	
og	effektiv	på	alle	nivåer	internt	hos	og	mellom	vedkommende	myndigheter,	herunder	mellom	alle	
regionale	og/eller	lokale	myndigheter	i	henhold	til	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

d)	 for	 plantehelse,	 den	 rettslige	 og	 administrative	 myndighet	 som	 vedkommende	 myndigheter	 og	
kontrollorganer	har	til	å	håndheve	gjeldende	bestemmelser	(for	andre	områder	behandles	dette	emnet	
i	nr.	3.9),

e)	 framgangsmåten	 for	 å	 utpeke	 laboratoriene	 som	 skal	 analysere	 prøver	 som	 er	 tatt	 ved	 offentlig	
kontroll,	 og	 ordninger	 som	 skal	 sikre	 at	 laboratoriene	 overholder	 og	 drives	 i	 samsvar	 med	 de	
europeiske	standardene	nevnt	i	artikkel	12	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

f)	 ordninger	som	skal	sikre	at	de	nasjonale	referanselaboratoriene	som	er	utpekt	i	samsvar	med	

artikkel	33	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	oppfyller	og	drives	i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	33	
i	nevnte	forordning.

	 Den	 nasjonale	 kontrollplanen	 bør	 beskrive	 hvordan	 revisjonene	 av	 vedkommende	 myndigheter	
organiseres	og	gjennomføres	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	plan	for	å	sikre	at	de	offentlige	kontrollene	
er	effektive	og	hensiktsmessige	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

3.6.2.2.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	en	beskrivelse	av	de	ordninger	som	er	innført

a)	 for	interne	eller	eksterne	revisjoner	av	vedkommende	myndigheter,

b)	 for	å	sikre	at	vedkommende	myndigheter	 treffer	egnede	tiltak	 i	 lys	av	resultatene	etter	revisjonene	
nevnt	i	bokstav	a),
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c)	 for	å	sikre	at	revisjonene	nevnt	i	bokstav	a)	blir	gjenstand	for	uavhengig	gransking	og	gjennomføres	
på	en	oversiktlig	måte.

	 I	 ordningene	 bør	 det	 tas	 hensyn	 til	 retningslinjene	 som	 fastsetter	 kriterier	 for	 gjennomføringen	 av	
revisjoner	i	henhold	til	kommisjonsvedtak	2006/677/EF.

3.7.		 KONTROLLORDNINGER OG SAMORDNING AV AKTIVITETER

3.7.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	e)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«kontrollordninger	 som	 benyttes	 innenfor	 de	 forskjellige	 sektorene,	 og	 samordning	 av	 de	 forskjellige	
tjenestene	 hos	 vedkommende	 myndigheter	 som	 er	 ansvarlige	 for	 den	 offentlige	 kontrollen	 i	 disse	
sektorene».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.7.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.7.2.1.		 Gjennomføring av offentlige kontroller

3.7.2.1.1.		 Ved	organiseringen	av	systemene	for	offentlig	kontroll	bør	det	tas	hensyn	til

a)	 behovet	for	å	fastsette	hvor	ofte	den	offentlige	kontrollen	skal	foretas,	hvor	den	skal	foretas	og	hvilken	
type	kontroll	det	skal	være,	for	å	sikre	at	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	
om	dyrs	helse	og	velferd	og	plantehelse	overholdes	i	størst	mulig	grad,

b)	 betydningen	av	å	prioritere	i	forbindelse	med	avveiningen	mellom	oppgaver	og	ressurser,

c)	 de	særlige	nasjonale	kontrollplaner	eller	–programmer	som	gjennomføres	i	henhold	til	Fellesskapets	
regelverk,

d)	 eventuelle	særlige	nasjonale	programmer	for	bekjempelse	eller	utryddelse	av	sykdommer,

e)	 eventuelle	relevante	inndelinger	i	risikokategorier.

3.7.2.1.2.		 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	inneholde	opplysninger	om

a)	 systemene	for	offentlig	kontroll	som	benyttes	i	de	forskjellige	sektorene,	særlig:

i)	 de	offentlige	kontrollmetodene	og	-teknikkene	som	benyttes,	f.eks.	overvåking,	tilsyn,	verifisering,	
revisjon,	inspeksjon,	prøvetaking	og	analyse,	idet	det	tas	hensyn	til	kravene	i	artikkel	10	og	11	i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004,	samt	opplysninger	om	hvor	og	når	slike	offentlige	kontrollmetoder	
og	–teknikker	benyttes,

ii)	 hyppigheten	av	eller	eventuelt	kriteriene	for	fastsettelsen	av	hyppigheten	og	arten	av	de	offentlige	
kontrollene,

iii)	 omfanget	og	den	faktiske	gjennomføringen	av	offentlige	kontroller	av	import	av	alle	fôrvarer	og	
næringsmidler,	dyr	og	produkter	av	animalsk	opprinnelse,

b)	 hvordan	risikokategoriene	omhandlet	i	nr.	3.4.1	benyttes	for	å	målrette	offentlige	kontroller	effektivt,

c)	 hvordan	de	offentlige	kontrollordningene	for	gjennomgående	fellesskapsbestemmelser	og	de	særlige	
kontrollplanene	 omhandlet	 i	 nr.	 3.2.2	 integreres	 i	 de	 offentlige	 kontrollene	 for	 hver	 berørt	 sektor	
eller	 undersektor.	 Dersom	 flere	 sektorer	 eller	 undersektorer	 er	 omfattet,	 bør	 det	 opprettes	 egnede	
forbindelser	mellom	de	ulike	sektorene	eller	undersektorene.
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3.7.2.2.		 Samordning og samarbeid

Det	 bør	 finnes	 ordninger	 som	 sikrer	 effektiv	 samordning	 av	 aktiviteter	 og	 samarbeid	 internt	 hos	 og	
mellom	vedkommende	myndigheter,	særlig	i	forbindelse	med	spørsmål	som	gjelder	felles	handling	eller	
samarbeid	mellom	ulike	tjenester	hos	samme	vedkommende	myndighet	eller	mellom	ulike	vedkommende	
myndigheter.	Disse	ordningene	bør	også	bidra	til	å	sikre	at	de	offentlige	kontrollene	er	av	god	kvalitet,	
upartiske,	 enhetlige	 og	 effektive.	 Først	 og	 fremst	 bør	 det	 gis	 opplysninger	 om	 de	 generelle	 tiltakene	
for	 å	 håndtere	 forholdet	 mellom	 de	 ulike	 vedkommende	 myndigheter	 som	 har	 ansvaret	 for	 de	 ulike	
undersektorene	 eller	 ulike	 ledd	 i	 produksjonslinjen,	 samt	 om	 ordningene	 for	 å	 sikre	 et	 effektivt	 og	
hensiktsmessig	samarbeid	 i	sammenhenger	der	myndighet	blir	 tillagt	eller	deles	med	regionale	og/eller	
lokale	vedkommende	myndigheter.

Nasjonale	kontrollplaner	bør	inneholde	opplysninger	om

a)	 ordningene	 for	 å	 sikre	 effektivt	 og	 hensiktsmessig	 samarbeid	 og	 samordning	 av	 aktiviteter	 internt	
hos	en	vedkommende	myndighet,	mellom	to	eller	flere	vedkommende	myndigheter	i	samme	sektor,	
og	 særlig	dersom	en	medlemsstat	 overdrar	myndigheten	 til	 å	 foreta	offentlig	kontroll	 til	 en	 annen	
myndighet	enn	den	sentrale	vedkommende	myndighet	blant	de	berørte	sentrale,	regionale	og	lokale	
myndigheter	som	fastsatt	i	artikkel	4	nr.	3	og	artikkel	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF,	for	eksempel	formelle	avtaler	om	samordning	av	aktiviteter	
og	sikring	av	enhetlige	offentlige	kontroller,	herunder	møter,	felles	utvalg	og	samarbeidsgrupper	for	
felles	avtaler	eller	tiltak,

b)	 felles	 utdanningsinitiativer	 for	 personale	 som	 foretar	 offentlig	 kontroll,	 f.eks.	 tekniske	 ferdigheter,	
tilsyn	med	kontrollrutiner,	kvalitetsstyring	og	revisjon,	dersom	det	er	relevant,

c)	 eventuelt	felles	adgang	til	laboratorie-	og	diagnoseanlegg,

d)	 eventuelt	forvaltning	og	bruk	av	felles	nasjonale	databaser,

e)	 de	 områder	 der	 samordning	 og	 kommunikasjon	 mellom	 vedkommende	 myndigheter	 er	 viktig,	
herunder:

i)	 tiltak	som	er	iverksatt	for	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	av	slik	virksomhet,	slik	at	det	ikke	
oppstår	noen	avbrudd	i	offentlige	kontroller,

ii)	 hvordan	de	nødvendige	opplysninger	utveksles	mellom	vedkommende	myndigheter	med	henblikk	
på	å	sikre	kontinuitet	og	sammenheng	i	offentlige	kontroller	og	effektive	sporingssystemer.

3.8.		 DELEGERING TIL KONTROLLORGANER

3.8.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	f)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«eventuell	delegering	av	oppgaver	til	kontrollorganer».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse,	med	hensyn	til	ansvarlige	offentlige	organer	utpekt	i	henhold	til	artikkel	2	
nr.	1	bokstav	g)	i	direktivet.

3.8.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Når	det	er	hensiktsmessig	bør	nasjonale	kontrollplaner

a)	 identifisere	vedkommende	myndigheter	som	delegerer	offentlige	kontrolloppgaver	til	kontrollorganer,

b)	 angi	hvilke	oppgaver	som	delegeres	til	hver	enkelt	kategori	av	kontrollorgan,
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c)	 beskrive	de	ordninger	som	er	innført	for	å	sikre	at	de	delegerende	vedkommende	myndighetene	og	
kontrollorganene	oppfyller	de	relevante	kravene	i

i)	 artikkel	5	nr.	2	bokstav	b)-d)	og	f)	og	artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

ii)	 vedlegg	II	kapittel	II	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

iii)	 artikkel	2	nr.	1	bokstav	g)	i	direktiv	2000/29/EF	med	hensyn	til	plantehelse,

iv)	 artikkel	9	i	forordning	(EØF)	nr.	2092/91	med	hensyn	til	økologisk	landbruk,

v)	 artikkel	15	i	forordning	(EF)	nr.	509/2006	med	hensyn	til	garanterte	tradisjonelle	spesialiteter	av	
landbruksvarer	og	næringsmidler,

vi)	 artikkel	11	 i	 forordning	 (EF)	nr.	 510/2006	med	hensyn	 til	 vern	 av	geografiske	betegnelser	og	
opprinnelsesbetegnelser	for	landbruksvarer	og	næringsmidler.

Dersom	samme	offentlige	kontrolloppgaver	delegeres	til	flere	forskjellige	kontrollorganer,	kan	delegeringen	
av	oppgavene	i	den	nasjonale	kontrollplanen	beskrives	ved	hjelp	av	kategorier	av	kontrollorganer.

I	 så	 fall	 bør	 de	 berørte	 vedkommende	 myndigheter	 opprette	 en	 fullstendig	 og	 ajourført	 liste	 over	
kontrollorganer	med	delegerte	offentlige	kontrolloppgaver	og	stille	 listen	 til	 rådighet	ved	 revisjoner	og	
inspeksjoner.

3.9.		 OPPFYLLELSE AV KRITERIER FOR ARBEIDET

3.9.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	g)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«metoder	som	sikrer	at	kriteriene	i	artikkel	4	nr.	2	overholdes».

3.9.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Kravet	 gjelder	 ikke	 offentlige	 kontroller	 med	 hensyn	 til	 plantehelse.	 Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	
inneholde	en	beskrivelse	av	hvilke	metoder	som	anvendes	for	å	sikre	at	organisasjonene	som	er	utpekt	
som	vedkommende	myndigheter,	gjennomfører	kravene	i	artikkel	4	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	
på	en	effektiv	måte.

I	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	 er	 det	 særlig	 viktig	 å	 beskrive	 de	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 sikre	
følgende	for	alle	vedkommende	myndigheter:

a)	 at	den	offentlige	kontrollen	av	 levende	dyr,	næringsmidler,	 fôrvarer	og	planter	 i	alle	produksjons-,	
bearbeidings-	og	distribusjonsledd,	og	av	bruken	av	fôrvarer,	er	effektiv	og	hensiktsmessig,	i	samsvar	
med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	a)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

b)	 at	det	er	innført	tiltak	for	å	sikre	at	personalet	som	foretar	offentlig	kontroll,	ikke	har	interessekonflikter	
som	 kan	 svekke	 deres	 objektivitet	 og	 uavhengighet	 eller	 deres	 yrkesmessige	 vurdering,	 og	 for	 å	
håndtere	 eventuelle	 interessekonflikter	 som	 oppstår,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 b)	 i	
forordning	(EF)	nr.	882/2004,

c)	 at	det	er	innført	tiltak	som	sikrer	at	eksternt	personale	eller	kontraktpersonale	som	foretar	offentlige	
kontroller,	 utfører	 arbeidet	 sitt	med	 samme	 grad	 av	 uavhengighet	 og	 ansvarlighet	 som	 fast	 ansatt	
personale,

d)	 at	 alle	 vedkommende	 myndigheter	 har,	 eller	 har	 tilgang	 til,	 tilstrekkelig	 laboratoriekapasitet	 til	
prøving	samt	et	tilstrekkelig	antall	behørig	kvalifiserte	og	erfarne	medarbeidere,	slik	at	den	offentlige	
kontrollen	og	kontrolloppgavene	kan	utføres	hensiktsmessig	og	effektivt,	 i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	c)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,
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e)	 at	alle	vedkommende	myndigheter	har	anlegg	og	utstyr	 som	er	egnet	og	godt	vedlikeholdt,	 slik	at	
personalet	kan	foreta	den	offentlige	kontrollen	hensiktsmessig	og	effektivt,	i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	d)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,

f)	 at	den	rettslige	myndigheten	er	tilstrekkelig	til	å	foreta	offentlig	kontroll,	 i	samsvar	med	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	e),	 idet	det	 tas	hensyn	til	kravene	i	artikkel	8	nr.	2	og	artikkel	54	og	55	i	 forordning	
(EF)	nr.	882/2004,	herunder	myndighet	til	å	besøke	lokaler,	undersøke	dyr,	planter,	produkter,	registre	
eller	andre	dokumenter,	også	i	elektronisk	form,	ta	prøver	samt	treffe	passende	tiltak	ved	mistanke	om	
eller	påvisning	av	manglende	overholdelse,	herunder	fastsette	sanksjoner	som	er	virkningsfulle,	står	
i	forhold	til	overtredelsen	og	virker	avskrekkende,

g)	 at	 det	 foreligger	 beredskapsplaner	 og	 at	 vedkommende	myndigheter	 er	 klare	 til	 å	 iverksette	 slike	
planer	dersom	det	oppstår	en	nødssituasjon,	 i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	f)	 i	 forordning	
(EF)	nr.	882/2004,

h)	 at	de	driftsansvarlige	for	fôr-	og	næringsmiddelforetak	er	forpliktet	til	å	gjennomgå	enhver	inspeksjon	
som	 foretas	 i	 samsvar	 med	 forordning	 (EF)	 nr.	 882/2004,	 og	 å	 bistå	 vedkommende	 myndighets	
personale	når	de	gjennomfører	sine	oppgaver,	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	2	bokstav	g)	i	forordning	
(EF)	nr.	882/2004.

3.10.		 UTDANNING AV PERSONALE SOM FORETAR OFFENTLIG KONTROLL

3.10.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	h)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll	nevnt	i	artikkel	6».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse,	med	hensyn	til	kravene	i	artikkel	2	nr.	1	bokstav	i)	i	direktiv	2000/29/EF	
og	nr.	1	og	2	i	vedlegget	til	kommisjonsdirektiv	98/22/EF(1).

3.10.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	hensyn	 til	 fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	og	bestemmelsene	om	dyrs	helse	og	velferd	bør	
nasjonale	kontrollplaner	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført	for	å	sikre	at	personale	som	
foretar	offentlig	kontroll	får,	eller	har	fått	utdanning	som	fastsatt	i	artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004.

For	 alle	 sektorer,	 herunder	 plantehelse,	 bør	 nasjonale	 kontrollplaner	 også	 beskrive	 ordningene	 som	
skal	 sikre	 at	 alt	 personale	 som	 foretar	 offentlig	 kontroll,	 har	 de	 kvalifikasjoner,	 den	utdanning	og	den	
kompetanse	som	trengs	for	å	foreta	slik	kontroll	på	en	effektiv	måte.

Med	hensyn	til	plantehelse	bør	nasjonale	kontrollplaner	særlig	beskrive	hvordan	kravene	i	artikkel	2	nr.	1	
bokstav	i)	i	direktiv	2000/29/EF	og	nr.	1	og	2	i	vedlegget	til	direktiv	98/22/EF	oppfylles.

Nasjonale	kontrollplaner	bør	for	alle	sektorer	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført

a)	 for	å	identifisere	utdanningsbehovet	til	personalet	som	foretar	offentlig	kontroll,

b)	 for	å	gjennomføre	og	evaluere	utdanningen,

c)	 for	å	dokumentere	utdanningen	for	revisjonsformål.

Dokumentasjonen	 på	 utdanningen	 som	 gjennomføres	 av	 vedkommende	 myndigheter,	 bør	 omfatte	
opplysninger	om	kursets	emne	og	nivå,	antall	kursdager	og	antall	deltakere.	Opplysningene	bør	holdes	à	
jour	og	stilles	til	rådighet	i	forbindelse	med	revisjon	og	inspeksjon.

Ved	 delegering	 av	 offentlige	 kontrolloppgaver	 til	 kontrollorganer	 bør	 det	 sikres	 at	 kontrollorganenes	
personale	har	den	utdanning,	de	kvalifikasjoner	og	den	kompetanse	som	trengs	for	å	utføre	oppgavene	på	
en	effektiv	måte	(se	også	nr.	3.8.2).

(1)	 EFT	L	126	av	28.4.1998,	s.	26.
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3.11.		 DOKUMENTERTE RUTINER

3.11.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	i)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«de	dokumenterte	rutinene	nevnt	i	artikkel	8	og	9».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	 anvendelse	 på	 plantehelse,	 med	 hensyn	 til	 kravene	 i	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 og	 b)	 i	 vedlegget	 til	
kommisjonsdirektiv	98/22/EF.

3.11.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

Med	 hensyn	 til	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	 og	 bestemmelsene	 om	 dyrs	 helse	 og	 velferd	
bør	 den	 nasjonale	 kontrollplanen	 beskrive	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 sikre	 en	
effektiv	gjennomføring	av	kravene	i	artikkel	8	nr.	1	og	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	med	hensyn	til	
dokumenterte	rutiner	og	artikkel	9	i	nevnte	forordning	med	hensyn	til	rapporter	om	offentlig	kontroll.

For	plantehelse	bør	nasjonale	kontrollplaner	særlig	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	innført	for	
å	sikre	en	effektiv	gjennomføring	av	nr.	1	bokstav	a)	og	b)	i	vedlegget	til	direktiv	98/22/EF.

3.11.2.1.	 Nasjonale	kontrollplaner	bør	for	alle	sektorer	beskrive	de	systemer	eller	ordninger	som	er	 innført	for	å	
sikre	at

a)	 de	relevante	dokumenterte	rutinene	er	lett	tilgjengelige	for

i)	 alt	personale	som	foretar	offentlig	kontroll,

ii)	 vedkommende	berørte	myndigheter,

iii)	 den	sentrale	vedkommende	myndighet,

iv)	 alle	organer	som	deltar	i	revisjoner,

v)	 Kommisjonen,	på	anmodning.

b)	 dokumenterte	rutiner	vurderes	og	ajourføres	med	passende	mellomrom.

Vedkommende	myndighet	bør	opprette	en	fullstendig	liste	eller	fortegnelse	over	de	dokumenterte	rutinene	
og	stille	listen/fortegnelsen	til	rådighet	i	forbindelse	med	revisjoner	og	inspeksjoner.

3.11.2.2.	 Nasjonale	 kontrollplaner	 bør	 for	 alle	 sektorer	 beskrive	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	
for	 å	 sikre	 at	 gjennomføringen	 og	 resultatene	 av	 den	 offentlige	 kontrollen	 registreres,	 som	 fastsatt	 i	
artikkel	9	nr.	1	og	2	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	og	at	de	registrerte	opplysningene	arkiveres	og	er	lett	
tilgjengelige	for

a)	 alt	personale	som	foretar	nevnte	offentlige	kontroll,

b)	 vedkommende	berørte	myndighet,

c)	 den	sentrale	vedkommende	myndighet,

d)	 alle	organer	som	deltar	i	revisjoner,

e)	 Kommisjonen,	på	anmodning.
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3.12.		 BEREDSKAPSPLANER

3.12.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	j)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler:

«organiseringen	 og	 gjennomføringen	 av	 beredskapsplaner	 for	 nødssituasjoner	 i	 forbindelse	 med	
sykdommer	som	spres	med	dyr	eller	næringsmidler,	tilfeller	av	forurensning	av	fôrvarer	og	næringsmidler	
og	andre	risikoer	for	menneskers	helse».

3.12.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Kravet	gjelder	ikke	offentlige	kontroller	med	hensyn	til	plantehelse.

3.12.2.1.	 Denne	 delen	 gjelder	 særlig	 beredskapsplanene	 omhandlet	 i	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 f)	 og	 artikkel	 13	
nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	men	også	annet	gjeldende	fellesskapsregelverk	inneholder	krav	om	
beredskapsplaner,	f.eks.:

a)	 rådsdirektiv	 2001/89/EF	 av	 23.	 oktober	 2001	 om	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	 klassisk	
svinepest(1),

b)	 rådsdirektiv	 2003/85/EF	 av	 29.	 september	 2003	 om	 fellesskapstiltak	 for	 å	 bekjempe	 munn-	 og	
klovsyke,	 om	 oppheving	 av	 direktiv	 85/511/EØF	 og	 vedtak	 89/531/EØF	 og	 91/665/EØF,	 og	 om	
endring	av	direktiv	92/46/EØF(2),

c)	 rådsdirektiv	 92/119/EØF	 av	 17.	 desember	 1992	 om	 generelle	 fellesskapstiltak	 for	 bekjempelse	 av	
visse	dyresykdommer	og	særtiltak	med	hensyn	til	smittsomt	blæreutslett	hos	gris(3).

3.12.2.2.		 I	de	nasjonale	kontrollplanene	bør	følgende	angis:

a)	 alle	sektorer	som	det	foreligger	særlige	beredskapsplaner	for,

b)	 omfanget	av	hver	enkelt	beredskapsplan,

c)	 hvilke	organer	som	er	ansvarlig	for	utarbeidingen	og	ajourføringen	av	hver	enkelt	beredskapsplan,

d)	 de	 systemer	 eller	 ordninger	 som	 er	 innført	 for	 å	 formidle	 beredskapsplanene	 og	 for	 passende	
utdanning	med	tanke	på	gjennomføringen	av	dem.

Det	er	imidlertid	unødvendig	å	legge	ved	en	kopi	av	de	enkelte	beredskapsplanene.

Dersom	 det	 er	 hensiktsmessig,	 kan	 ordningene	 beskrives	med	 et	 organisasjonskart,	 en	 tabell	 eller	 i	 et	
annet	enkelt	format.

3.13.		 ORGANISERING AV SAMARBEID OG GJENSIDIG BISTAND

3.13.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	2	bokstav	k)	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	omhandler

«organiseringen	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand».

I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse	med	hensyn	til	kravene	i	artikkel	12	nr.	4	annet	ledd,	artikkel	13c	nr.	2	
bokstav	c)	og	artikkel	16	nr.	1	og	2	i	direktiv	2000/29/EF.

(1)	 EFT	L	316	av	1.12.2001,	s.	5.
(2)	 EUT	L	306	av	22.11.2003,	s.	1.
(3)	 EFT	L	62	av	15.3.1993,	s.	69.
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3.13.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

3.13.2.1.		 Med	hensyn	til	fôrvare-	og	næringsmiddelregelverket	bør	de	nasjonale	kontrollplanene

a)	 beskrive	de	generelle	ordningene	som	er	innført	for	å	sikre	at	kravene	i	artikkel	34-39	i	forordning	
(EF)	nr.	882/2004	oppfylles,

b)	 identifisere	de	utpekte	kontaktorganene	og	deres	respektive	ansvars-	eller	kompetanseområder.

3.13.2.2.	 Med	hensyn	til	dyrs	helse	(veterinær-	og	avlsbestemmelser)	bør	de	nasjonale	kontrollplanene	beskrive	de	
generelle	ordningene	som	er	innført	for	å	sikre	at	kravene	i	rådsdirektiv	89/608/EØF(1)	oppfylles.

3.13.2.3.	 Med	hensyn	 til	 plantehelse	 bør	 de	 nasjonale	 kontrollplanene	beskrive	 ordningene	 som	er	 innført	 for	 å	
overholde	artikkel	12	nr.	4	annet	 ledd,	artikkel	13c	nr.	2	bokstav	c)	og	artikkel	16	nr.	1	og	2	i	direktiv	
2000/29/EF.

3.14.		 TILPASSING AV NASJONALE KONTROLLPLANER

3.14.1.		 GJELDENDE	FELLESSKAPSREGELVERK

Artikkel	42	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	inneholder	følgende	bestemmelse:

«De	flerårige,	nasjonale	kontrollplanene	kan	tilpasses	under	gjennomføringen.	Det	kan	gjøres	endringer	i	
lys	av	eller	for	å	ta	hensyn	til	faktorer	som

a)	 ny	lovgivning,

b)	 forekomst	av	nye	sykdommer	eller	andre	helserisikoer,

c)	 vesentlige	endringer	i	oppbygningen,	ledelsen	eller	driften	av	vedkommende	nasjonale	myndigheter,

d)	 resultatene	av	medlemsstatenes	offentlige	kontroll,

e)	 resultatene	av	fellesskapskontroller	foretatt	i	samsvar	med	artikkel	45,

f)	 eventuelle	endringer	i	retningslinjene	nevnt	i	artikkel	43,

g)	 vitenskapelige	funn,

h)	 resultatet	av	revisjoner	foretatt	av	en	tredjestat	i	en	medlemsstat.»

	 I	henhold	til	artikkel	27a	i	direktiv	2000/29/EF	får	nevnte	bestemmelse	i	 forordning	(EF)	nr.	882/2004	
også	anvendelse	på	plantehelse.

3.14.2.		 VEILEDNING/BESKRIVELSE	AV	KRAV

	 Det	minnes	om	at	medlemsstatene	er	forpliktet	til	å	vurdere	tilpassinger	av	den	nasjonale	kontrollplanen	
under	gjennomføringen	i	lys	av	faktorene	omhandlet	i	artikkel	42	nr.	3,	artikkel	44	nr.	5	og	artikkel	45	
nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	og	til	å	inkludere	eventuelle	senere	tilpassinger	i	den	årlige	rapporten	
som	er	fastsatt	i	artikkel	44	nr.	1	i	nevnte	forordning.

	 De	nasjonale	kontrollplanene	bør	derfor	inneholde	opplysninger	om

a)	 framgangsmåten	for	vurderingen	av	den	nasjonale	kontrollplanen	som	bør	foretas	hvert	år	som	en	del	
av	utarbeidingen	av	den	årlige	rapporten	om	gjennomføringen	av	den	nasjonale	kontrollplanen,

(1)	 EFT	L	351	av	2.12.1989,	s.	34.
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b)	 hvordan	resultatet	av	revisjonen	av	vedkommende	nasjonale	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	6	
i	forordning	(EF)	nr.	882/2004	skal	brukes	i	denne	framgangsmåten.

4.		 VEILEDNING OM FORMATET FOR ENKELTE, INTEGRERTE, FLERÅRIGE, NASJONALE 
KONTROLLPLANER

	 Med	henblikk	på	en	konsekvent	og	omfattende	 tilnærming	 til	 tilretteleggingen	og	gjennomføringen	av	
offentlige	kontroller	bør	den	enkle,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	utarbeides	etter	følgende	
format.

4.1.		 TITTEL

	 Enkel,	integrert,	flerårig,	nasjonal	kontrollplan	framlagt	av	…	(medlemsstat)	for	tidsrommet	fra	…	til	…	
(planens	gyldighetsperiode).

4.2.		 KONTAKTPUNKT I MEDLEMSSTATEN (FOR KOMMUNIKASJON OM PLANEN)

Kontaktpunkt	 (kan	 være	 en	 enhet	 eller	 et	 kontor	 hos	 en	 navngitt	 forvaltning,	 og	 trenger	 ikke	 være	 en	 navngitt	
tjenestemann):

Adresse:

E-post:

Telefon:

Faks:

4.3.		 PLANENS INNHOLD

4.3.1.	 OVERORDNEDE	NASJONALE	STRATEGISKE	MÅL

4.3.2.	 UTPEKING	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER,	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER	
OG	KONTROLLORGANER

4.3.3.	 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETERS	 ORGANISERING	 OG	 LEDELSE	 AV	 OFFENTLIGE	
KONTROLLER

4.3.4.	 BEREDSKAPSPLANER	OG	GJENSIDIG	BISTAND

4.3.5.	 ORDNINGER	FOR	REVISJON	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER

4.3.6.	 TILTAK	SOM	SKAL	SIKRE	OPPFYLLELSE	AV	KRITERIENE	FOR	ARBEIDET	I	FORORDNING	
(EF)	NR.	882/2004

4.3.7.	 VURDERING	OG	TILPASSING	AV	DEN	NASJONALE	KONTROLLPLANEN

4.3.1.		 OVERORDNEDE	NASJONALE	STRATEGISKE	MÅL

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.1 Nasjonale	kontrollplaner

Nr.	3.3 Strategiske	mål	for	nasjonale	kontrollplaner

Angi	strategiske	mål,	f.eks.

Mål	1

Mål	2

Mål	3	osv.
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4.3.2.		 UTPEKING	AV	VEDKOMMENDE	MYNDIGHETER,	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER	
OG	DELEGERTE	KONTROLLORGANER

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.5 Utpeking	av	vedkommende	myndigheter

Nr.	3.8 Delegering	til	kontrollorganer

Utpekte	vedkommende	myndigheter	(utpeking,	oppbygning	og	organisering	på	nasjonalt	plan)

Gi	en	oversikt	over:

–	 Kompetanseområder/ansvarsområder

–	 Rapporterings-	og	kommunikasjonskanaler

Oppbygning,	ansvarsområder,	rapporterings-	og	kommunikasjonskanaler	osv.	kan	beskrives	ved	hjelp	av	
organisasjonskart	eller	tabeller.

Delegering	av	offentlige	kontrolloppgaver	til	kontrollorganer

Ansvarlig	vedkommende	
myndighet

Kontrollorganer	eller	eventuelt	
kategori	av	kontrollorgan

Delegerte	offentlige	
kontrolloppgaver

Beskriv	 ordningene	 som	 skal	 sikre	 at	 lovbestemmelsene	 om	 delegering	 av	 kontrolloppgaver	 til	
kontrollorganer	oppfylles.

Nasjonale	referanselaboratorier(1):

Dette	kravet	gjelder	ikke	offentlige	kontroller	med	hensyn	til	plantehelse.

Nasjonale	referanselaboratorier Ansvarlig	vedkommende	
myndighet

Tildelte	analyseaktiviteter

Beskriv	kvalitetskontroll-	eller	kvalitetsstyringssystemene	ved	hvert	nasjonale	referanselaboratorium.

Beskriv	 ordningene	 for	 å	 planlegge	 og	 gjennomføre	 egnethetsprøvinger/ringprøvinger	 og	 eventuelt	
hvilket	program	for	egnethetsprøvinger/ringprøvinger	som	skal	anvendes	under	gjennomføringen	av	den	
nasjonale	kontrollplanen.

Beskriv	ordningene	som	skal	sikre	at	de	nasjonale	referanselaboratoriene	som	er	utpekt	 i	samsvar	med	
artikkel	33	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	oppfyller	og	drives	i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	33	
i	forordningen.

(1)	 Nasjonale	referanselaboratorier	er	ikke	påkrevd	i	bestemmelsene	om	plantehelse.
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4.3.3.		 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETERS	 ORGANISERING	 OG	 LEDELSE	 AV	 OFFENTLIGE	
KONTROLLER

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.2 Generelle	krav	til	nasjonale	kontrollplaner

Nr.	3.4 Inndeling	i	risikokategorier

Nr.	3.6 Generell	organisering	og	ledelse

Nr.	3.7 Kontrollordninger	og	samordning	av	aktiviteter

Nr.	3.9 Oppfyllelse	av	kriterier	for	arbeidet

Nr.	3.10 Utdanning	av	personale	som	foretar	offentlig	kontroll

Nr.	3.11 Dokumenterte	rutiner

Vedkommende	myndighet	(utfylles	for	hver	utpekt	vedkommende	myndighet;	opplysningene	kan	likevel	
sammenstilles	på	nasjonalt	eller	regionalt	plan	for	samme	kategori	av	regionale	eller	lokale	vedkommende	
myndigheter).

Beskriv	følgende:

–	 den	interne	organiseringen	og	oppbygningen	i	generelle	trekk

–	 menneskelige	ressurser	som	er	tilgjengelige	for	gjennomføring	av	offentlig	kontroll	(heltidsekvivalenter)

–	 ressurser	til	støtte	for	offentlig	kontroll

–	 laboratorieanlegg

–	 andre	ressurser/infrastruktur

alt	etter	hva	som	er	relevant

Opplysningene	 om	 vedkommende	 myndigheter	 kan	 gis	 for	 hver	 sektor	 (næringsmidler/fôrvarer/dyrs	
helse/dyrs	velferd/plantehelse),	f.eks.	på	følgende	måte:

Sektor	(dvs.	næringsmidler/fôrvarer/dyrs	helse/dyrs	velferd/plantehelse,	alt	etter	hva	som	er	relevant).

Sentrale	vedkommende	myndigheter	(SVM)

Vedkommende	myndighet	VM	1

Vedkommende	myndighet	VM	2

osv.

Regionale	(f.eks.	forbundsstat/provins)	vedkommende	myndigheter	(RVM)

Vedkommende	myndighet	RVM	1,	2,	3	…,	og/eller

Vedkommende	myndighet	«RVM	kategori	1,	2,	3	…»

osv.

Lokale	(f.eks.	distrikt/kommune)	vedkommende	myndigheter	(LVM)
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Vedkommende	myndighet	LVM	1	eller	kategori	1

Vedkommende	myndighet	LVM	2	eller	kategori	2

osv.

Laboratorier	(bortsett	fra	nasjonale	referanselaboratorier):

Beskriv	framgangsmåtene	for

–	 utpeking	av	laboratorier

–	 sikring	av	at	gjeldende	krav	til	offisielle	laboratorier	oppfylles

kontrollordninger	(etter	sektor,	herunder	eventuelle	gjennomgående	ordninger).

	 Beskriv	følgende	for	hver	sektor:

–	 hvilke	kontrollmetoder	og	–teknikker	som	brukes,	og	når	de	brukes

–	 kontrollprioriteringer	og	fordeling	av	ressurser	samt	forholdet	til	inndeling	i	risikokategorier

–	 verifisering	av	planlagte	tiltak,	herunder	rapporteringsordninger

–	 ordninger	for	bruk	av	gjennomgående	lovbestemmelser	innenfor	ulike	sektorer/undersektorer

–	 hvordan	eventuelle	særlige	kontrollplaner	eller	–programmer	som	er	påkrevd	i	henhold	til	Fellesskapets	
regelverk,	er	integrert	i	kontrollordningene	for	de	berørte	sektorene	eller	undersektorene.

1.	 Kontrollordning	for	næringsmiddelregelverket

2.	 Kontrollordning	for	fôrvareregelverket

3.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	dyrs	helse

4.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	dyrs	velferd

5.	 Kontrollordning	for	bestemmelsene	om	plantehelse

I	forbindelse	med	kontrollordningene	beskrives	tiltakene

–	 for	å	håndtere	samordningen	mellom	vedkommende	myndigheter	med	sammenfallende	ansvarsområder

–	 for	 å	 sikre	 et	 effektivt	 og	 hensiktsmessig	 samarbeid	 både	 internt	 hos	 og	 mellom	 vedkommende	
myndigheter

–	 for	å	sikre	at	alle	områder	der	det	er	behov	for	samordning	og	samarbeid	både	internt	hos	og	mellom	
vedkommende	myndigheter,	omfattes.

Utdanningstiltak	 (kan	 eventuelt	 beskrives	 for	 hver	 vedkommende	 myndighet	 eller	 kategori	 av	
vedkommende	myndighet	dersom	det	dreier	seg	om	likeverdige	ordninger).	(Dersom	det	er	hensiktsmessig,	
kan	utdanningstiltakene	beskrives	sektorvis).
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Beskriv	ordningene

–	 for	å	identifisere	utdanningsbehovet

–	 for	å	gjennomføre	en	eller	flere	utdanningsplaner

–	 for	å	registrere	og	evaluere	utdanningstiltak.

4.3.4.		 BEREDSKAPSPLANER	OG	GJENSIDIG	BISTAND

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.12 Beredskapsplaner

Nr.	3.13 Organisering	av	samarbeid	og	gjensidig	bistand

Denne	delen	bør	fylles	ut	på	nasjonalt	plan.

Beredskapsplaner:	(gjelder	ikke	plantehelse)

Beskriv	følgende:

–	 sektorer/emner/områder	som	det	foreligger	beredskapsplaner	for

–	 omfanget	av	hver	beredskapsplan

–	 ansvarlig(e)	vedkommende	myndighet(er)

–	 formidlings-	og	utdanningsordninger	for	å	sikre	en	effektiv	gjennomføring,	herunder	simuleringsøvelser.

Ordninger	for	gjensidig	bistand:

Kontaktorgan(er) Ansvarsområde

4.3.5.		 ORDNINGER	 FOR	 REVISJON	 AV	 VEDKOMMENDE	 MYNDIGHETER	 (GJELDER	 IKKE	
PLANTEHELSE)

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.6 Generell	organisering	og	ledelse

Beskriv	ordningene

–	 for	interne	eller	eksterne	revisjoner	av	vedkommende	myndigheter,	herunder	hvor	ofte	de	skal	foretas	
og	hvilken	type	det	skal	være

–	 for	å	sikre	at	vedkommende	myndigheter	treffer	egnede	tiltak	i	lys	av	resultatene	etter	revisjonene

–	 for	 å	 sikre	 at	 disse	 revisjonene	 blir	 gjenstand	 for	 uavhengig	 gransking	 og	 gjennomføres	 på	 en	
oversiktlig	måte.

4.3.6.		 TILTAK	SOM	SKAL	SIKRE	OPPFYLLELSE	AV	KRITERIENE	FOR	ARBEIDET	I	FORORDNING	
(EF)	NR.	882/2004	(GJELDER	IKKE	PLANTEHELSE)

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.9 Oppfyllelse	av	kriterier	for	arbeidet

Nr.	3.11 Dokumenterte	rutiner
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Beskriv	ordningene	som	skal	sikre	følgende:

–	 at	de	offentlige	kontrollene	er	upartiske,	av	god	kvalitet	og	enhetlige

–	 at	personalet	ikke	har	interessekonflikter

–	 tilstrekkelig	laboratoriekapasitet

–	 tilstrekkelig	antall	behørig	kvalifiserte	og	erfarne	medarbeidere

–	 egnede	anlegg	og	egnet	utstyr

–	 tilstrekkelig	rettslig	myndighet

–	 at	driftsansvarlige	for	næringsmiddel-	og	fôrforetak	samarbeider	med	personalet	som	foretar	offentlig	
kontroll

–	 at	dokumenterte	rutiner	er	tilgjengelige

–	 at	det	føres	et	register.

4.3.7.		 VURDERING	OG	TILPASSING	AV	DEN	NASJONALE	KONTROLLPLANEN

Veiledning	finnes	i: Nr.	3.14 Tilpassing	av	nasjonale	kontrollplaner

	 Beskriv	framgangsmåten	som	benyttes	når	den	enkelte,	integrerte,	flerårige,	nasjonale	kontrollplanen	skal	
vurderes.

5.		 VEILEDNING OM OMFANGET AV ENKELTE, INTEGRERTE, FLERÅRIGE, NASJONALE 
KONTROLLPLANER

	 Ordningene	for	alle	offentlige	kontroller	som	omfattes	av	virkeområdet	for	forordning	(EF)	nr.	882/2004,	
bør	 inngå	 i	 den	 nasjonale	 kontrollplanen.	 Tabellene	 nedenfor	 angir	 hvilke	 deler	 av	 regelverket/hvilke	
områder	som	bør	inngå	i	planen.	Oversikten	er	ikke,	og	skal	ikke	oppfattes	som,	en	uttømmende	liste	over	
alle	de	berørte	emnene	i	regelverket.	I	den	nasjonale	kontrollplanen	bør	det	tas	hensyn	til	kravene	både	i	
det	grunnleggende	regelverket	og	i	gjennomføringstiltakene.

BESTEMMELSENE OM DYRS HELSE OMFATTER

Levende dyr Akvakultur

Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin

Fjørfe	og	rugeegg

Kjæledyr

Andre,	f.eks.	viltlevende	pattedyr

Sæd, egg og embryoer Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin
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Dyresykdommer Kontrolltiltak

–	 spesielle	sykdommer

–	 allment

Utrydding	og	overvåking

System	for	melding	av	dyresykdommer

ANIMO/TRACES

Forflytning	og	sporing	av	dyr

Fellesskapets	referanselaboratorier

Animalske biprodukter:

Identifisering av dyr Storfe

Dyr	av	hestefamilien

Sauer	og	geiter

Svin

Kjæledyr

Importkontroll Alle	ovennevnte	kategorier

BESTEMMELSENE OM DYRS VELFERD OMFATTER
Velferd på driftsenheten

Velferd under transport

Velferd ved slakting

BESTEMMELSENE OM PLANTEHELSE OMFATTER

Skadelige organismer (i henhold til rådsdirektiv 
2000/29/EF)

Kontrolltiltak	i	henhold	til	rådsdirektiv	2000/29/
EF

NÆRINGSMIDDEL- OG FÔRVAREREGELVERKET OMFATTER

Allment næringsmiddel- og fôrvareregelverk Driftsansvarliges	ansvarsområder	og	rutiner

Offentlige	kontroller

Sporbarhet

Hurtigvarslingssystem

Importkontroll

Merking av næringsmidler og ernæring Generell	merking	av	næringsmidler

Ernærings-	og	helsepåstander

Deklarasjon	av	næringsinnhold

Naturlig	mineralvann

Kosttilskudd

Tilsetting	av	vitaminer	og	mineraler

Næringsmidler	 til	 bruk	 ved	 spesielle	
ernæringsmessige	behov

Næringsmidler	beregnet	på	spedbarn	og	småbarn

Næringsmidler	med	sikte	på	vekttap

Særskilte	 næringsmidler	 (næringsmidler	 til	
spesielle	medisinske	formål)
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Hygiene (alle næringsmidler) Næringsmiddelhygiene	 (generelt	 for	 alle	 sektorer	
og	varer)

–	 primærproduksjon

–	 bearbeiding

–	 framstilling

–	 oppbevaring

–	 distribusjon

–	 transport

–	 detaljhandel

Prøvetaking	og	analyse

Godkjenning	av	virksomheter

Biologisk sikkerhet Salmonella	og	sykdommer	som	overføres	gjennom	
næringsmidler

Næringsmiddelhygiene	 (næringsmidler	 av	
animalsk	opprinnelse)

–	 kjøtt/kjøttprodukter/bearbeidet	 kjøtt	 osv.	
(herunder	fjørfekjøtt)

–	 kjøtt/kjøttprodukter/bearbeidet	 kjøtt	 osv.	 fra	
vilt

–	 melk	og	melkeprodukter

–	 egg	og	eggprodukter

–	 fisk/fiskeprodukter

–	 akvakultur

–	 muslinger

–	 andre	produkter

TSE

Animalske	biprodukter	(også	et	dyrehelsespørsmål)

Kjemisk sikkerhet Tilsetningsstoffer	i	næringsmidler

Aromastoffer	i	næringsmidler

Nye	næringsmidler

Forurensende	stoffer

Reststoffer

–	 legemidler

–	 plantevernmidler

Hormoner/forbudte	stoffer	i	produkter	av	animalsk	
opprinnelse

Prøvetaking	og	analyse

Materialer	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler

Fellesskapets referanselaboratorier Laboratorier	for	både	kjemisk	og	biologisk	analyse

Bestråling Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	1999/2/EF

Bioteknologi Genmodifiserte	næringsmidler	og	fôrvarer

Genmodifiserte	planter	og	frø

Annet næringsmiddelregelverk Økologisk	landbruk

Garanterte	 tradisjonelle	 spesialiteter	 av	
landbruksvarer	og	næringsmidler

Geografiske	betegnelser	og	opprinnelsesbetegnelser	
for	landbruksvarer	og	næringsmidler

Bedrageri F.eks.	 falsk	 eller	misvisende	merking/påstand	 om	
kvalitet	eller	sammensetning

F.eks.	forfalskning	av	næringsmidler	eller	fôrvarer
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Fôrvarer Fôrmidler

Merking	av	fôr

Visse	 produkter	 som	 benyttes	 i	 fôrvarer	 —	
«bioproteiner»	(rådsdirektiv	82/471/EØF(1))

Tilsetningsstoffer	i	fôrvarer

Fôrblandinger	(herunder	fôr	til	kjæledyr)

Fôrvarer	 beregnet	 på	 spesielle	 ernæringsmessige	
behov

Medisinfôr

Uønskede	stoffer

Prøvetakings-	og	analysemetoder

Forbudte	stoffer

Fôrhygiene

(1)	 Rådsdirektiv	82/471/EØF	av	30.	juni	1982	om	visse	stoffer	som	brukes	i	fôrvarer	(EFT	L	213	av	21.7.1982,	s.	8).
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	tilvising	til	rådsdirektiv	2002/55/EF	av	13.	juni	2002	om	
markedsføring	av	grønnsakfrø(1),	særleg	artikkel	49,

med	tilvising	til	oppmodinga	som	Det	sameinte	kongeriket	har	
lagt	fram,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 medhald	 av	 kommisjonsdirektiv	 2002/55/EF	 kan	
Kommisjonen	 på	 visse	 vilkår	 frita	 ein	 medlemsstat	
for	 dei	 krava	 til	 marknadsføring	 av	 grønsakfrø	 som	 er	
fastsette	i	det	nemnde	direktivet.

2)	 Det	sameinte	kongeriket	har	søkt	om	fritak	for	dei	krava	
som	gjeld	for	visse	artar	og	éin	underart.

3)	 Ettersom	 det	 vanlegvis	 ikkje	 finn	 stad	 øksling	 av	 frø	
frå	 desse	 artane	 og	 denne	 underarten	 i	 Det	 sameinte	
kongeriket,	 og	 den	 normale	 økslinga	 berre	 gjeld	 anna	
økslings-	 og	 plantemateriale	 enn	 frø,	 bør	 Det	 sameinte	
kongeriket	få	fritak	for	visse	krav	i	medhald	av	direktiv	
2002/55/EF	med	omsyn	til	dei	artane	og	den	underarten	
som	det	gjeld.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	119	av	9.5.2007,	s.	48,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	2/2008	av	1.	 februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	3.

(1)	 TEF	L	193	av	20.7.2002,	s.	33.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/124/EF	(TEU	L	339	av	6.12.2006,	s.	12).

4)	 Dei	 tiltaka	 som	 er	 fastsette	 i	 dette	 vedtaket,	 er	 i	
samsvar	 med	 fråsegna	 frå	 Det	 faste	 utvalet	 for	 frø	
og	 økslingsmateriale	 innan	 jordbruk,	 hagebruk	 og	
skogbruk	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Det	 sameinte	 kongeriket	 vert	 friteke	 for	 kravet	 om	 å	 nytte	
direktiv	2002/55/EF,	bortsett	frå	artikkel	2-20,	artikkel	34	nr.	1	
og	artikkel	39,	på	følgjande	artar	eller	underart.

Allium cepa	L.

—		Aggregatum-gruppa Sjalottlauk

Allium fistulosum	L. Pipelauk

Allium sativum	L. Kvitlauk

Allium schoenoprasum	L. Graslauk

Rheum rhabarbarum	L. Rabarbra

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	Det	sameinte	kongeriket.

Utferda	i	Brussel,	2.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. mai 2007

om fritak for Det sameinte kongeriket for visse krav med omsyn til marknadsføring av grønsakfrø i medhald av  
rådsdirektiv 2002/55/EF(*)

[meldt under nummeret K(2007) 1836]

(Berre den engelske teksta er gyldig)

(2007/321/EF)

 2012/EØS/16/04
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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	2006/40/
EF	av	17.	mai	2006	om	utslipp	fra	klimaanlegg	i	motorvogner	
og	om	endring	av	rådsdirektiv	70/156/EØF(1),	særlig	artikkel	7	
nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	2006/40/EF	er	et	av	særdirektivene	i	henhold	til	
framgangsmåten	 for	 EF-typegodkjenning	 som	 fastsatt	 i	
direktiv	70/156/EØF(2).

2)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2006/40/EF	 skal	 kjøretøyer	
med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	 på	 mer	 enn	 150,	 typegodkjennes	 når	 det	
gjelder	 utslipp	 fra	 disse	 klimaanleggene.	 I	 direktivet	
fastsettes	også	grenseverdier	for	lekkasjevolum	fra	slike	
anlegg.	Det	er	derfor	nødvendig	å	fastsette	en	harmonisert	
deteksjonsprøving	 for	 å	 måle	 lekkasjevolumet	 av	 slike	
gasser	og	vedta	de	bestemmelsene	som	er	nødvendige	for	
å	gjennomføre	direktiv	2006/40/EF.

3)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2006/40/EF	 er	 det	 fra	 en	
bestemt	 dato	 forbudt	 å	 markedsføre	 nye	 kjøretøyer	
med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	 på	 mer	 enn	 150.	 For	 øyeblikket	 er	 HFK-
134a	den	eneste	identifiserte	fluorholdige	gassen	med	et	
potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150.	Det	bør	
derfor	fastsettes	en	lekkasjedeteksjonsprøving	for	nevnte	
gass.

4)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	
utvikling	—

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 161	 av	 22.6.2007,	 s.	 33,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 EUT	L	161	av	14.6.2006,	s.	12.
(2)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	

(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved	denne	forordning	fastsettes	visse	tiltak	for	gjennomføringen	
av	artikkel	4	og	5	i	direktiv	2006/40/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.	 «kjøretøytype	 med	 hensyn	 til	 utslipp	 fra	 klimaanlegg»	
en	 gruppe	 kjøretøyer	 som	 ikke	 skiller	 seg	 fra	 hverandre	
med	hensyn	til	det	kjølemiddelet	som	blir	brukt,	eller	med	
hensyn	til	andre	vesentlige	egenskaper	ved	klimaanlegget,	
eller	med	hensyn	til	fordampingssystemet,	det	vil	si	om	det	
er	én	eller	to	fordampere,

2.	 «type	 klimaanlegg»	 en	 gruppe	 klimaanlegg	 som	 ikke	
skiller	 seg	 fra	 hverandre	 med	 hensyn	 til	 produsentens	
handelsnavn	 eller	 firma,	 eller	med	 hensyn	 til	 de	 aktuelle	
lekkasjeutsatte	delene	som	inngår,

3.	 «lekkasjeutsatt	del»	en	av	følgende	deler	i	et	klimaanlegg	
eller	en	enhet	sammensatt	av	slike	deler:

a)	 slange	med	klemmeinnretning,

b)	 de	enkelte	koplingene,	hann	eller	hunn,

c)	 ventiler,	brytere	og	følere,

d)	 termiske	ekspansjonsventiler	med	tilkoplinger,

e)	 fordamper	med	eksterne	tilkoplinger,

f)	 kompressor	med	tilkoplinger,

g)	 kondensator	 med	 integrert	 tørker	 som	 trenger	
regelmessig	vedlikehold,

h)	 mottaker/tørker	med	tilkoplinger,

i)	 akkumulator	med	tilkoplinger,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 706/2007

av 21. juni 2007

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF, av administrative 
bestemmelser om EF-typegodkjenning av kjøretøyer og av en harmonisert prøving for å måle 

lekkasje fra visse klimaanlegg(*)

 2012/EØS/16/05
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4.	 «type	 lekkasjeutsatt	 del»	 en	 gruppe	 lekkasjeutsatte	
deler	 som	 ikke	 skiller	 seg	 fra	 hverandre	 med	 hensyn	 til	
produsentens	handelsnavn	eller	firma,	eller	med	hensyn	til	
de	lekkasjeutsatte	delenes	hovedfunksjon.

Lekkasjeutsatte	deler	som	er	framstilt	av	forskjellige	materialer	
eller	kombinasjoner	av	 forskjellige	 lekkasjeutsatte	deler,	 skal	
anses	 å	 tilhøre	 samme	 type	 lekkasjeutsatt	 del	 som	 definert	 i	
nr.	4	i	første	ledd,	forutsatt	at	de	ikke	øker	lekkasjevolumet.

Artikkel 3

EF-typegodkjenning av deler

Medlemsstatene	kan	ikke	på	grunnlag	av	utslipp	fra	klimaanlegg	
nekte	 å	 gi	EF-typegodkjenning	 for	 en	 type	 lekkasjeutsatt	 del	
eller	en	type	klimaanlegg	dersom	de	overholder	bestemmelsene	
i	denne	forordning.

Artikkel 4

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
deler

1.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 framlegge	
søknaden	 om	 EF-typegodkjenning	 for	 en	 type	 lekkasjeutsatt	
del	eller	et	klimaanlegg	for	typegodkjenningsmyndigheten.

Søknaden	 skal	 utarbeides	 i	 samsvar	 med	 det	 mønsteret	 for	
opplysningsdokumentet	som	er	angitt	i	del	1	i	vedlegg	I.

2.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 sende	 inn	 et	
eksemplar	av	den	lekkasjeutsatte	delen	eller	det	klimaanlegget	
som	 skal	 godkjennes,	 til	 den	 tekniske	 instansen	 som	 er	
ansvarlig	for	å	gjennomføre	typegodkjenningsprøvingen.

For	 å	 gjennomføre	 prøvingen	 skal	 det	 benyttes	 et	 eksemplar	
som	representerer	høyeste	lekkasjevolum	(heretter	kalt	«verst	
tenkelige	eksemplar»).

3.	 Dersom	de	relevante	kravene	er	oppfylt,	skal	det	utstedes	
en	 EF-typegodkjenning	 samt	 et	 typegodkjenningsnummer	
i	 samsvar	 med	 det	 nummereringssystemet	 som	 er	 angitt	 i	
vedlegg	VII	til	direktiv	70/156/EØF.

En	medlemsstat	kan	ikke	gi	samme	nummer	til	en	annen	type	
lekkasjeutsatt	del	eller	et	klimaanlegg.

4.	 Ved	anvendelse	av	nr.	3	skal	typegodkjenningsmyndigheten	
utstede	et	EF-typegodkjenningsdokument	 for	deler	 i	 samsvar	
med	mønsteret	angitt	i	del	2	i	vedlegg	I.

Artikkel 5

EF-typegodkjenningsmerke for deler

Alle	 lekkasjeutsatte	 deler	 eller	 klimaanlegg	 som	 samsvarer	
med	 en	 type	 som	 det	 er	 utstedt	 en	 EF-typegodkjenning	
for	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	 skal	 være	 påført	 et	
EF-typegodkjenningsmerke	 for	 deler	 som	 angitt	 i	 del	 3	 i	
vedlegg	I.

Artikkel 6

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
et kjøretøy med hensyn til utslipp fra et klimaanlegg

1.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 framlegge	
søknaden	om	EF-typegodkjenning	for	et	kjøretøy	med	hensyn	
til	utslipp	fra	et	klimaanlegg	for	typegodkjenningsmyndigheten.

Søknaden	 skal	 utarbeides	 i	 samsvar	 med	 det	 mønsteret	 for	
opplysningsdokumentet	som	er	angitt	i	del	4	i	vedlegg	I.

2.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 sammen	
med	 søknaden	 sende	 inn	 et	 verst	 tenkelig	 eksemplar	 av	
den	 komplette	 kjøretøytypen	 som	 skal	 godkjennes,	 dersom	
det	 gjelder	 prøving	 av	 et	 helt	 kjøretøy,	 eller,	 dersom	 det	
gjelder	prøving	av	en	del,	typegodkjenningsdokumenter	for	de	
relevante	lekkasjeutsatte	delene	eller	for	klimaanlegget.

3.	 Dersom	de	relevante	kravene	er	oppfylt,	skal	det	utstedes	
en	 EF-typegodkjenning	 samt	 et	 typegodkjenningsnummer	 i	
samsvar	med	 nummereringssystemet	 angitt	 i	 vedlegg	VII	 til	
direktiv	70/156/EØF.

En	 medlemsstat	 kan	 ikke	 gi	 samme	 nummer	 til	 en	 annen	
kjøretøytype.

4.	 Ved	anvendelse	av	nr.	3	skal	typegodkjenningsmyndigheten	
utstede	 et	 EF-typegodkjenningsdokument	 i	 samsvar	 med	
mønsteret	angitt	i	del	5	i	vedlegg	I.
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Artikkel 7

Harmonisert lekkasjedeteksjonsprøving 

Den	 harmoniserte	 lekkasjedeteksjonsprøvingen	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 fastslå	 om	 høyeste	 tillatte	
lekkasjevolum	nevnt	 i	 artikkel	5	nr.	2	og	artikkel	5	nr.	3	 i	direktiv	2006/40/EF,	er	blitt	overskredet,	er	
fastsatt	i	vedlegg	II	til	denne	forordning.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

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

Denne	forordning	får	anvendelse	fra	5.	januar	2008.

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

Utferdiget	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

_________
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Liste over vedlegg

Vedlegg	I	 Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning

Del	1:	 Opplysningsdokument	—	EF-typegodkjenning	av	deler

Del	2:	 EF-typegodkjenningsdokument	(del)

Del	3:	 EF-typegodkjenningsmerke	for	deler

Del	4:	 Opplysningsdokument	—	EF-typegodkjenning	av	et	kjøretøy

Del	5:	 EF-typegodkjenningsdokument	(kjøretøy)

Vedlegg	II	 Tekniske bestemmelser om undersøkelse av lekkasje fra klimaanlegg

	 Tillegg:	 Kalibrering av utstyr for tetthetsprøving

___________
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 VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE DOKUMENTER FOR EF-TYPEGODKJENNING

DEL	1

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et klimaanlegg eller en del som inngår i 
klimaanlegget

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	 i	A4-format	 eller	 brettet	 til	 den	 størrelsen.	
Eventuelle	fotografier	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte.

Dersom	delene	har	elektronisk	styring,	skal	deres	funksjoner	spesifiseres.

0.	 GENERELT

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

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

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

0.2.2.	 Materiale	i	delen:		...................................................................................................................................................

0.2.3.	 Tegning	eller	diagram	av	en	del:		...........................................................................................................................

0.2.4.	 Delens	referanse-	eller	delenummer:		.....................................................................................................................

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

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

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		.....................................................................................

9.	 KAROSSERI

9.10.8.	 Lekkasje	i	g/år	for	den	lekkasjeutsatte	delen/klimaanlegget	(dersom	produsenten	gjennomfører	prøvingen)(1):

(1)	 Stryk	 det	 som	 ikke	 passer.	 Fyll	 bare	 ut	 dersom	 delen/anlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	med	 et	
potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	16/50 15.3.2012

DEL 2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Melding	om:

–	 typegodkjenning

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	 en	 type	kjøretøy/del/separat	 teknisk	enhet(1)	 i	henhold	 til	direktiv	2006/40/EF,	 som	gjennomført	ved	 forordning	
(EF)	nr.	706/2007(1).

Typegodkjenningsnummer		..................................................................................................................................................

Begrunnelse	for	utvidelse		...................................................................................................................................................

 DEL I

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

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

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

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		............................

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

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter:		.................................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		...................................................................................

 DEL II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	(se	tilføyelse)

2.	 Teknisk	instans	ansvarlig	for	prøvingene:		............................................................................................................

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

4.	 Prøvingsrapportens	nummer:		................................................................................................................................

5.	 Eventuelle	merknader:	(se	tilføyelse)

6.	 Sted:		......................................................................................................................................................................

7.	 Dato:		.....................................................................................................................................................................

8.	 Underskrift:		...........................................................................................................................................................

9.	 Innholdsfortegnelsen	for	den	opplysningspakken	som	finnes	hos	godkjenningsmyndigheten,	og	som	utleveres	
på	forespørsel,	er	vedlagt.

__________

Tilføyelse

til	EF-typegodkjenningsdokument	nr.	…

om typegodkjenning av et klimaanlegg eller en lekkasjeutsatt del i samsvar med direktiv 2006/40/EF

1.	 Tilleggsopplysninger

1.1.	 Kort	beskrivelse	av	anlegget	eller	den	lekkasjeutsatte	delen:		

1.2.	 Lekkasje	i	g/år(2):		.......................................................................................................................................................

1.3. Merknader: (f.eks.	gyldig	for	venstrestyrte	og	høyrestyrte	kjøretøyer): 	...................................................................

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
(2)	 Fyll	bare	ut	dersom	anlegget	er	konstruert	for	å	inneholde	fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	mer	

enn	150.
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DEL	3

EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER

1.	 GENERELT

1.1.	 EF-typegodkjenningsmerke	for	deler	består	av

1.1.1.	 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

7	 for	Ungarn

8	 for	Tsjekkia

9	 for	Spania

11	 for	Det	forente	kongerike

12	 for	Østerrike

13	 for	Luxembourg

17	 for	Finland

18	 for	Danmark

19	 for	Romania

20	 for	Polen

21	 for	Portugal

23	 for	Hellas

24	 for	Irland

26	 for	Slovenia

27	 for	Slovakia

29	 for	Estland

32	 for	Latvia

34	 for	Bulgaria

36	 for	Litauen

49	 for	Kypros

50	 for	Malta

1.1.2.	 Nær	 rektangelet	 skal	 det	 dessuten	 være	 påført	 «basisgodkjenningsnummer»,	 som	 er	 beskrevet	 i	 del	 4	 av	
typegodkjenningsnummeret	nevnt	i	vedlegg	VII	til	direktiv	70/156/EØF,	samt	to	foranstående	sifre	som	angir	
løpenummeret	på	den	seneste	viktige	tekniske	endringen	av	direktiv	2006/40/EF	eller	denne	forordning	på	det	
tidspunktet	da	EF-typegodkjenningen	for	deler	ble	gitt.	For	denne	forordning	er	løpenummeret	00.
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1.2.	 EF-typegodkjenningsmerket	for	deler	skal	være	lett	leselig	og	ikke	kunne	fjernes.

2.	 EKSEMPEL	PÅ	EF-typegodkjenningsmerke	for	deler

a	≥	8	mm	eller	minst	2,5	mm	dersom	8	mm	ikke	passer.

Typegodkjenningsmerket	ovenfor	angir	at	den	aktuelle	delen	er	blitt	godkjent	i	Tyskland	(e1)	med	
godkjenningsnummer	2439.	De	to	første	sifrene	(00)	angir	at	denne	delen	ble	godkjent	i	samsvar	med	denne	
forordning.
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DEL	4

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp fra dets 
klimaanlegg

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	 i	A4-format	 eller	 brettet	 til	 den	 størrelsen.	
Eventuelle	fotografier	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte.

Dersom	delene	har	elektronisk	styring,	skal	deres	funksjoner	spesifiseres.

0.	 GENERELT

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

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

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

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		.....................

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

0.4.	 Kjøretøygruppe:		.............................................................................................................................................

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

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter		...........................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):

9.	 KAROSSERI

9.10.8.	 Klimaanlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	på	mer	enn	150.	JA/NEI(1)

	 Gass	brukt	som	kjølemiddel:		.........................................................................................................................

	 Dersom	JA,	fyll	ut	følgende	punkter

9.10.8.1.	 Tegning	 og	 kort	 beskrivelse	 av	 klimaanlegget,	 herunder	 de	 lekkasjeutsatte	 delenes	 referanse-	 eller	
delenummer	og	opplysninger	om	materiale:		.................................................................................................

9.10.8.2.	 Klimaanleggets	lekkasje	i	g/år:		.....................................................................................................................

9.10.8.2.1.	 Ved	 prøving	 av	 den	 lekkasjeutsatte	 delen:	 liste	 over	 lekkasjeutsatte	 deler	 med	 angivelse	
av	 tilhørende	 referanse-	 eller	 delenummer	 og	 opplysninger	 om	 materiale,	 med	 respektive	 årli-
ge	 lekkasjer	 samt	 opplysninger	 om	 prøvingen	 (f.eks.	 prøvingens	 rapportnummer,	 godkjennings-	
nummer	osv.):		................................................................................................................................................

9.10.8.2.2.	 Ved	 prøving	 av	 anlegget:	 referanse-	 eller	 delenummer	 og	 opplysninger	 om	 materiale	 for	 anleg-
gets	 deler	 samt	 opplysninger	 om	 prøvingen	 (f.eks.	 prøvingens	 rapportnummer,	 godkjennings-	
nummer	osv.):		................................................................................................................................................

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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DEL	5

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Melding	om:

–	 typegodkjenning

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	 en	 type	kjøretøy/del/separat	 teknisk	enhet(1)	 i	henhold	 til	direktiv	2006/40/EF,	 som	gjennomført	ved	 forordning	
(EF)	nr.	706/2007.

Typegodkjenningsnummer		..................................................................................................................................................

Begrunnelse	for	utvidelse:		..................................................................................................................................................

  DEL I

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

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

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

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		............................

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

0.4.	 Kjøretøygruppe:		....................................................................................................................................................

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

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter:		.................................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		...................................................................................

 DEL II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	(se	tilføyelse)

2.	 Teknisk	instans	ansvarlig	for	prøvingene:		............................................................................................................

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

4.	 Prøvingsrapportens	nummer:		................................................................................................................................

5.	 Eventuelle	merknader:	(se	tilføyelse)

6.	 Sted:		......................................................................................................................................................................

7.	 Dato:		.....................................................................................................................................................................

9.	 Innholdsfortegnelsen	for	den	opplysningspakken	som	finnes	hos	godkjenningsmyndigheten,	og	som	utleveres	
på	forespørsel,	er	vedlagt.

__________

Tilføyelse

til	EF-typegodkjenningsdokument	nr.	…

om typegodkjenning av et kjøretøy i samsvar med direktiv 2006/40/EF

1.	 Tilleggsopplysninger

1.1.	 Kort	beskrivelse	av	kjøretøytype	med	hensyn	til	kjøretøyets	klimaanlegg:		............................................................

1.2.	 Klimaanlegget	er	konstruert	for	å	inneholde	fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	
mer	enn	150:	JA/NEI

	 Gass	brukt	som	kjølemiddel:

Dersom	JA,	fyll	ut	følgende	punkter

1.3	 Samlet	lekkasje	i	g/år:		...............................................................................................................................................

1.4	 Merknader:	(f.eks.	gyldig	for	venstrestyrte	og	høyrestyrte	kjøretøyer):		..................................................................

__________

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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VEDLEGG II

TEKNISKE BESTEMMELSER OM UNDERSØKELSE AV LEKKASJE FRA KLIMAANLEGG

1.	 INNLEDNING

	 Dette	 vedlegget	 får	 anvendelse	 på	 kjøretøyer	 med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150,	med	henblikk	på	å	vurdere	
utslippet	av	kjølemiddel	i	atmosfæren.	Emner	som	er	behandlet	i	dette	vedlegg,	omfatt1.	 Krav	 til	 utstyr

2.	 Prøvingsvilkår

3.	 Framgangsmåte	for	prøving	og	datakrav

2.	 BESKRIVELSE	AV	PRØVINGEN

2.1.	 Tetthetsprøvingen	av	klimaanlegget	er	utformet	for	å	fastslå	mengden	av	hydrofluorkarboner	(HFK-134a)	som	
slippes	ut	i	atmosfæren	fra	kjøretøyer	utstyrt	med	klimaanlegg,	ved	normal	drift.

2.2.	 Prøvingen	kan	gjennomføres	på	hele	kjøretøyet,	på	klimaanlegget	eller	på	de	enkelte	lekkasjeutsatte	delene.

2.3.	 Lekkasjeutsatte	deler	skal	prøves	uten	at	det	tilføres	ekstra	olje.	Restolje	fra	framstillingsprosessen	trenger	ikke	
fjernes.	Kompressorene	skal	prøves	med	normal	oljemengde.

2.4.	 De	enkelte	delenes	endestykker	skal	plasseres	inni	et	metallrør.	Ytterdelene	skal	forsegles	ved	sveising	eller	
lodding	slik	at	de	blir	tette.	En	av	delenes	endestykker	kan	eventuelt	koples	til	en	metallbeholder	av	passende	
størrelse	som	inneholder	kjølemiddelet	i	to	faser.

2.5.	 Beholderen	med	HFK-134a	og	den	lekkasjeutsatte	delen	skal	fylles	med	kjølemiddelet	HFK-134a	i	to	faser	
(væske	og	damp)	for	å	holde	et	konstant	trykk	ved	den	temperaturen	som	kreves,	gjennom	oppvarming.	Den	
lekkasjeutsatte	delen	monteres	i	det	forseglede	kammeret	når	den	skal	forkondisjoneres	eller	prøves.	Delens	
temperatur	 holdes	 på	 den	 temperaturen	 som	 er	 nødvendig	 under	 forkondisjoneringen	 eller	 prøvingen,	 slik	
at	 bare	 fordampingsfasen	 av	 HFK-134a	 foregår	 inni	 delen.	 For	 komplette	 klimaanlegg	 skal	 den	 faktiske	
nominelle	mengden	brukes.	Den	oljekonsentrasjonen	og	–typen	som	produsenten	anbefaler,	skal	brukes.

2.6.	 Hver	lekkasjeutsatt	del	i	klimaanlegget	skal	gjennomgå	en	prøving,	unntatt	de	delene	som	anses	ikke	å	lekke.

2.6.1.	 Følgende	deler	anses	ikke	å	lekke:

–	 fordamper	uten	tilkoplinger

–	 metallrør	uten	tilkoplinger

–	 kondensator	uten	integrert	tørker	som	trenger	regelmessig	vedlikehold,	og	som	er	uten	tilkoplinger

–	 mottaker/tørker	uten	tilkoplinger

–	 akkumulator	uten	tilkoplinger
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2.7.	 Til	prøvingen	skal	et	verst	tenkelig	eksemplar	av	en	lekkasjeutsatt	del	eller	et	klimaanlegg	velges.

2.8.	 Massen	av	lekkasje	av	kjølemiddel	fra	alle	lekkasjeutsatte	deler	legges	sammen	for	å	oppnå	et	samlet	resultat	
av	prøvingen.

3.	 PRØVINGSUTSTYR

	 Prøvingen	skal	gjennomføres	i	et	forseglet	kammer	som	inneholder	utstyr	for	å	sikre	ensartet	
gasskonsentrasjon	og	anvendelse	av	en	analysemetode	for	gass.

	 Alt	utstyr	som	brukes	under	prøvingen,	skal	kalibreres	i	forhold	til	referanseutstyret.

3.1.	 Målekammer

3.1.1.	 I	forkondisjoneringsfasen	skal	systemet	for	temperaturstyring	kunne	kontrollere	den	innvendige	lufttemperaturen	
under	hele	prøvingen	av	denne	fasen,	innenfor	en	toleranse	på	±	3	K.

3.1.2.	 I	målingsfasen	skal	 lekkasjen	måles	 i	et	målekammer	som	er	gasstett	 forseglet,	som	skal	kunne	romme	det	
anlegget	og	den	delen	som	prøves.	Når	kammeret	er	forseglet,	skal	det	være	gasstett	i	samsvar	med	tillegget.	
Kammerets	indre	overflate	skal	være	ugjennomtrengelig	og	ikke-reaktiv	overfor	klimaanleggets	kjølemiddel.	
Temperaturstyringssystemet	skal	kunne	kontrollere	den	 innvendige	 lufttemperaturen	 i	kammeret	under	hele	
prøvingen,	innenfor	en	toleranse	på	±	1	K.

3.1.3.	 Målekammeret	skal	konstrueres	med	stive	plater	som	sikrer	at	kammerets	volum	ikke	endrer	seg.

3.1.4.	 Målekammeret	skal	innvendig	være	stort	nok	til	å	kunne	romme	de	delene	eller	anleggene	som	skal	prøves,	
og	sikre	at	testingen	har	den	graden	av	nøyaktighet	som	kreves.

3.1.5.	 Det	 skal	 sikres	 en	 ensartet	 gasskonsentrasjon	 og	 temperatur	 inni	 målekammeret	 ved	 hjelp	 av	 minst	 én	
resirkuleringsvifte	eller	på	annen	måte,	som	kan	godtgjøre	en	ensartet	temperatur	og	gasskonsentrasjon.

3.2. Måleutstyr

3.2.1.	 Den	mengden	av	HFK-134a	som	slippes	ut,	skal	måles	ved	hjelp	av	gasskromatografi,	infrarød	spektrofotometri,	
massespektrometri,	infrarød	fotoakustisk	spektroskopi	(se	tillegg).

3.2.2.	 Dersom	det	brukes	en	annen	metode	som	ikke	er	nevnt	ovenfor,	skal	det	kunne	godtgjøres	at	denne	metoden	
har	 tilsvarende	 virkning,	 og	 utstyret	 skal	 kalibreres	 etter	 en	 framgangsmåte	 som	 ligner	 det	 som	er	 angitt	 i	
tillegget.

3.2.3.	 Den	ønskede	nøyaktigheten	til	måleutstyret	for	hele	klimaanlegget	er	fastsatt	til	±	2	g/år.

3.2.4.	 Utstyr	 til	 gassanalyse	 i	 kombinasjon	med	 eventuelt	 annet	 utstyr	 som	muliggjør	 en	 nøyaktighet	 på	 ned	 til	
0,2	gram/år,	skal	brukes	på	alle	deler	som	skal	prøves.

3.2.5.	 For	deler	der	det	 er	 svært	vanskelig	 å	oppnå	ovennevnte	nøyaktighet,	 kan	antall	 prøver	 som	brukes	 i	 hver	
prøving,	økes.

3.2.6.	 Analysatorens	repeterbarhet	uttrykt	som	ett	standardavvik,	skal	være	bedre	enn	1	%	av	fullt	skalautslag	ved	
null	og	ved	80	%	±	20	%	av	fullt	skalautslag	for	alle	benyttede	måleområder.

3.2.7.	 Gassanalysatorens	nullpunkt	og	måleområde	skal	 før	alle	prøvinger	kalibreres	 i	 samsvar	med	produsentens	
instrukser.

3.2.8.	 Analysatorens	 måleområder	 skal	 velges	 slik	 at	 de	 gir	 den	 beste	 oppløsningen	 for	 måling,	 kalibrering	 og	
lekkasjekontroll.
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3.3. Gassanalysatorens registreringssystem

3.3.1.	 Gassanalysatoren	skal	være	utstyrt	med	en	innretning	for	å	registrere	elektriske	utgangssignaler	enten	ved	hjelp	
av	en	båndskriver	eller	et	annet	databehandlingssystem	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	hvert	60.	minutt.	
Registreringssystemet	skal	ha	minst	like	gode	driftsegenskaper	som	de	signalene	som	skal	registreres,	og	skal	
gi	en	vedvarende	registrering	av	resultater.	Registreringen	skal	 tydelig	angi	når	prøvingen	starter	og	slutter	
(herunder	angi	når	prøvetakingsperiodene	starter	og	slutter,	samt	angi	hvor	lang	tid	det	er	gått	fra	hver	enkelt	
prøving	starter	til	den	er	gjennomført).

3.4.	 Tilleggsutstyr

3.4.1. Temperaturregistrering

3.4.1.1.	 Temperaturen	i	målekammeret	skal	registreres	ved	ett	eller	to	punkter	ved	hjelp	av	temperaturfølere	som	er	
forbundet	slik	at	de	viser	en	gjennomsnittsverdi.	Målepunktene	skal	være	representative	for	temperaturen	inni	
målekammeret.

3.4.1.2.	 Under	 hele	 lekkasjemålingen	 av	 HFK-134a	 skal	 temperaturene	 registreres	 eller	 innleses	 i	 et	
databehandlingssystem	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	per	minutt.

3.4.1.3.	 Temperaturregistreringssystemets	nøyaktighet	skal	ligge	innenfor	±	1,0	K.

3.4.2.	 Innretning for trykkmåling

3.4.2.1.	 Trykkmålingssystemets	nøyaktighet	skal	for	Pshed	ligge	innenfor	±	2	hPa,	og	trykket	skal	kunne	oppløses	til	
0,2	hPa.

3.4.3.	 Vifter

3.4.3.1.	 Ved	bruk	av	én	eller	flere	vifter,	blåsevifter	eller	annen	passende	metode,	f.eks.	utlufting	med	nitrogen,	skal	det	
være	mulig	å	redusere	konsentrasjonen	av	HFK-134a	i	målekammeret	til	samme	nivå	som	omgivelsesluften.

3.4.3.2.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	eller	anlegget	som	skal	prøves	i	kammeret,	skal	ikke	utsettes	for	direkte	luftstrøm	
fra	vifter	eller	blåsevifter	når	de	brukes.

3.4.4.	 Gasser

3.4.4.1.	 Dersom	produsenten	av	gassanalysatoren	angir	det,	skal	følgende	gasser	være	tilgjengelige	for	kalibrering	og	
drift:

–	 renset	syntetisk	luft	med	et	oksygeninnhold	på	mellom	18	og	21	volumprosent

–	 HFK-134a,	renhetsgrad	på	minst	99,5	%.

3.4.4.2.	 Kalibrerings-	 og	 nullgassene	 skal	 inneholde	 blandinger	 av	 HFK-134a	 og	 renset	 syntetisk	 luft	 eller	 annen	
passende	nøytralgass.	De	reelle	konsentrasjonene	i	en	kalibreringsgass	skal	ligge	innenfor	±	2	%	av	de	angitte	
verdiene.

4.	 Forkondisjonering

4.1.  Generelle krav

4.1.1.	 Før	forkondisjonering	og	måling	av	lekkasje	skal	klimaanlegget	tømmes	for	luft	og	fylles	med	den	nominelle	
mengden	av	HFK-134a	som	er	spesifisert.

4.1.2.	 For	 å	 sikre	 at	 forholdene	 er	 mettet	 under	 hele	 prøvingen,	 herunder	 under	 forkondisjoneringen,	 skal	 hver	
lekkasjeutsatt	del,	med	eller	uten	ekstra	beholder,	tømmes	og	fylles	med	en	tilstrekkelig	mengde	av	HFK-134a,	
som	ikke	overskrider	0,65	g/cm3	av	den	lekkasjeutsatte	delens	eller	beholderens	samlede	indre	volum.
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4.2. Vilkår for forkondisjonering

4.2.1.	 Vedkommende	 som	 søker	 om	 godkjenning,	 kan	 velge	 å	 gjennomføre	 forkondisjonering,	 enten	 i	 et	 enkelt	
trinn	ved	40	°C	eller	 i	 to	 trinn	med	kortere	 samlet	varighet.	Metoden	med	 to	 trinn	 skal	omfatte	 to	etapper	
som	følger	rett	etter	hverandre,	den	første	ved	50	°C	som	umiddelbart	etterfølges	av	annen	etappe	ved	40	°C.	
Forkondisjoneringen	skal	ha	den	varigheten	som	er	angitt	nedenfor:

Valgmulighet	1 Valgmulighet	2

Systemdel
40	°C
Tid
[h]

Trinn	1	—	50	°C
Tid
[h]

Trinn	2	—	40	°C
Tid
[h]

Komplett	anlegg 480 240 24

Kompressor 144 72 24

Slanger	med	tilkoplinger 480 240 24

Øvrige	lekkasjeutsatte	deler 96 48 24

	 Det	kan	benyttes	kortere	forkondisjoneringstid	dersom	det	kan	godtgjøres	at	det	er	oppnådd	en	stabil	tilstand	
(konstant	svinnhastighet)	med	hensyn	til	permeasjonstap.

4.2.2.	 Etter	 forkondisjoneringen	 skal	 de	 lekkasjeutsatte	 delene	 eller	 anlegget	 plasseres	 i	 målekammeret	 for	
lekkasjeprøving	innen	fire	timer.

4.3.	 Kompressor

4.3.1.	 Dersom	 det	 er	 nødvendig	 med	 smøring	 og	 innkjøring	 av	 pakninger,	 skal	 kompressoren	 kjøre	 mellom	
forkondisjoneringen	og	prøvingen	i	minst	ett	minutt	ved	en	minste	hastighet	på	200	o/min.

4.3.2.	 Mengden	 av	 HFK-134a	 i	 den	 lekkasjeutsatte	 delen	 eller	 klimaanlegget	 skal	 opprettholdes	 mellom	
forkondisjoneringen	og	målingen	slik	at	virkningen	av	forkondisjoneringen	ikke	går	tapt.	Det	betyr	at	samme	
konfigurasjon	 skal	 gjennomgå	 både	 forkondisjonering	 og	 måling	 uten	 i	 mellomtiden	 å	 bli	 demontert	 og	
montert	på	nytt.

5.	 Prøvingssekvens

5.1.	 Generelle krav

	 Den	prøvingssekvensen	som	er	angitt	i	figur I,	viser	hvilke	etapper	som	skal	gjennomføres	under	prøvingen.

5.2.	 Tetthetsprøving

5.2.1.	 Prøvingen	gjennomføres	under	statiske	og	stabile	forhold	ved	en	temperatur	på	313	K	(40	°C).	Forskjeller	i	
konsentrasjonen	av	HFK-134a	under	prøvingen	brukes	for	å	beregne	årlige	tap.

5.2.2.	 Målekammeret	skal	luftes	ut	i	flere	minutter	inntil	det	er	oppnådd	et	stabilt	bakgrunnsnivå.

5.2.3.	 Før	 prøvingen	 skal	 bakgrunnsnivået	 i	 målekammeret	 måles,	 og	 gassanalysatoren	 skal	 nullstilles	 og	 dens	
måleområde	bestemmes.

5.2.4.	 Dersom	forkondisjoneringen	og	prøvingen	gjennomføres	i	 to	ulike	målekamre,	starter	måleperioden	tidligst	
fire	timer	etter	at	kammeret	er	lukket	og	forseglet,	og	prøvingstemperaturen	er	innstilt.

5.2.5.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	eller	anlegget	skal	deretter	innføres	i	målekammeret.
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5.2.6.	 Målekammeret	lukkes	og	forsegles	gasstett.	Prøvingskammeret	skal	ved	atmosfærisk	trykk	være	helt	fylt	med	
en	referansegass	(f.eks.	ren	luft).

Figur I

5.2.7.	 Prøvingsperioden	starter	når	målekammeret	er	forseglet	og	temperaturen	i	målekammeret	når	313	K	(40	°C).	
Temperaturen	 holdes	 på	 dette	 nivået	 til	 prøvingsperioden	 er	 avsluttet.	 Konsentrasjonen	 av	 HFK-134a,	
temperaturen	og	barometertrykket	måles	for	å	gi	utgangsverdiene	CHFK-134ai,	Pshed	og	Tshed	i	prøvingsperioden,	
men	tidligst	fire	timer	etter	at	målekammeret	er	lukket	og	temperaturen	er	innstilt	som	angitt	i	nr.	5.2.4.	Disse	
verdiene	brukes	når	lekkasjen	skal	beregnes	i	samsvar	med	nr.	5.3.

5.2.8.	 Den	 nominelle	 måleperioden	 skal	 være	 24	 timer.	 En	 kortere	 måleperiode	 kan	 tillates	 forutsatt	 at	 det	 kan	
godtgjøres	tilstrekkelig	nøyaktighet.

5.2.9.	 Gassanalysatoren	skal	nullstilles	og	måleområdet	innstilles	umiddelbart	etter	at	prøvingsperioden	er	avsluttet.

5.2.10.	 Når	prøvingsperioden	utløper,	skal	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	 temperaturen	og	barometertrykket	måles	
i	målekammeret.	Dette	 er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Pshed	og	Tshed	 som	skal	brukes	når	 lekkasjen	 skal	
beregnes	i	samsvar	med	nr.	5.3.

5.3.	 Beregning

5.3.1.	 Den	prøvingen	som	er	beskrevet	i	nr.	5.2,	gjør	det	mulig	å	beregne	utslippet	av	HFK-134a.	Lekkasjen	beregnes	
ved	bruk	av	utgangsverdiene	og	de	endelige	verdiene	for	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	temperaturer	og	trykk	
i	kammeret	sammen	med	kammerets	målte	nettovolum.
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	 Samlet	utslippsmasse	av	HFK-134a	beregnes	ved	hjelp	av	følgende	formel:

HFK-134a

=	 Lekkasjens	strømningshastighet	av	HFK-134a [kg/s]

nHFK-134a =	 Antall	mol	av	HFK-134a [mol]

Vshed =	 Målekammerets	nettovolum [m3]

VAC =	 Klimaanleggets	eller	delenes	bruttovolum [m3]

Tshed =	 Temperaturen	i	målekammeret [K]

Pshed =	 Trykket	i	målekammeret [kPa]

CHFK-134ae =	 Endelig	konsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

CHFK-134ai =	 Utgangskonsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

te =	 Endelig	tid [s]

ti =	 Utgangstid [s]

MHFK-134a =	 Molmasse	av	HFK-134a	(=	102	kg/kmol) [kg/kmol]

R =	 Gasskonstant	(=	8,314	kJ/(kmol*K)) [kJ/(kmol*K)]

 NB:	CHFK-134a	defineres	som	molantallet	av	HFK-134a	(nHFK-134a)	per	mol	luft	(nair+HFK-134a)

	 ppmv:	milliondeler	volum/volum	som	tilsvarer	mol/mol.

5.3.2.	 Massen	i	gram	som	funksjon	av	tiden	skal	omregnes	til	gram/år	(g/år).

5.4.	 Samlet prøvingsresultat

	 Den	samlede	lekkasjen	for	det	komplette	klimaanlegget	beregnes	ved	å	legge	til	delverdiene	for	alle	de	
prøvde	lekkasjeutsatte	delene.

	 1.	 Prøving av anlegget

	

	 2.	 Prøving av del

	 der	CF	(korrelasjonsfaktor)	=	0,277
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6.	 Godkjenning

1.	 Det	prøvde	klimaanlegget	vil	bli	godkjent	dersom	verdien	L	(g/år)	er	lavere	enn	de	verdiene	som	er	angitt	
i	følgende	tabell,	i	samsvar	med	direktiv	2006/40/EF:

L	(g/år) Kjølemiddel	til	klimaanlegg

40/60(*) HFK-134a

(*)		 For	anlegg	med	to	fordampere.

2.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	skal	godkjennes	dersom	den	er	prøvd	i	samsvar	med	kravene	i	nr.	2-5.3.

_______________
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Tillegg

Kalibrering av utstyr for tetthetsprøving

1.	 KALIBRERINGSFREKVENS	OG	-METODER

1.1.	 Alt	utstyr	skal	kalibreres	før	det	tas	i	bruk	første	gang,	og	deretter	så	ofte	det	er	nødvendig,	og	alltid	innen	
de	seks	månedene	før	typegodkjenningsprøvingen	finner	sted.	De	kalibreringsmetodene	som	skal	brukes	(for	
utstyr	som	er	oppført	i	nr.	3.2.1	i	vedlegg	II	til	denne	forordning),	er	beskrevet	i	dette	tillegg.

2.	 kalibrering	av	målekammeret

2.1. Innledende bestemmelse av målekammerets innvendige volum

2.1.1.	 Før	 det	 brukes	 første	 gang,	 skal	 målekammerets	 innvendige	 volum	 bestemmes	 på	 følgende	 måte.	
Målekammerets	innvendige	mål	skal	måles	nøye,	idet	det	tas	hensyn	til	eventuelle	uregelmessigheter	som	for	
eksempel	avstivere.	Målekammerets	innvendige	volum	bestemmes	på	grunnlag	av	disse	målingene.

2.1.2.	 Det	innvendige	nettovolumet	bestemmes	ved	å	trekke	prøvedelens	eller	anleggets	volum	fra	målekammerets	
innvendige	volum.

2.1.3.	 Målekammeret	skal	undersøkes	for	å	kontrollere	at	det	er	tett	i	henhold	til	nr.	2.3.	Dersom	gassmassen	ikke	er	
i	samsvar	med	den	innsprøytede	massen	innenfor	±	2	%,	kreves	korrigerende	tiltak.

2.2. Bestemmelse av målekammerets bakgrunnsutslipp

	 Denne	operasjonen	gjør	det	mulig	å	fastslå	at	målekammeret	ikke	inneholder	materialer	som	avgir	betydelige	
mengder	av	HFK-134a.	Kontrollen	skal	foretas	når	kammeret	tas	i	bruk,	etter	alt	arbeid	i	kammeret	som	kan	
påvirke	bakgrunnsutslipp,	og	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	i	året.

2.2.1.	 Temperaturen	i	målekammeret	skal	holdes	på	313	K	±	1	K	(40	°C	±	1	°C)	i	hele	det	tidsrommet	på	fire	timer	
som	er	nevnt	nedenfor.

2.2.2.	 Målekammeret	kan	forsegles	og	blandeviften	være	i	gang	i	inntil	to	timer	før	den	fire	timer	lange	prøvetakingen	
av	bakgrunnsprøver	begynner.

2.2.3.	 Analysatoren	skal	kalibreres	(om	nødvendig)	og	nullstilles,	og	måleområdet	bestemmes.

2.2.4.	 Målekammeret	skal	utluftes	inntil	en	stabil	verdi	er	oppnådd,	og	blandeviften	slås	på	dersom	den	ikke	allerede	
er	i	gang.

2.2.5.	 Deretter	 forsegles	målekammeret,	 og	 bakgrunnskonsentrasjonen,	 temperaturen	 og	 barometertrykket	måles.	
Det	anbefales	å	nullstille	konsentrasjonen	av	HFK-134a	gjennom	utlufting	eller	ved	å	tømme	målekammeret.	
Dette	er	utgangsverdiene	CHFK-134a,	Pshed	og	Tshed	som	skal	brukes	når	målekammerets	bakgrunnsutslipp	skal	
beregnes.

2.2.6.	 Kammeret	skal	stå	urørt	i	fire	timer	med	blandeviften	i	gang.

2.2.7.	 Ved	utløpet	av	dette	tidsrommet	brukes	den	samme	analysatoren	til	å	måle	konsentrasjonen	i	målekammeret.	
Temperaturen	og	barometertrykket	måles	også.	Dette	er	de	endelige	måleverdiene	CHFK-134a,	Pshed	og	Tshed.

2.3. Kalibrering og retensjonsprøving av HFK-134a i målekammeret

	 Kalibreringen	og	gassretensjonsprøvingen	av	HFK-134a	i	målekammeret	utgjør	en	kontroll	av	det	
beregnede	volumet	i	nr.	2.1	samt	måler	eventuelt	lekkasjevolum.	Måling	av	lekkasjevolum	skal	foretas	når	
målekammeret	tas	i	bruk,	etter	eventuelt	arbeid	i	målekammeret	som	kan	påvirke	kammerets	integritet,	og	
deretter	minst	én	gang	i	kvartalet.
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2.3.1.	 Målekammeret	skal	utluftes	inntil	det	er	oppnådd	en	stabil	konsentrasjon.	Blandeviften	slås	på	dersom	den	ikke	
allerede	er	i	gang.	Analysatoren	nullstilles,	kalibreres	om	nødvendig,	og	måleområdet	bestemmes.

2.3.2.	 Systemet	som	styrer	omgivelsestemperaturen,	slås	deretter	på	(dersom	det	ikke	allerede	er	på),	og	innstilles	for	
en	temperatur	på	313	K	(40	°C).

2.3.3.	 Når	målekammerets	 temperatur	 stabiliseres	 på	 313	K	 ±	 1	K	 (40	 °C	 ±	 1	 °C),	 forsegles	målekammeret	 og	
bakgrunnskonsentrasjonen,	temperaturen	og	barometertrykket	måles.	Dette	er	utgangsverdiene	CHFK-134af,	Pshed	
og	Tshed	som	skal	brukes	når	målekammeret	kalibreres.

2.3.4.	 En	 kjent	 mengde	 av	 HFK-134a	 sprøytes	 inn	 i	 målekammeret.	 Hvor	 stor	 mengde	 som	 skal	 sprøytes	 inn,	
bestemmes	av	målekammerets	volum	ved	hjelp	av	følgende	ligning:

	

	 der:

mHFK-134a =	 Massen	av	HFK-134a [kg]

Vshed =	 Kammerets	volum [m3]

Tshed =	 Temperatur	i	kammeret [K]

Pshed =	 Trykk	i	kammeret [kPa]

C =	 Konsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

MHFK-134a =	 Molmasse	av	HFK-134a	(=	102	kg/kmol) [kg/kmol]

R =	 Gasskonstant	(=	8,314	kJ/(kmol*K)) [kJ/(kmol*K)]

 NB:	CHFK-134a	er	definert	som	molantallet	av	HFK-134a	(nHFK-134a)	per	mol	luft	(nair+HFK-134a)

	 	

	 Ved	 hjelp	 av	 denne	 ligningen	 viser	 følgende	 tabell	 de	 mengdene	 av	 HFK-134a	 som	 skal	 sprøytes	 inn	 i	
målekamre	 med	 forskjellig	 volum.	 Følgende	 vilkår	 får	 anvendelse:	 trykket	 er	 det	 atmosfæriske	 trykket	
(101,3	kPa),	og	temperaturen	i	målekammeret	er	40	°C.

Målekammerets	volum:	
(L)

Innsprøytet	masse	
(g)

5 6,0E-04

10 1,2E-03

50 6,0E-03

100 1,2E-02

500 6,0E-02

1	000 1,2E-01

2	000 2,4E-01

3	000 3,6E-01

4	000 4,8E-01

	 Ved	 svært	 små	 innsprøytede	 mengder	 kan	 standardsammensetninger	 av	 HFK-134a	 i	 nitrogen	 brukes.	
Målekammeret	skal	tømmes	og	fylles	med	en	ikke-standardisert	konsentrasjon.
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2.3.5.	 Luften	i	målekammeret	skal	blandes	i	fem	minutter,	og	deretter	måles	gasskonsentrasjonen,	temperaturen	og	
barometertrykket.	Dette	er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Pshed	og	Tshed	for	kalibreringen	av	målekammeret	
samt	utgangsverdiene	CHFK-134ai,	Pshed	og	Tshed	for	retensjonskontrollen.

2.3.6.	 Ved	 å	 bruke	 måleverdiene	 i	 nr.	 2.3.3	 og	 2.3.5	 og	 formelen	 i	 nr.	 2.3.4	 beregnes	 massen	 av	 HFK-134a	 i	
målekammeret.

2.3.7.	 Deretter	starter	prosessen,	idet	omgivelsestemperaturen	holdes	på	313	K	±	1	K	(40	°C	±	1	°C)	i	24	timer.

2.3.8.	 Når	de	24	timene	er	gått,	måles	og	registreres	den	endelige	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	temperaturen	og	
barometertrykket.	Dette	er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Tshed	og	Pshed	som	skal	brukes	i	retensjonskontrollen	
av	HFK-134a.

2.3.9.	 Massen	av	HFK-134a	beregnes	deretter	på	grunnlag	av	måleverdiene	i	nr.	2.3.8	samt	ved	bruk	av	formelen	i	
nr.	2.3.4.	Massen	må	ikke	avvike	med	mer	enn	5	%	fra	den	HFK-massen	som	oppnås	i	henhold	til	nr.	2.3.6.

3.	 kalibrering	av	HFK-analysatoren

3.1.	 Analysatoren	skal	være	innstilt	slik	analysatorens	produsent	har	angitt.

3.2.	 Analysatoren	bør	kalibreres	med	passende	referansegasser.

3.3.	 Kalibreringskurven	 fastslås	 ved	 minst	 fem	 kalibreringspunkter	 som	 er	 fordelt	 så	 jevnt	 som	 mulig	 over	
måleområdet.	Den	nominelle	konsentrasjonen	av	kalibreringsgassen	med	den	høyeste	konsentrasjonen	 skal	
være	minst	80	%	av	de	målte	verdiene.

3.4.	 Kalibreringskurven	beregnes	med	minste	kvadraters	metode.	Dersom	det	derved	framkommer	et	polynom	av	
mer	enn	tredje	grad,	skal	antall	kalibreringspunkter	være	minst	lik	graden	av	polynomet	pluss	2.

3.5.	 Kalibreringskurven	skal	ikke	avvike	med	mer	enn	2	%	fra	den	nominelle	verdien	til	hver	kalibreringsgass.

3.6.	 Ved	hjelp	av	koeffisientene	fra	det	polynomet	som	oppnås	 i	henhold	 til	nr.	3.4,	skal	det	opprettes	en	 tabell	
over	de	reelle	verdiene	sammenlignet	med	de	avleste	verdiene,	i	intervaller	som	ikke	overstiger	1	%	av	fullt	
skalautslag.	 Denne	 tabellen	 skal	 opprettes	 for	 hvert	 måleområde	 som	 skal	 kalibreres.	 Tabellen	 skal	 også	
inneholde	andre	relevante	data	som	f.eks.:

–	 kalibreringsdato,

–	 de	verdiene	som	et	nullstilt	og	kalibrert	potensiometer	viser	(dersom	det	er	relevant),

–	 nominell	skala,

–	 referanseopplysninger	for	hver	kalibreringsgass	som	brukes,

–	 den	faktiske	og	avleste	verdien	for	hver	kalibreringsgass	som	brukes,	samt	forskjellen	målt	i	prosent.

3.7.	 Annen	 teknologi	 (f.eks.	 datamaskin,	 elektronisk	 styrt	 bryter	 for	måleområde)	 kan	benyttes	 dersom	det	 kan	
godtgjøres	overfor	godkjenningsmyndigheten	at	denne	teknologien	gir	en	tilsvarende	nøyaktighet.

____________
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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	 rådsdirektiv	 70/157/EØF	 av	 6.	 februar	
1970	 om	 tillatt	 lydnivå	 og	 eksosanlegg	 på	 motorvogner(2),	
særlig	artikkel	3,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	 70/157/EØF	 er	 et	 av	 særdirektivene	 etter	 den	
framgangsmåten	for	EF-typegodkjenning	som	ble	innført	
ved	 direktiv	 70/156/EØF.	 Bestemmelsene	 i	 direktiv	
70/156/EØF	med	hensyn	 til	 systemer,	deler	og	 tekniske	
enheter	 for	 kjøretøyer	 får	 derfor	 anvendelse	på	direktiv	
70/157/EØF.

2)	 Siden	 direktiv	 70/157/EØF	 trådte	 i	 kraft	 6.	 februar	
1970,	 er	 støygrensene	 for	 motorvogner	 blitt	 redusert	
flere	 ganger,	 senest	 i	 1995.	 Den	 siste	 reduksjonen	
hadde	 ikke	den	 forventede	virkningen,	og	etterfølgende	
undersøkelser	 har	 vist	 at	 målemetoden	 ikke	 lenger	
gjenspeiler	 en	 realistisk	 kjøreatferd.	 Det	 er	 derfor	
nødvendig	 å	 innføre	 en	 ny	 prøvingssyklus	 og	 i	 større	
grad	 tilpasse	 kjøreforholdene	 ved	 støyprøvingen	 til	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 155	 av	 15.6.2007,	 s.	 49,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

(2)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	16.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/
EF.

	 realistiske	 kjøreforhold.	 Den	 nye	 prøvingssyklusen	
inngår	i	UN-ECE-reglement	nr.	51,	endringsserie	02(3).

3)	 I	 en	 overgangsperiode	 bør	 både	 den	 nåværende	 og	
den	 nye	 prøvingen	 gjennomføres	 ved	 typegodkjenning,	
og	 resultatene	 av	 begge	 prøvingene	 bør	 meldes	 til	
Kommisjonen.	På	denne	måten	vil	Kommisjonen	kunne	
samle	inn	nødvendige	data	for	å	fastsette	hensiktsmessige	
grenseverdier	for	den	nye	målemetoden	som	skal	erstatte	
den	 eksisterende	 prøvingsprotokollen.	 Den	 nåværende	
metoden	skal	fortsatt	kreves	for	å	oppnå	typegodkjenning,	
og	 den	 nye	 metoden	 skal	 brukes	 til	 kontrollformål.	
Etter	 overgangsperioden	 skal	 prøvingsprotokollen,	
etter	 tilpasning	 til	 den	 nye	 prøvingen,	 være	 den	 eneste	
målingen	som	skal	kreves	for	å	oppnå	typegodkjenning.

4)	 For	 å	 ta	 hensyn	 til	 de	 siste	 endringene	 i	 UN-ECE-
reglement	 nr.	 51	 og	 59,	 som	 Fellesskapet	 allerede	 har	
tiltrådt,	bør	direktiv	70/157/EØF	tilpasses	til	den	tekniske	
utvikling	 og	 de	 tekniske	 kravene	 i	 disse	 reglementene.	
Dette	er	særlig	viktig	for	å	innarbeide	den	obligatoriske	
kontrollprosedyren	 for	 støyutslipp	 fra	 motorvogner	
fastsatt	 i	 UN-ECE-reglement	 nr.	 51,	 i	 forbindelse	 med	
EF-typegodkjenning.	Direktivet	vil	ellers	ikke	holde	tritt	
med	reglementet	når	det	gjelder	den	tekniske	utvikling.

5)	 I	 samsvar	med	 artikkel	 3	 i	 direktiv	 70/157/EØF	 endrer	
ikke	 tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv,	 kravene	 fastsatt	 i	
nr.	5.2.2.1	og	5.2.2.5	i	vedlegg	I	til	direktiv	70/157/EØF.	
Med	 hensyn	 til	 den	 nye	 strukturen	 i	 vedleggene	 er	 det	
nødvendig	 å	 tilpasse	 nummereringen	 og	 henvisningene	
angitt	 i	nevnte	numre.	For	å	sikre	forbindelsen	til	andre	
bestemmelser	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 er	 det	 dessuten	
hensiktsmessig	å	sørge	for	en	sammenheng	mellom	den	
nåværende	og	den	nye	nummereringen.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	
utvikling	—

(3)	 EUT	L	137	av	30.5.2007,	s.	68.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/34/EF

av 14. juni 2007

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/157/EØF  
om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner(*)

 2012/EØS/16/06
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VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

1.	 I	direktiv	70/157/EØF	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Vedlegg	I	erstattes	med	teksten	i	vedlegg	I	til	dette	
direktiv.

b)	 Vedlegg	II	erstattes	med	teksten	i	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

c)	 Vedlegg	III	erstattes	med	teksten	i	vedlegg	III	til	dette	
direktiv.

d)	 Vedlegg	IV	oppheves.

2.	 Henvisninger	 til	 nr.	 5.2.2.1	 og	 5.2.2.5	 i	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	70/157/EØF	skal	 forstås	som	henvisninger	 til	nr.	2.1	
og	2.2	i	vedlegg	I,	som	erstattet	ved	dette	direktiv.

Artikkel 2

Fra	 og	 med	 6.	 juli	 2008	 til	 og	 med	 6.	 juli	 2010	 skal	 det	
kjøretøyet	 som	 skal	 typegodkjennes,	 gjennomgå	 prøvingen	
fastsatt	 i	 vedlegg	 10	 til	 UN-ECE-reglement	 nr.	 51,	 bare	
til	 kontrollformål.	 Resultatene	 av	 denne	 prøvingen	 skal	
tilføyes	 dokumentene	 angitt	 i	 tillegg	 1	 og	 2	 til	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	70/157/EØF,	som	endret	ved	dette	direktiv,	i	samsvar	
med	 vedlegg	 9	 til	 UN-ECE-reglement	 nr.	 51.	 De	 berørte	
medlemsstatene	skal	sende	disse	opplysningsdokumentene	 til	
Kommisjonen.	Disse	forpliktelsene	påvirker	ikke	utvidelser	av	
eksisterende	godkjenninger	i	henhold	til	dette	direktiv.	Når	det	
gjelder	denne	kontrollprosedyren,	anses	et	kjøretøy	ikke	å	være	
en	ny	type	dersom	det	bare	avviker	med	hensyn	til	nr.	2.2.1	og	
2.2.2	i	UN-ECE-reglement	nr.	51.

Artikkel 3

1.	 Medlemsstatene	skal	innen	5.	juli	2008	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	6.	juli	2008.

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,	14.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKJENNING NÅR DET GJELDER LYDNIVÅ FOR EN 
MOTORVOGNTYPE

1.	 Søknad	om	ef-typegodkjenning	for	en	kjøretøytype

1.1.	 Søknaden	om	EF-typegodkjenning	i	henhold	til	artikkel	3	nr.	4	i	direktiv	70/156/EØF	for	en	kjøretøytype	når	
det	gjelder	lydnivå,	skal	innleveres	av	kjøretøyprodusenten.

1.2.	 Et	mønster	for	opplysningsdokumentet	er	gitt	i	tillegg	1.

1.3.	 Kjøretøyprodusenten	skal	innlevere	et	kjøretøy	som	er	representativt	for	den	typen	som	skal	godkjennes,	til	
den	tekniske	instansen	som	har	ansvaret	for	prøvingene.

1.4.	 På	anmodning	fra	den	tekniske	instansen	skal	det	også	innleveres	et	eksemplar	av	eksosanlegget	og	en	motor	
med	minst	samme	slagvolum	og	største	effekt	som	den	motoren	som	er	montert	i	kjøretøyet	det	er	søkt	om	
typegodkjenning	for.

2.	 lydnivå	TIL	kjøretøy	i	bevegelse

2.1. Grenseverdier

	 Lydnivået	som	måles	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	III,	skal	ikke	overstige	følgende	grenseverdier:

Kjøretøygruppe
Verdier	uttrykt	i	

dB	(A)
(desibel	(A))

2.1.1.	 Kjøretøyer	 beregnet	 på	 persontransport,	 med	 høyst	 ni	 sitteplasser,	 herunder	
førersetet

74

2.1.2.	 Kjøretøyer	 beregnet	 på	 persontransport,	 med	 over	 ni	 sitteplasser,	 herunder	
førersetet,	med	en	største	tillatte	masse	på	over	3,5	tonn,	og:

2.1.2.1.	 med	en	motoreffekt	på	under	150	kW 78

2.1.2.2.	 med	en	motoreffekt	på	minst	150	kW 80

2.1.3.	 Kjøretøyer	 beregnet	 på	 persontransport,	 med	 over	 ni	 sitteplasser,	 herunder	
førersetet,	og	kjøretøyer	beregnet	på	godstransport:

2.1.3.1.	 med	en	største	tillatt	masse	på	høyst	2	tonn 76

2.1.3.2.	 med	en	største	tillatt	masse	på	over	2	tonn,	men	ikke	over	3,5	tonn 77

2.1.4.	 Kjøretøyer	 beregnet	 på	 godstransport,	 med	 en	 største	 tillatt	 masse	 på	 over	
3,5	tonn:

2.1.4.1.	 med	en	motoreffekt	på	under	75	kW 77

2.1.4.2.	 med	en	motoreffekt	på	minst	75	kW,	men	under	150	kW 78

2.1.4.3.	 med	en	motoreffekt	på	minst	150	kW 80

	 Imidlertid

–	 skal	grenseverdiene	for	kjøretøyer	i	gruppe	2.1.1	og	2.1.3	økes	med	1	dB	(A)	dersom	de	er	utstyrt	med	
dieselmotor	med	direkte	innsprøyting,

–	 skal	grenseverdiene	for	kjøretøyer	med	en	største	tillatt	masse	på	over	2	tonn,	konstruert	for	bruk	i	
terrenget,	økes	med	1	dB	(A)	dersom	de	er	utstyrt	med	en	motor	med	en	effekt	på	under	150	kW,	og	
med	2	dB	(A)	dersom	de	er	utstyrt	med	en	motor	med	en	effekt	på	minst	150	kW,
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–	 skal	grenseverdiene	for	kjøretøyer	i	gruppe	2.1.1	som	er	utstyrt	med	manuell	girkasse	med	mer	enn	
fire	forovergir,	med	en	største	motoreffekt	på	over	140	kW,	og	som	har	et	forhold	mellom	største	
motoreffekt	og	største	tillatte	masse	som	overskrider	75	kW/tonn,	økes	med	1	dB	(A)	dersom	
hastigheten	når	kjøretøyets	bakerste	del	passerer	linjen	BB’	i	tredje	gir,	er	større	enn	61	km/t.

2.2. Tolking av resultatene

2.2.1.	 For	å	 ta	hensyn	 til	unøyaktigheter	ved	måleinstrumentene	skal	 resultatet	 fra	hver	måling	bestemmes	ved	at	
1	dB	(A)	trekkes	fra	måleresultatet.

2.2.2.	 Målingene	skal	anses	gyldige	dersom	forskjellen	mellom	to	påfølgende	målinger	på	samme	side	av	kjøretøyet	
ikke	overskrider	2	dB	(A).

2.2.3.	 Prøvingsresultatet	 skal	 være	 den	 høyeste	 verdien	 som	måles.	 Dersom	 denne	 verdien	 er	 1	 dB	 (A)	 høyere	
enn	 det	 høyeste	 tillatte	 lydnivået	 for	 den	 gruppen	 kjøretøyet	 tilhører,	 skal	 det	 foretas	 ytterligere	 to	
målinger	med	 tilsvarende	plassering	 av	mikrofonen.	Tre	 av	de	 fire	måleresultatene	 som	oppnås	ved	denne	
mikrofonplasseringen,	skal	ligge	innenfor	de	fastsatte	grensene.

3.	 MERKING

3.1.	 Delene	til	eksosanlegget	og	innsugingsanlegget,	unntatt	monteringsdeler	og	rør,	skal	være	merket	med:

3.1.1.	 varemerket	eller	handelsnavnet	til	produsenten	av	anleggene	og	deres	deler,

3.1.2.	 produsentens	handelsbetegnelse.

3.2.	 Merkingen	skal	være	lett	leselig	og	ikke	kunne	slettes,	selv	når	anlegget	er	montert	på	kjøretøyet.

4.	 ef-typegodkjenning	AV	en	kjøretøytype

4.1.	 Dersom	de	aktuelle	kravene	er	oppfylt,	 skal	det	gis	EF-typegodkjenning	 i	 samsvar	med	artikkel	4	nr.	3	og	
eventuelt	artikkel	4	nr.	4	i	direktiv	70/156/EØF.

4.2.	 Et	mønster	for	EF-typegodkjenningsdokumentet	er	gitt	i	tillegg	2.

4.3.	 Hver	kjøretøytype	som	er	typegodkjent,	skal	tildeles	et	typegodkjenningsnummer	i	samsvar	med	vedlegg	VII	
til	direktiv	70/156/EØF.	Samme	medlemsstat	skal	ikke	tildele	samme	nummer	til	en	annen	kjøretøytype.

5.	 TYPEENDRINGER	OG	ENDRINGER	AV	TYPEGODKJENNINGENE

5.1.	 Dersom	det	foretas	endringer	av	typen	godkjent	i	samsvar	med	dette	direktiv,	får	bestemmelsene	i	artikkel	5	i	
direktiv	70/156/EØF	anvendelse.

6.	 PRODUKSJONSSAMSVAR

6.1.	 Tiltak	for	å	sikre	produksjonssamsvar	skal	treffes	i	samsvar	med	bestemmelsene	fastsatt	i	artikkel	10	i	direktiv	
70/156/EØF.

6.2.	 Særlige	bestemmelser:

6.2.1.	 Prøvingene	nevnt	 i	nr.	2.3.5	i	vedlegg	X	til	direktiv	70/156/EØF,	er	de	samme	prøvingene	som	er	fastsatt	 i	
vedlegg	7	til	UN-ECE-reglement	nr.	51,	som	nevnt	i	vedlegg	III	til	dette	direktiv.

6.2.2.	 Kontrollene	nevnt	i	nr.	3	i	vedlegg	X	til	direktiv	70/156/EØF,	skal	vanligvis	utføres	annethvert	år.

_________
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Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. … i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 70/156(EØF(1) i forbindelse med 
EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til tillatt lydnivå og eksosanlegg (direktiv 70/157/EØF,  

sist endret ved direktiv …/…/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	 tekniske	enhetene	har	elektronisk	styrte	 funksjoner,	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(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:

1.3.3	 Drivaksler	(antall,	plassering,	innbyrdes	forbindelse):

1.6.	 Motorens	plassering	og	montering:

2. Masser og dimensjoner(e) (mm og kg) (se eventuell tegning)

2.4.	 Kjøretøyets	hoveddimensjoner	(utvendig)

2.4.1	 For	understell	uten	karosseri

2.4.1.1.	 Lengde(j):

2.4.1.2.	 Bredde(k):

2.4.2.	 For	understell	med	karosseri:

2.4.2.1.	 Lengde(j):

2.4.2.2.	 Bredde(k):

2.6.	 Kjøretøyets	 masse	 i	 driftsferdig	 stand	 med	 karosseri,	 eller	 understellets	 masse	 med	 førerhus	 dersom	
karosseriet	 ikke	 monteres	 av	 produsenten	 (med	 standardutstyr,	 herunder	 kjølevæske,	 smøremidler,	
drivstoff,	verktøy,	reservehjul	og	fører)(o)	(største	og	minste	masse	for	hver	variant):

(1)	 Numrene	og	fotnotene	i	dette	opplysningsdokumentet	tilsvarer	dem	som	er	brukt	i	vedlegg	I	til	direktiv	70/156/EØF.	Numre	som	
ikke	er	relevante	for	dette	direktivs	formål,	er	utelatt.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	16/70 15.3.2012

3. Motor(q)

3.1.	 Produsent:

3.1.1.	 Produsentens	motorkode:	(Som	påført	motoren	eller	angitt	på	annen	måte)

3.2.	 Forbrenningsmotor

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

3.2.1.2.	 Antall	sylindrer	og	deres	innretning:

3.2.1.2.3.	 Tenningsrekkefølge:

3.2.1.3.	 Slagvolum(s):	…cm3

3.2.1.8.	 Største	netto	effekt(t):	kW	ved	min-1	(oppgitt	av	produsenten)

3.2.4.	 Drivstofftilførsel

3.2.4.1.	 Ved	forgasser/forgassere:	ja/nei(1)

3.2.4.1.2.	 Type(r):

3.2.4.1.3.	 Antall	montert:

3.2.4.2.	 Ved	drivstoffinnsprøyting	(bare	ved	kompresjonstenning):	ja/nei(1)

3.2.4.2.2.	 Virkemåte:	direkte	innsprøyting/forkammer/virvelkammer(1)

3.2.4.2.4.	 Turtallsregulator

3.2.4.2.4.1.	 Type:

3.2.4.2.4.2.1.		Avreguleringsturtall	med	belastning:	…min-1

3.2.4.3.	 Ved	drivstoffinnsprøyting	(bare	ved	elektrisk	tenning):	ja/nei(1)

3.2.4.3.1.	 Virkemåte:	innsugingsmanifold	(ettpunkts/flerpunkts(1)/direkte	innsprøyting/annet	(spesifiser)(1):

3.2.8.	 Innsugingsanlegg

3.2.8.4.2.	 Luftfilter,	tegninger:	…eller

3.2.8.4.2.1.	 Merke(r):

3.2.8.4.2.2.	 Type(r):

3.2.8.4.3.	 Innsugingslyddemper,	tegninger:	…	eller

3.2.8.4.3.1.	 Merke(r):

3.2.8.4.3.2.	 Type(r):

3.2.9.	 Eksosanlegg

3.2.9.2.	 Beskrivelse	og/eller	tegning	av	eksosanlegget:

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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3.2.9.4.	 Lydpotte/-potter:

	 For	fremre,	midtre	og	bakre	 lydpotte:	konstruksjon,	 type,	merking,	dersom	relevant	for	utvendig	støy:	
støydempende	tiltak	i	motorrommet	og	på	motoren:

3.2.9.5.	 Plassering	av	eksosutløpet:

3.2.9.6.	 Lydpotte	som	inneholder	fibermaterialer:

3.2.12.2.1.	 Katalysator:	ja/nei(1)

3.2.12.2.1.1.	 Antall	katalysatorer	og	katalysatorelementer:

3.3.	 Elektrisk	motor

3.3.1.	 Type	(vikling,	magnetisering):

3.3.1.1.	 Største	effekt	over	1	time:	…kW

3.3.1.2.	 Driftsspenning:	…V

3.4.	 Andre	motorer	eller	kombinasjoner	av	motorer	(opplysninger	om	motorens	deler):

4. Kraftoverføring(v)

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

4.6.	 Girutvekslingsforhold

Gir

Girkassens	utveksling
(forhold	mellom	
motorens	turtall	og	

utgående	aksels	turtall)

Differensialens	
utveksling(er)
(forhold	mellom	

utgående	aksels	turtall	
og	drivhjulenes	turtall)

Samlet	utveksling

Maksimum	for	CVT(*)

1

2

3

…

Minimum	for	CVT(*)

Revers

(*)	 Kontinuerlig	variabel	kraftoverføring

4.7.	 Kjøretøyets	høyeste	hastighet	(og	giret	denne	hastigheten	oppnås	i)	(i	km/t)	(w):

6. Hjuloppheng

6.6.	 Dekk	og	hjul

6.6.2.	 Øvre	og	nedre	grense	for	rulleradius

6.6.2.1.	 Aksel	1:

6.6.2.2.	 Aksel	2:

6.6.2.3.	 Aksel	3:

6.6.2.4.	 Aksel	4:

	 osv.

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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9. Karosseri (gjelder ikke kjøretøyer i gruppe M1)

9.1.	 Karosseritype:

9.2.	 Materialer	og	konstruksjon

12. Forskjellig:

12.5.	 Opplysninger	 om	 eventuelle	 innretninger	 uavhengig	 av	 motoren,	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 virke	
støydempende	(dersom	disse	ikke	omfattes	av	andre	numre):

	 Ytterligere	opplysninger	for	terrenggående	kjøretøyer:

1.3.	 Antall	aksler	og	hjul:

2.4.1.	 For	understell	uten	karosseri

2.4.1.4.1.	 Frivinkel	foran(na):	…........................	grader

2.4.1.5.1.	 Frivinkel	bak(nb):	…........................	grader

2.4.1.6.	 Bakkeklaring	(som	definert	i	del	A	nr.	4.5	i	vedlegg	II	til	direktiv	70/156/EØF)

2.4.1.6.1.	 Mellom	akslene:

2.4.1.6.2.	 Under	forakselen/-akslene:

2.4.1.6.3.	 Under	bakakselen/-akslene:

2.4.1.7.	 Rampevinkel(nc):	…........................	grader

2.4.2.	 For	understell	med	karosseri

2.4.2.4.1.	 Frivinkel	foran(na):	…........................	grader

2.4.2.5.1.	 Frivinkel	bak(nb):	…........................	grader

2.4.2.6.	 Bakkeklaring	(som	definert	i	del	A	nr.	4.5	i	vedlegg	II	til	direktiv	70/156/EØF)

2.4.2.6.1.	 Mellom	akslene:

2.4.2.6.2.	 Under	forakselen/-akslene:

2.4.2.6.3.	 Under	bakakselen/-akslene:

2.4.2.7.	 Rampevinkel(nc):	…........................	grader

2.15.	 Bakkestartevne	(bare	kjøretøyet):	…........................	prosent

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

Dato,	saksnummer

________________

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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Tillegg 2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(Største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Myndighetens	stempel

Melding	om:

–	 typegodkjenning(1),

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	en	kjøretøytype/del/teknisk	enhet(1)	i	henhold	til	direktiv	…/…/EØF,	sist	endret	ved	direktiv	…/…/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse	for	utvidelsen:

	 AVSNITT	I

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):

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

0.3.	 Typebetegnelser,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	tekniske	enheten(1)(2)	…

0.3.1.	Merkingens	plassering:

0.4.	 Kjøretøygruppe(3):

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:

0.7.	 Plassering	av	og	festemåte	for	EF-typegodkjenningsmerket	for	deler	og	tekniske	enheter:

0.8.	 Monteringsanleggets/-anleggenes	adresse:

	 AVSNITT	II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	se	tilføyelsen

2.	 Teknisk	instans	med	ansvar	for	å	foreta	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	inngitt	til	godkjenningsmyndigheten,	og	som	utleveres	på	
anmodning,	er	vedlagt.

_____________

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
(2)	 Dersom	typebetegnelsen	inneholder	tegn	som	ikke	er	aktuelle	for	beskrivelsen	av	den	type	kjøretøy,	del	eller	teknisk	enhet	som	

omfattes	av	dette	typegodkjenningsdokumentet,	skal	slike	tegn	angis	i	dokumentasjonen	med	symbolet:	“?”	(f.eks.	ABC??123??).
(3)	 Som	definert	i	vedlegg	II	A	til	direktiv	70/156/EØF.
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

i forbindelse med typegodkjenning av et kjøretøy i samsvar med direktiv 70/157/EØF, sist endret ved  
direktiv …/…/EF

1.	 Tilleggsopplysninger:

1.1.	 Eventuell	liste	over	kjøretøyer	som	omfattes	av	nr.	3.1.2.3.2.3	i	vedlegg	III	til	UN-ECE-reglement	nr.	51:

1.2.	 Motor

1.2.1.	 Produsent:

1.2.2.	 Type:

1.2.3.	 Modell:

1.2.4.	 Største	effekt	…........................	kW	ved	…........................	min–1

1.3.	 Kraftoverføring	manuell	girkasse/automatisk	girkasse(1)

1.3.1	 Antall	gir:

1.4.	 Utstyr

1.4.1.	 Lydpotte

1.4.1.1.	 Produsent:

1.4.1.2.	 Modell:

1.4.1.3.	 Type:	…........................	i	samsvar	med	tegning	nr.:

1.4.2.	 Innsugingslyddemper

1.4.2.1.	 Produsent:

1.4.2.2.	 Modell:

1.4.2.3.	 Type:	…........................	i	samsvar	med	tegning	nr.:

1.5.	 Dekkdimensjon:

1.5.1.	 Beskrivelse	av	dekktype	benyttet	til	typegodkjenningsprøving:

1.6.	 Målinger

1.6.1.	 Lydnivå	til	kjøretøy	i	bevegelse:

Måleresultater

Venstre	side
dB(A)(1)

Høyre	side
dB(A)(1) Girstangens	posisjon

Første	måling

Andre	måling

Tredje	måling

Fjerde	måling

Prøvingsresultat:	……………	dB(A)/E(2)

(1)	 Måleverdiene	angis	etter	fradrag	av	1	dB	(A)	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nr.	2.2.1	i	vedlegg	I.
(2)	 «E»	angir	at	de	aktuelle	målingene	er	gjennomført	i	samsvar	med	dette	direktiv.

1.6.2.	 Lydnivå	til	stillestående	kjøretøy:

Måleresultater

dB(A) Motor

Første	måling

Andre	måling

Tredje	måling

Prøvingsresultat:	……………	dB(A)/E(1)

(1)	 “E”	angir	at	de	aktuelle	målingene	er	gjennomført	i	samsvar	med	dette	direktiv.

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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1.6.3.	 Lydnivå	for	trykkluftstøy:

Måleresultater

Venstre	side
dB(A)(1)

Høyre	side
dB(A)(1)

Første	måling

Andre	måling

Tredje	måling

Fjerde	måling

Prøvingsresultat:	……………	dB(A)

(1)	 Måleverdiene	angis	etter	fradrag	av	1	dB(A)	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	nr.	2.2.1	i	vedlegg	I.

5.	 Merknader:»

____________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKJENNING AV EKSOSANLEGG SOM 
TEKNISKE ENHETER (RESERVEEKSOSANLEGG)

1.	 SØKNAD	OM	EF-TYPEGODKJENNING

1.1.	 Søknad	 om	 EF-typegodkjenning	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 3	 nr.	 4	 i	 direktiv	 70/156/EØF	 med	 hensyn	 til	
reserveeksosanlegg	 eller	 del	 av	 dette	 som	 en	 teknisk	 enhet,	 skal	 innsendes	 av	 kjøretøyprodusenten	 eller	
produsenten	av	den	aktuelle	tekniske	enheten.

1.2.	 Et	mønster	for	opplysningsdokumentet	er	gitt	i	tillegg	1.

1.3.	 På	anmodning	fra	den	tekniske	instansen	skal	søkeren	framlegge	følgende:

1.3.1.	 to	prøveeksemplarer	av	anlegget	som	det	søkes	om	EF-typegodkjenning	for,

1.3.2.	 et	eksosanlegg	av	den	typen	som	opprinnelig	var	montert	på	kjøretøyet	da	EF-typegodkjenningen	ble	gitt,

1.3.3.	 et	 kjøretøy	 som	 er	 representativt	 for	 den	 typen	 som	 anlegget	 skal	monteres	 på,	 som	 overholder	 kravene	 i	
punkt	4.1	i	vedlegg	7	til	UN-ECE-reglement	nr.	51	som	nevnt	i	vedlegg	III	til	dette	direktiv,

1.3.4.	 en	separat	motor	som	tilsvarer	kjøretøytypen	beskrevet	ovenfor.

2.	 MERKING

2.4.1.	 Reserveeksosanlegget	eller	dets	deler,	med	unntak	av	monteringsdeler	og	rør,	skal	være	påført:

2.4.1.1.	 varemerket	eller	handelsnavnet	til	produsenten	av	reserveanlegget	og	dets	deler,

2.4.1.2.	 produsentens	handelsbetegnelse.

2.4.2.	 Merkingen	skal	være	lett	leselig	og	ikke	kunne	slettes,	selv	når	anlegget	er	montert	på	kjøretøyet.

3.	 EF-TYPEGODKJENNING

3.1.	 Dersom	de	relevante	kravene	er	oppfylt,	skal	det	gis	EF-typegodkjenning	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	3	og	
eventuelt	artikkel	4	nr.	4	i	direktiv	70/156/EØF.

3.2.	 Et	mønster	for	EF-typegodkjenningsdokumentet	er	gitt	i	tillegg	2.

3.3.	 Hver	 type	 reserveeksosanlegg	 eller	 del	 av	 dette	 som	 er	 typegodkjent	 som	 en	 teknisk	 enhet,	 skal	
tildeles	 et	 typegodkjenningsnummer	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 VII	 til	 direktiv	 70/156/EØF;	 i	 del	 3	 av	
typegodkjenningsnummeret	 skal	 nummeret	 på	 endringsdirektivet	 som	 gjaldt	 på	 tidspunktet	 da	 kjøretøyets	
typegodkjenning	 ble	 gitt,	 angis.	 Samme	 medlemsstat	 skal	 ikke	 tildele	 samme	 nummer	 til	 en	 annen	 type	
reserveeksosanlegg	eller	del	av	dette.

4.	 EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE

4.1.	 Alle	reserveeksosanlegg	eller	alle	deler	av	det,	med	unntak	av	monteringsdeler	og	rør,	som	er	i	samsvar	med	
en	type	som	er	godkjent	i	henhold	til	dette	direktiv,	skal	være	påført	et	EF-typegodkjenningsmerke.

4.2.	 EF-typegodkjenningsmerket	 skal	 bestå	 av	 et	 rektangel	 med	 liten	 bokstav	 «e»	 innskrevet,	 fulgt	 av	
nasjonalitetsbokstaven(e)	eller	identifikasjonsnummeret	til	medlemsstaten	som	har	gitt	typegodkjenningen:

«1»	for	Tyskland

«2»	for	Frankrike

«3»	for	Italia

«4»	for	Nederland
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«5»	for	Sverige

«6»	for	Belgia

«7»	for	Ungarn

«8»	for	Den	tsjekkiske	republikk

«9»	for	Spania

«11»	for	Det	forente	kongerike

«12»	for	Østerrike	

«13»	for	Luxembourg

«17»	for	Finland

«18»	for	Danmark

«19»	for	Romania

«20»	for	Polen

«21»	for	Portugal

«23»	for	Hellas

«24»	for	Irland

«26»	for	Slovenia

«27»	for	Slovakia

«29»	for	Estland

«32»	for	Latvia

«34»	for	Bulgaria

«36»	for	Litauen

«49»	for	Kypros

«50»	for	Malta

	 Nær	 rektangelet	 skal	 det	 være	 påført	 det	 «basisgodkjenningsnummer»	 som	 er	 beskrevet	 i	 del	 4	 av	
typegodkjenningsnummeret	nevnt	i	vedlegg	VII	til	direktiv	70/156/EØF,	og	to	foranstående	sifre	som	angir	
løpenummeret	 som	 er	 tildelt	 seneste	 viktige	 tekniske	 endring	 av	 rådsdirektiv	 70/157/EØF	 som	 gjaldt	 på	
tidspunktet	 da	 kjøretøyets	 EF-typegodkjenning	 ble	 gitt.	 For	 direktiv	 70/157/EØF	 er	 løpenummeret	 00,	 for	
direktiv	77/212/EØF	er	løpenummeret	01,	for	direktiv	84/424/EØF	er	løpenummeret	02,	for	direktiv	92/97/
EØF	og	dette	direktiv	er	løpenummeret	03.	Løpenummer	03	tilsvarer	også	de	tekniske	kravene	i	endringsserie	
00	til	UN-ECE-reglement	nr.	59.

4.3.	 Merket	skal	være	lett	leselig	og	ikke	kunne	slettes,	selv	når	reserveeksosanlegget	eller	delen	av	det	er	montert	
på	kjøretøyet.

4.4.	 Et	eksempel	på	EF-typegodkjenningsmerke	er	vist	i	tillegg	3.

5.	 TYPEENDRINGER	OG	endringER	av	TYPEGODKJENNINGEne

5.1.	 Dersom	det	foretas	endringer	av	typen	godkjent	i	samsvar	med	dette	direktiv,	får	bestemmelsene	i	artikkel	5	i	
direktiv	70/156/EØF	anvendelse.

6.	 PRODUKSJONSSAMSVAR

6.1.	 Tiltak	for	å	sikre	produksjonssamsvar	skal	treffes	i	samsvar	med	bestemmelsene	fastsatt	i	artikkel	10	i	direktiv	
70/156/EØF.

6.2.	 Særlige	bestemmelser:

6.2.1.	 Prøvingene	nevnt	 i	nr.	2.3.5	i	vedlegg	X	til	direktiv	70/156/EØF,	er	de	samme	prøvingene	som	er	fastsatt	 i	
vedlegg	5	til	UN-ECE-reglement	nr.	59,	som	nevnt	i	vedlegg	III	til	dette	direktiv.

6.2.2.	 Kontrollene	nevnt	i	nr.	3	i	vedlegg	X	til	direktiv	70/156/EØF,	skal	vanligvis	utføres	annethvert	år.

____________
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Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. … i forbindelse med EF-typegodkjenning som teknisk enhet av eksosanlegg for 
motorvogner (direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv …/…/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	 tekniske	enhetene	har	elektronisk	styrte	 funksjoner,	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	for	deler	og	tekniske	enheter:

0.8.	 Monteringsanleggets/-anleggenes	adresse:

1.	 Beskrivelse	av	kjøretøyet	som	innretningen	er	beregnet	på	(dersom	innretningen	skal	monteres	på	flere	enn	én	
kjøretøytype,	skal	opplysningene	som	kreves	i	dette	nummer,	oppgis	for	hver	enkelt	type).

1.1.	 Merke	(produsentens	firma):

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

1.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet:

1.4.	 Kjøretøygruppe:

1.5.	 EF-typegodkjenningsnummer	med	hensyn	til	lydnivå.

1.6.	 Alle	opplysningene	nevnt	i	nr.	1.1-1.5	i	typegodkjenningsdokumentet	for	kjøretøyet	(vedlegg	I	tillegg	2	til	dette	
direktiv):

2.	 Beskrivelse	av	innretningen

2.1.	 En	beskrivelse	av	reserveeksosanlegget	som	angir	plasseringen	av	hver	enkelt	del,	samt	monteringsanvisning.

2.2.	 Tilstrekkelig	detaljerte	 tegninger	 til	å	 identifisere	hver	del,	og	en	angivelse	av	hvilke	materialer	som	er	brukt.	
Plasseringen	av	det	obligatoriske	EF-typegodkjenningsmerket	skal	være	angitt	på	tegningene.

Dato,	saksnummer

___________
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Tillegg	2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(Største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Myndighetens	stempel

Melding	om

–	 typegodkjenning(1),

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	en	kjøretøytype/del/teknisk	enhet(1)	i	henhold	til	direktiv	…/…/EØF,	sist	endret	ved	direktiv	…/…/EF.

Typegodkjenningsnummer:

Begrunnelse	for	utvidelsen:

	 AVSNITT	I

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):

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

0.3.	 Typebetegnelser,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	tekniske	enheten(1)(2):

0.3.1.	Merkingens	plassering:

0.4.	 Kjøretøygruppe(3):

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:

0.7.	 Plassering	av	og	festemåte	for	EF-typegodkjenningsmerket	for	deler	og	tekniske	enheter:

0.8.	 Monteringsanleggets/-anleggenes	adresse:

	 AVSNITT	II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	se	tilføyelsen

2.	 Teknisk	instans	med	ansvar	for	å	foreta	prøvingene:

3.	 Prøvingsrapportens	dato:

4.	 Prøvingsrapportens	nummer:

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
(2)	 Dersom	typebetegnelsen	inneholder	tegn	som	ikke	er	aktuelle	for	beskrivelsen	av	den	type	kjøretøy,	del	eller	teknisk	enhet	som	

omfattes	av	dette	typegodkjenningsdokumentet,	skal	slike	tegn	angis	i	dokumentasjonen	med	symbolet:	“?”	(f.eks.	ABC??123??).
(3)	 Som	definert	i	vedlegg	II	A	til	direktiv	70/156/EØF.
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5.	 Eventuelle	merknader:	se	tilføyelsen

6.	 Sted:

7.	 Dato:

8.	 Underskrift:

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

___________
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Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. …

i forbindelse med typegodkjenning som teknisk enhet av eksosanlegg for motorvogner i samsvar med 
direktiv 70/157/EØF, sist endret ved direktiv …/…/EF

1.	 Tilleggsopplysninger

1.1.	 Den	tekniske	enhetens	sammensetning:

1.2.	 Varemerket	eller	handelsnavnet	til	den	eller	de	typene	motorvogn	som	lydpotten	skal	monteres	på(1)

1.3.	 Type(r)	kjøretøy	og	dets	eller	deres	typegodkjenningsnumre:

1.4.	 Motor

1.4.1	 	Type	(elektrisk	tenning,	diesel):

1.4.2.	Arbeidsprinsipp:	totakts/firetakts:

1.4.3.	Totalt	slagvolum:

1.4.4.	Motorens	største	effekt	…........................	kW	ved	…........................	min–1

1.5.	 Antall	gir:

1.6.	 Antall	gir	benyttet:

1.7.	 Drivakselens	utvekslingsforhold:

1.8.	 Lydnivåverdier:

	 kjøretøy	i	bevegelse:	…........................	dB	(A),	hastighet	stabilisert	før	akselerasjon	ved	…........................	km/t,		
stillestående	kjøretøy	(dB	(A),	ved	…........................	min–1

1.9.	 Variasjon	i	mottrykk:

1.10.	 Eventuelle	restriksjoner	på	bruk	og	monteringsanvisning:

2.	 Merknader:

__________

(1)	 Dersom	det	angis	flere	typer,	skal	nr.	1.3-1.10	utfylles	for	hver	type.
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Tillegg 3

Mønster for EF-typegodkjenningsmerke

Eksosanlegget	 eller	 delen	 til	 dette	 som	 er	 påført	 ovennevnte	 EF-typegodkjenningsmerke,	 er	 en	 innretning	 som	 er	
typegodkjent	i	Spania	(e	9)	i	samsvar	med	direktiv	92/97/EØF	(03)	under	basisgodkjenningsnummer	0148.

Tallene	som	er	benyttet,	er	bare	retningsgivende.»

___________
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VEDLEGG III

«VEDLEGG III

1.	 De	tekniske	kravene	er	fastsatt	i:

a)	 punkt	2,	6.1,	6.2.1	og	6.3	i	og	vedlegg	3-10	til	UN-ECE-reglement	nr.	51(*),

b)	 punkt	2	og	6	i	og	vedlegg	3-5	til	UN-ECE-reglement	nr.	59(**).

2.	 Ved	gjennomføringen	av	bestemmelsene	nevnt	i	nr.	1,	får	følgende	anvendelse:

a)	 med	«ulastet	kjøretøy»	menes	et	kjøretøy	med	en	masse	som	beskrevet	i	nr.	2.6	i	tillegg	1	til	vedlegg	I	til	dette	
direktiv,	uten	fører,

b)	 «meldingsskjema»	skal	erstattes	med	«typegodkjenningsdokument»	fastsatt	i	tillegg	2	til	vedlegg	I	og	II,

c)	 «avtaleparter	i	gjeldende	forordninger»	skal	erstattes	med	«medlemsstater»,

d)	 henvisninger	til	reglement	nr.	51	og	nr.	59	skal	forstås	som	henvisninger	til	direktiv	70/157/EØF,

e)	 fotnote	1	i	nr.	2.2.6	skal	lyde:	«For	definisjoner	av	gruppene,	se	vedlegg	II	A	til	direktiv	70/156/EØF».

___________
(*)	 EUT	L	137	av	30.5.2007,	s.	68.
(**)	EUT	L	326	av	24.11.2006,	s.	43.»

______________________________
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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	rådsdirektiv	76/756/EØF	av	27.	juli	1976	
om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	montering	
av	 lys-	 og	 lyssignalinnretninger	 på	 motorvogner	 og	 deres	
tilhengere(2),	særlig	artikkel	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	 76/756/EØF	 er	 et	 av	 særdirektivene	 etter	 den	
framgangsmåten	for	EF-typegodkjenning	som	ble	innført	
ved	 direktiv	 70/156/EØF.	 Bestemmelsene	 i	 direktiv	
70/156/EF	 om	 systemer,	 deler	 og	 tekniske	 enheter	 for	
motorvogner	 får	 derfor	 anvendelse	 på	 direktiv	 76/756/
EØF.

2)	 For	 å	 øke	 trafikksikkerheten	 bør	 det	 i	 direktiv	 76/756/
EØF	 innføres	 krav	 om	 å	 montere	 retroreflekterende	
materialer	på	store	 lastebiler	og	deres	 tilhengere,	slik	at	
disse	synes	bedre	i	trafikken.

3)	 For	 å	 ta	 hensyn	 til	 ytterligere	 endringer	 i	 UN-ECE-
reglement	 nr.	 48(3)	 som	 Fellesskapet	 allerede	 har	 blitt	
enige	om,	er	det	hensiktsmessig	å	tilpasse	direktiv	76/756/
EØF	til	den	tekniske	utvikling	ved	at	det	bringes	på	linje	
med	de	tekniske	kravene	i	dette	UN/ECE-reglement.	Av	
klarhetshensyn	 bør	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 76/756/EØF	
erstattes.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 157	 av	 19.6.2007,	 s.	 14,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

(2)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
97/28/EF	(EFT		L	171	av	30.6.1997,	s.	1).

(3)	 EUT	L	137	av	30.5.2007,	s.	1.

4)	 Direktiv	76/756/EØF	bør	derfor	endres.

5)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	
utvikling	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	II	til	direktiv	76/756/EØF	erstattes	med	vedlegget	til	
dette	direktiv.

Artikkel 2

Med	virkning	 fra	10.	 juli	 2011	og	dersom	kravene	 i	 direktiv	
76/756/EØF,	endret	ved	dette	direktiv,	ikke	lenger	er	oppfylt,	
skal	medlemsstatene,	med	begrunnelse	i	montering	av	lys-	og	
lyssignalinnretninger,	anse	samsvarssertifikater	som	følger	nye	
kjøretøyer	 i	 samsvar	 med	 bestemmelsene	 i	 direktiv	 70/156/
EØF,	for	ikke	lenger	å	være	gyldige	med	hensyn	til	artikkel	7	
nr.	1	i	nevnte	direktiv.

Artikkel 3

1.	 Medlemsstatene	skal	senest	9.	juli	2008	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	10.	juli	2008.

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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/35/EF

av 18. juni 2007

om endring av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering av lys- og 
lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere, for å tilpasse det til 

den tekniske utvikling(*)

 2012/EØS/16/07
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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,	18.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

1.	 De	tekniske	kravene	er	de	som	er	angitt	i	nr.	2,	5	og	6	og	i	vedlegg	3-9	til	UN-ECE-reglement	nr.	48(1).

2.	 For	anvendelsen	av	bestemmelsene	i	nr.	1	gjelder	følgende:

a)	 med	«ulastet	kjøretøy»	menes	et	kjøretøy	i	driftsferdig	stand	med	massen	definert	i	nr.	2.6	i	tillegg	1	i	vedlegg	I	
til	dette	direktiv,	men	uten	fører,

b)	 «meldingsskjema»	skal	forstås	som	«typegodkjenningsdokumentet	i	tillegg	2	i	vedlegg	I	til	dette	direktiv»,

c)	 «avtaleparter	i	de	enkelte	reglementer»	skal	forstås	som	«medlemsstatene»,

d)	 henvisning	til	«reglement	nr.	3»	skal	forstås	som	henvisning	til	«direktiv	76/757/EØF»,

e)	 henvisning	til	fotnote	2	i	nr.	2.7.25	utgår,

f)	 henvisning	til	fotnote	8	i	nr.	6.19	utgår,

g)	 fotnote	1	 i	vedlegg	5	skal	 forstås	som	«for	definisjoner	av	kategoriene,	se	vedlegg	II	A	til	direktiv	70/156/
EØF».

3.	 Uten	at	bestemmelsene	i	artikkel	8,	særlig	nr.	2	bokstav	a)	og	c)	og	nr.	3,	i	direktiv	70/156/EØF,	bestemmelsene	i	
dette	vedlegg	og	kravene	i	forskjellige	særdirektiver	berøres,	skal	montering	av	andre	lys-	og	lyssignalinnretninger	
enn	dem	bestemt	i	nr.	2.7	i	UN-ECE-reglement	nr.	48,	være	forbudt.

____________________________

(1)	 EUT	L	137	av	30.5.2007,	s.	1.»
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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,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2006/40/EF	 av	
17.	mai	2006	om	utslipp	fra	klimaanlegg	i	motorvogner	
og	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 70/156/EØF(2)	 er	 ett	
av	 særdirektivene	 etter	 den	 framgangsmåte	 for	
EF-typegodkjenning	som	ble	innført	ved	direktiv	70/156/
EØF.

2)	 Direktiv	 2006/40/EF	 inneholder	 krav	 om	 at	 kjøretøyer	
utstyrt	 med	 klimaanlegg	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	på	mer	enn	150,	typegodkjennes	med	hensyn	
til	utslipp	fra	klimaanlegg.

3)	 Etter	 innføringen	 av	 framgangsmåten	 for	
EF-typegodkjenning	 og	 vedtakelsen	 av	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 706/2007	 av	 21.	 juni	
2007	om	 fastsettelse,	 i	 samsvar	med	 europaparlaments-	
og	 rådsdirektiv	 2006/40/EF,	 av	 administrative	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 161	 av	 22.6.2007,	 s.	 60,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	
(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

(2)	 EUT	L	161	av	14.6.2006,	s.	12.

	 bestemmelser	om	EF-typegodkjenning	av	kjøretøyer	og	
av	en	harmonisert	prøving	for	å	måle	 lekkasje	 fra	visse	
klimaanlegg(3),	er	det	nødvendig	å	tilføye	nye	elementer	
til	listen	over	opplysninger	i	vedlegg	I	til	direktiv	70/156/
EØF	og	kravene	til	opplysningsdokumentet	i	forbindelse	
med	EF-typegodkjenning	 av	kjøretøyer	 i	 vedlegg	 III	 til	
nevnte	direktiv.

4)	 For	 å	 sikre	 konsekvens	 i	 framgangsmåten	 for	
EF-typegodkjenning	bør	de	nye	kravene	 som	 innføres	 i	
henhold	til	dette	direktiv,	få	anvendelse	fra	samme	dato	
som	tiltakene	vedtatt	i	henhold	til	direktiv	2006/40/EF	og	
forordning	(EF)	nr.	706/2007.

5)	 Direktiv	70/156/EØF	bør	derfor	endres.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	
utvikling	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg	I	og	III	til	direktiv	70/156/EØF	endres	i	samsvar	med	
vedlegget	til	dette	direktiv.

Artikkel 2

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 4.	 januar	 2008	 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.

(3)	 Se	EUT	L	161	av	22.6.2007,	s.	33.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/37/EF

av 21. juni 2007

om endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(*)

 2012/EØS/16/08
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De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	5.	januar	2008.

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.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I	direktiv	70/156/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	vedlegg	I	skal	nye	numre	lyde:

«9.10.8.	 Gass	som	benyttes	som	kjølemiddel	i	klimaanlegget:		...........................................................................

9.10.8.1	 Klimaanlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	på	mer	enn	150:	JA/NEI(1)

9.10.8.2	 Hvis	JA,	fyll	ut	punktene	nedenfor:

9.10.8.2.1	 Tegning	 og	 kort	 beskrivelse	 av	 klimaanlegget,	 herunder	 referanse-	 eller	 delenummer	 for	 og	
opplysninger	om	materialene	i	de	lekkasjeutsatte	delene:

9.10.8.2.2	 Lekkasje	i	klimaanlegget:

9.10.8.2.3	 Ved	 prøving	 av	 deler:	 liste	 over	 lekkasjeutsatte	 deler	med	 angivelse	 av	 tilhørende	 referanse-	 eller	
delenummer	og	opplysninger	om	materialene,	med	respektive	årlig	 lekkasje	samt	opplysninger	om	
prøvingen	(f.eks.	prøvingsrapportnummer	og	godkjenningsnummer):		.................................................

9.10.8.2.4	 Ved	prøving	av	kjøretøy:	referanse-	eller	delenummer	og	materialeopplysninger	for	anleggets	deler	
samt	opplysninger	om	prøvingen	(f.eks.	prøvingsrapportnummer	og	godkjenningsnummer):		............

9.10.8.3	 Total	lekkasje	i	g/år	for	hele	systemet:		.............................................................................................. 	»

2.	 I	vedlegg	III	skal	nye	numre	lyde:

«9.10.8	 Gass	som	benyttes	som	kjølemiddel	i	klimaanlegget:		...........................................................................

9.10.8.1	 Klimaanlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	på	mer	enn	150:	JA/NEI(1)

Dersom	JA,	samlet	lekkasje	i	g/år	for	hele	anlegget:		........................................................................ 	»

_____________________________
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EUROPAPARLAMENTET	 OG	 RÅDET	 FOR	 DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	71	nr.	1	bokstav	c),

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 En	 rekke	 ulykker	 er	 forårsaket	 av	 førere	 av	 tunge	
lastebiler	 som	 ikke	 er	 klar	 over	 at	 andre	 trafikanter	
befinner	seg	svært	nær	eller	ved	siden	av	kjøretøyet.	Disse	
ulykkene	skjer	ofte	i	forbindelse	med	retningsendringer	i	
veikryss	eller	rundkjøringer	når	førerne	ikke	oppdager	at	
andre	 trafikanter	befinner	 seg	 i	kjøretøyenes	dødvinkel.	
Det	anslås	at	omtrent	400	personer	i	Europa	omkommer	
i	 slike	 ulykker	 hvert	 år,	 og	 de	 fleste	 av	 dem	 er	 utsatte	
trafikanter	som	syklister,	motorsyklister	og	fotgjengere.

2)	 I	 sin	 hvitbok	 av	 12.	 september	 2001,	 «Europeisk	
transportpolitikk	 fram	 mot	 2010:	 Veivalg	 for	
framtiden»,	 har	 Kommisjonen	 satt	 som	 mål	 å	 halvere	
antallet	 veitrafikkulykker	 med	 dødelig	 utgang	 i	 Den	
europeiske	 union	 innen	 2010.	 Kommisjonen	 har	 i	 sitt	
tredje	 handlingsprogram	 for	 trafikksikkerhet	 forpliktet	
seg	 til	 å	 undersøke	 ettermontering	 av	 innretninger	 for	
indirekte	utsyn	på	 tunge	 lastebiler	 i	bruk	 for	å	 redusere	
kjøretøyenes	dødvinkel,	noe	som	kan	bidra	til	å	redusere	
antallet	veitrafikkulykker	med	dødelig	utgang.

3)	 I	 sin	 tiårsplan	 i	 sluttrapporten	 «Konkurransevennlige	
forskrifter	for	motorvogner	i	det	21.	århundre»	anbefalte

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 184	 av	 14.7.2007,	 s.	 25,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 Uttalelse	av	14.3.2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	10.5.2007	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT)	og	

rådsbeslutning	av	25.6.2007.

		 høynivågruppen	 CARS	 21	 en	 integrert	 framgangsmåte	
med	hensyn	til	trafikksikkerhet	som	omfatter	obligatorisk	
innføring	av	nye	sikkerhetstiltak,	for	eksempel	speil,	for	å	
redusere	blindsonen	på	tunge	lastebiler.

4)	 Innretninger	 for	 indirekte	 utsyn,	 som	 vidvinkelspeil	
og	 nærsonespeil,	 kameraer,	 bildeskjermer	 eller	 andre	
typegodkjente	innretninger	for	indirekte	utsyn,	forbedrer	
førerens	synsfelt	og	øker	kjøretøyenes	sikkerhet.

5)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2003/97/EF	 av	
10.	 november	2003	om	 tilnærming	 av	medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 typegodkjenning	 av	 innretninger	
for	 indirekte	 utsyn	 og	 av	 kjøretøyer	 utstyrt	 med	
slike	 innretninger(3)	 kan	 bidra	 til	 å	 redusere	 antallet	
dødsulykker,	men	gjelder	bare	nyregistrerte	kjøretøyer.

6)	 Kjøretøyer	 som	 allerede	 er	 tatt	 i	 bruk,	 er	 derfor	 ikke	
underlagt	 kravene	 fastsatt	 i	 direktiv	 2003/97/EF.	 Det	
anslås	 at	 disse	 kjøretøyene	 ikke	 vil	 være	 fullstendig	
skiftet	ut	før	2023.

7)	 For	 å	 bidra	 til	 å	 redusere	 antallet	 ulykker	med	 dødelig	
utgang	 og	 andre	 alvorlige	 ulykker	 som	 forårsakes	 av	
disse	 kjøretøyene,	 og	 som	 omfatter	 utsatte	 trafikanter,	
bør	det	i	mellomtiden	sørges	for	at	de	berørte	kjøretøyene	
ettermonteres	med	forbedrede	 innretninger	 for	 indirekte	
utsyn.

8)	 Kjøretøyer	 i	 bruk	bør	 utstyres	med	 speil	 som	 reduserer	
dødvinklene	 langs	 siden	 av	 kjøretøyet,	 samtidig	 som	
de	 oppfyller	 de	 tekniske	 kravene	 i	 direktiv	 2003/97/
EF.	Dette	 er	 teknisk	gjennomførbart	 for	de	 fleste	 av	de	
berørte	kjøretøyene.

9)	 Det	vil	 imidlertid	være	passende	å	gi	dispensasjoner	og	
unntak	for	kjøretøyer	med	få	år	 igjen	 i	bruk,	kjøretøyer	
som	 er	 utstyrt	 med	 sidespeil	 der	 synsfeltet	 bare	 er	
marginalt	mindre	enn	synsfeltet	fastsatt	i	direktiv	2003/97/
EF,	 og	 kjøretøyer	 der	 montering	 av	 speil	 i	 henhold	 til	
nevnte	direktiv	ikke	er	økonomisk	gjennomførbart.

(3)	 EUT	 L	 25	 av	 29.1.2004,	 s.	 1.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 rådsdirektiv	
2006/96/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/38/EF

av 11. juli 2007

om ettermontering av speil på tunge lastebiler registrert i Fellesskapet(*)

 2012/EØS/16/09
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10)	 Kjøretøyer	 i	 gruppe	 N2	 og	 N3	 som	 opprinnelig	 ble	
registrert	 og/eller	 typegodkjent	 og/eller	 tatt	 i	 bruk	 før	
1.	januar	2000,	og	som	fortrinnsvis	er	i	bruk	fordi	de	er	
av	 historisk	 interesse,	 bør	 ikke	 omfattes	 av	 reglene	 og	
framgangsmåtene	fastsatt	i	dette	direktiv.

11)	 For	tunge	lastebiler	som	av	tekniske	og/eller	økonomiske	
årsaker	 ikke	 fullt	 oppfyller	 kravene	 i	 dette	 direktiv,	
bør	 vedkommende	 myndigheter	 tillate	 og	 godkjenne	
alternative	løsninger.	I	slike	tilfeller	skal	medlemsstatene	
framlegge	 lister	 over	 tillatte	 og	 godkjente	 tekniske	
løsninger	for	Kommisjonen,	som	i	sin	tur	bør	gjøre	dem	
tilgjengelige	for	alle	medlemsstatene.

12)	 Det	bør	 fastsettes	en	overgangsperiode	slik	at	markedet	
skal	kunne	takle	stor	etterspørsel	etter	speil	i	løpet	av	en	
kort	tidsperiode.

13)	 Tunge	 lastebiler	 der	 det,	 før	 datoene	 for	 innarbeiding	
av	direktiv	2003/97/EF,	 er	 ettermontert	 innretninger	 for	
indirekte	 utsyn	 som	 i	 stor	 grad	 dekker	 synsfeltet	 som	
kreves	 i	 nevnte	 direktiv,	 bør	 fritas	 fra	 kravene	 i	 dette	
direktiv.

14)	 Ettermonteringsordningen	 bør	 følges	 opp	 med	
hensiktsmessige	 tiltak	 som	øker	 forståelsen	 for	de	 farer	
som	 er	 forbundet	 med	 blindsonene	 på	 tunge	 lastebiler,	
herunder	 opplysningskampanjer	 rettet	 mot	 utsatte	
trafikanter	og	kampanjer	 for	 riktig	 justering	og	bruk	av	
innretninger	for	indirekte	utsyn.

15)	 Andre	 kjøretøytyper	 enn	 dem	 som	 er	 omfattet	 av	 dette	
direktiv,	 som	 varebiler	 og	 busser,	 som	 ikke	 er	 utstyrt	
med	forbedrede	innretninger	for	indirekte	utsyn,	er	også	
involvert	i	blindsoneulykker.	Fellesskapets	regelverk	for	
aktive	og	passive	sikkerhetskrav	bør	derfor	kontinuerlig	
vurderes	 med	 henblikk	 på	 forbedring	 og	 fremming	 av	
trafikksikkerhet.

16)	 For	 å	 få	 til	 en	mer	 omfattende	 analyse	 og	 en	 framtidig	
strategi	 for	 å	 redusere	 antallet	 blindsoneulykker	 bør	
Kommisjonen	 i	 henhold	 til	 rådsvedtak	 93/704/EF	 av	
30.	 november	 1993	 om	 opprettelse	 av	 en	 EF-database	
for	 trafikkulykker	 på	 vei(1)	 og	 andre	 relevante	
fellesskapsrettsakter,	 som	 europaparlaments-	 og	

(1)	 EFT	 L	 329	 av	 30.12.1993,	 s.	 63.	 Endret	 ved	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

rådsvedtak	nr.	2367/2002/EF	av	16.	desember	2002	om	
Fellesskapets	statistikkprogram	2003-2007(2),	samle	inn	
relevante	 opplysninger	 fra	medlemsstatene	og	behandle	
disse	opplysningene	på	en	hensiktsmessig	måte.

17)	 I	 henhold	 til	 rådsdirektiv	 96/96/EF	 av	 20.	 desember	
1996	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	
teknisk	 kontroll	 av	 motorvogner	 og	 deres	 tilhengere(3)	
skal	det	minst	en	gang	i	året	foretas	en	periodisk	teknisk	
kontroll	 av	 motorvogner	 som	 brukes	 til	 godstransport	
og	har	 en	 tillatt	 totalmasse	på	over	3,5	 tonn.	Lastebiler	
bør	blant	annet	utstyres	med	speil	som	oppfyller	kravene	
i	 dette	 direktiv,	 for	 å	 bestå	 den	 tekniske	 kontrollen.	
Sertifikater	om	godkjent	 teknisk	kontroll	som	er	utstedt	
av	 medlemsstatene	 til	 kjøretøyer	 som	 er	 registrert	 på	
deres	 territorium,	 godkjennes	 gjensidig	 for	 å	 sikre	 at	
kjøretøyer	fritt	kan	brukes	på	veiene	i	medlemsstatene.

18)	 Ettersom	målet	for	dette	direktiv,	som	er	ettermontering	
på	kjøretøyer	som	allerede	er	i	bruk	i	Fellesskapet,	ikke	
kan	nås	i	tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	
på	grunn	av	direktivets	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.

19)	 I	samsvar	med	nr.	34	i	den	tverrinstitusjonelle	avtalen	om	
bedre	regelverksutforming(4)	oppfordres	medlemsstatene	
til,	for	eget	formål	og	i	Fellesskapets	interesse,	å	utarbeide	
og	 offentligghøre	 egne	 tabeller	 som	 så	 langt	 det	 er	
mulig	 viser	 sammenhengen	 mellom	 dette	 direktiv	 og	
innarbeidingstiltakene	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	 dette	 direktiv	 fastsettes	 krav	 til	 montering	 av	 innretninger	
for	 indirekte	 utsyn	 i	 kjøretøyer	 i	 gruppe	 N2	 og	 N3	 som	 er	
registrert	 i	Fellesskapet,	 som	nevnt	 i	del	A	nr.	2	 i	vedlegg	 II	
til	rådsdirektiv	70/156/EØF	av	6.	februar	1970	om	tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 typegodkjenning	 av	
motorvogner	og	deres	tilhengere(5).

(2)	 EFT	L	358	av	31.12.2002,	s.	1.	Endret	ved	beslutning	787/2004/EF	(EUT	
L	138	av	30.4.2004,	s.	12).

(3)	 EFT	 L	 46	 av	 17.2.1997,	 s.	 1.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(4)	 EUT	C	321	av	31.12.2003,	s.	1.
(5)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2007/37/EF	

(EUT	L	161	av	22.6.2007,	s.	60).
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Artikkel 2

1.	 Dette	 direktiv	 får	 anvendelse	 på	 kjøretøyer	 i	 gruppe	
N2	 og	 N3	 som	 ikke	 er	 typegodkjente	 eller	 godkjente	 som	
enkeltkjøretøyer	i	henhold	til	direktiv	2003/97/EF.

2.	 Dette	direktiv	får	ikke	anvendelse	på	følgende:

a)	 kjøretøyer	i	gruppe	N2	og	N3	som	er	registrert	før	1.	januar	
2000,

b)	 kjøretøyer	 i	 gruppe	N2	 som	har	 en	 tillatt	 totalmasse	 som	
ikke	overstiger	7,5	tonn,	der	det	ikke	er	mulig	å	montere	et	
speil	i	gruppe	V	på	en	måte	som	sikrer	at	følgende	vilkår	
er	oppfylt:

i)		 ingen	deler	av	speilet	befinner	seg	mindre	enn	to	meter	
(med	 en	margin	 på	 +	 10	 cm)	 fra	 bakken,	 uavhengig	
av	 speilets	 innstilling,	 når	 kjøretøyet	 har	 en	 last	 som	
tilsvarer	dens	teknisk	tillatte	totalmasse,	og

ii)	 speilet	er	fullt	synlig	fra	førersetet.

c)	 kjøretøyer	 i	gruppe	N2	og	N3	 som	er	underlagt	nasjonale	
tiltak	 som	 trådte	 i	 kraft	 før	 datoene	 for	 innarbeiding	
av	 direktiv	 2003/97/EF,	 og	 som	 krever	 montering	 på	
passasjersiden	 av	 andre	 innretninger	 for	 indirekte	 utsyn	
som	 dekker	 minst	 95	 %	 av	 det	 totale	 synsfeltet	 på	
bakkeplan,	 som	 er	 angitt	 for	 speil	 i	 gruppe	 IV	 og	 V	 i	
henhold	til	nevnte	direktiv.

Artikkel 3

1.	 Med	 virkning	 fra	 6.	 august	 2007,	 og	 senest	 31.	 mars	
2009,	 skal	 medlemsstatene	 kreve	 at	 alle	 kjøretøyer	 nevnt	 i	
artikkel	2	nr.	1,	på	passasjersiden	utstyres	med	vidvinkelspeil	
og	 nærsonespeil	 som	 oppfyller	 kravene	 til	 henholdsvis	
gruppe	IV	og	gruppe	V	i	henhold	til	direktiv	2003/97/EF.

2.	 Som	unntak	fra	nr.	1	skal	kravene	i	dette	direktiv	anses	
som	 oppfylt	 dersom	 kjøretøyene	 på	 passasjersiden	 er	 utstyrt	
med	 vidvinkelspeil	 og	 nærsonespeil,	 hvis	 samlede	 synsfelt	
dekker	minst	 95	%	 av	 synsfeltet	 på	 bakkenivå	 for	 et	 speil	 i	
gruppe	IV	og	minst	85	%	av	synsfeltet	på	bakkenivå	for	et	speil	
i	gruppe	V,	i	henhold	til	direktiv	2003/97/EF.

3.	 Kjøretøyer	nevnt	i	artikkel	2	som	på	grunn	av	manglende	
tilgjengelige	 og	 økonomiske	 forsvarlige	 tekniske	 løsninger	
ikke	 kan	 utstyres	 med	 speil	 som	 oppfyller	 kravene	 angitt	 i	
nr.	 1	 eller	 2	 i	 nevnte	 artikkel,	 kan	 utstyres	med	 tilleggsspeil	
og/eller	 andre	 innretninger	 for	 indirekte	 utsyn,	 forutsatt	 at	
kombinasjonen	av	 slike	 innretninger	 ikke	dekker	mindre	enn	
95	%	av	synsfeltet	på	bakkenivå	for	speil	i	gruppe	IV	og	ikke	
mindre	 enn	 85	 %	 av	 synsfeltet	 på	 bakkenivå	 for	 et	 speil	 i	
gruppe	V,	i	henhold	til	direktiv	2003/97/EF.

4.	 Medlemsstatene	skal	framlegge	for	Kommisjonen	en	liste	
over	tekniske	løsninger	som	oppfyller	kravene	i	denne	artikkel.	
Kommisjonen	skal	gjøre	de	framlagte	opplysningene	offentlig	
tilgjengelig	 for	alle	medlemsstater	på	 sitt	nettsted	eller	andre	
egnede	steder.

Artikkel 4

1.	 Samsvar	 med	 kravene	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1-3	 skal	
dokumenteres	 med	 bevis	 framskaffet	 av	 en	 medlemsstat	 i	
samsvar	med	artikkel	3	i	direktiv	96/96/EF.

2.	 Kommisjonen	skal,	bistått	av	komiteene	nevnt	i	artikkel	8	
i	direktiv	96/96/EF	og	artikkel	13	nr.	1	i	direktiv	70/156/EØF,	
innenfor	 rammen	 av	 deres	 respektive	 ansvarsområder	 treffe	
hensiktsmessige	tiltak	for	å	sikre	at	utstyret	nevnt	i	artikkel	3	
i	 dette	 direktiv	 er	 montert	 og	 kontrollert	 med	 hensyn	 til	
oppfyllelse	 av	 kravene	 i	 dette	 direktiv.	 Disse	 tiltakene	 skal	
treffes	innen	6.	august	2008.

Artikkel 5

Innen	6.	august	2011	skal	Kommisjonen	framlegge	en	rapport	
for	Europaparlamentet	og	Rådet	om	gjennomføringen	av	dette	
direktiv	 sammen	 med	 en	 undersøkelse	 av	 blindsoneulykker,	
som	skal	omfatte	alle	kjøretøyer	og	alle	påløpte	kostnader,	med	
det	 formål	 å	 forbedre	 trafikksikkerheten.	 På	 grunnlag	 av	 en	
mer	omfattende	nytte-	og	kostnadsanalyse	skal	Kommisjonens	
rapport	 om	nødvendig	 ledsages	 av	 et	 forslag	 om	 revisjon	 av	
eksisterende	regelverk.

Artikkel 6

1.		 Medlemsstatene	 skal	 innen	 6.	 august	 2008	 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.
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Disse	bestemmelsene	 skal,	når	de	vedtas	av	medlemsstatene,	
inneholde	en	henvisning	 til	dette	direktiv,	eller	det	skal	vises	
til	 dette	 direktiv	 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 7

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

Artikkel 8

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	11.	juli	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING	 M.	LOBO	ANTUNES

 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)	 Det	indre	marked	omfatter	et	område	uten	indre	grenser,	
der	 fritt	 varebytte	 og	 fri	 bevegelighet	 for	 personer,	
tjenester	og	kapital	må	sikres.	For	dette	formål	foreligger	
det	en	omfattende	felleskapsordning	for	typegodkjenning	
av	 motorvogner,	 innført	 ved	 rådsdirektiv	 70/156/EØF	
av	 6.	 februar	 1970	 om	 tilnærming	 av	medlemsstatenes	
lovgivning	om	typegodkjenning	av	motorvogner	og	deres	
tilhengere(3).	 De	 tekniske	 kravene	 til	 typegodkjenning	
av	 motorvogner	 med	 hensyn	 til	 utslipp	 bør	 derfor	
harmoniseres	 for	 å	 unngå	 at	 det	 blir	 innført	 krav	 som	
varierer	fra	medlemsstat	til	medlemsstat,	og	for	å	sikre	et	
høyt	nivå	for	vern	av	miljøet.

2)	 Denne	 forordning	er	én	av	en	 rekke	særskilte	 rettsakter	
i	 sammenheng	 med	 Fellesskapets	 framgangsmåte	 for	
typegodkjenning	 i	 henhold	 til	 direktiv	 70/156/EØF.	
Nevnte	direktiv	bør	derfor	endres.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 171	 av	 29.6.2007,	 s.	 1,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 4/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	6.

(1)	 EUT	C	318	av	23.12.2006,	s.	62.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	13.	desember	2006	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	30.	mai	2007.
(3)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	

(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

3)	 Etter	anmodning	fra	Europaparlamentet	er	det	innført	en	
ny	metode	 for	 fastsettelse	 av	 regelverk	 for	 kjøretøyer	 i	
Den	europeiske	union.	Denne	forordning	fastsetter	derfor	
grunnleggende	 bestemmelser	 om	 utslipp	 fra	 kjøretøyer,	
mens	 de	 tekniske	 spesifikasjonene	 vil	 bli	 fastsatt	 ved	
gjennomføringstiltak	vedtatt	etter	komitéframgangsmåter.

4)	 I	mars	 2001	 innledet	Kommisjonen	CAFE-programmet	
(«Clean	Air	For	Europe»),	der	de	viktigste	elementene	er	
angitt	 i	en	melding	av	4.	mai	2005.	Dette	har	 ført	 til	at	
det	er	vedtatt	en	tematisk	strategi	for	luftforurensing	ved	
en	melding	av	21.	september	2005.	En	av	konklusjonene	
i	den	 tematiske	strategien	er	at	ytterligere	 reduksjoner	 i	
utslipp	fra	transportsektoren	(luft-,	sjø-	og	landtransport),	
fra	 husholdningene	 og	 fra	 energi-,	 landbruks-	 og	
industrisektoren	 er	 nødvendige	 for	 å	 oppnå	 EUs	 mål	
for	luftkvalitet.	I	denne	sammenheng	bør	oppgaven	med	
å	 redusere	 utslipp	 fra	 kjøretøyer	 ses	 på	 som	 en	 del	 av	
en	samlet	strategi.	Standardene	Euro	5	og	Euro	6	er	ett	
av	 de	 tiltak	 som	 er	 utformet	 for	 å	 redusere	 utslipp	 av	
partikler	 og	 ozondannende	 stoffer	 som	 nitrogenoksider	
og	hydrokarboner.

5)	 For	 å	 oppnå	 EUs	 mål	 for	 luftkvalitet	 kreves	 det	 en	
kontinuerlig	innsats	for	å	redusere	utslipp	fra	kjøretøyer.	
Av	denne	grunn	bør	 industrien	gis	klar	 informasjon	om	
framtidige	utslippsgrenseverdier.	Dette	 er	grunnen	 til	 at	
denne	 forordning,	 i	 tillegg	 til	 Euro	 5,	 inneholder	 Euro	
6-trinnet	for	utslippsgrenseverdier.

6)	 Det	 er	 særlig	 nødvendig	 med	 en	 betydelig	 reduksjon	
i	 utslipp	 av	 nitrogenoksid	 fra	 dieselkjøretøyer	 for	 å	
bedre	 luftkvaliteten	 og	 overholde	 grenseverdiene	 for	
forurensning.	Dette	 krever	 at	 det	må	 oppnås	 ambisiøse	
grenseverdier	på	Euro	6-trinnet,	uten	at	det	blir	nødvendig	
å	 gi	 avkall	 på	 fordelene	 ved	 dieselmotorer	 når	 det	
gjelder	 drivstofforbruk	 og	 utslipp	 av	 hydrokarboner	
og	 karbonmonoksid.	 Et	 slikt	 tiltak	 for	 reduksjon	 av	
utslipp	 av	 nitrogenoksid	 på	 et	 tidlig	 tidspunkt	 vil	 gi	
kjøretøyprodusenter	 over	 hele	 Europa	 mulighet	 til	 å	
planlegge	langsiktig.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 715/2007

av 20. juni 2007

om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer 
(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer(*)

 2012/EØS/16/10
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7)	 Når	 det	 fastsettes	 utslippsstandarder,	 er	 det	 viktig	 å	 ta	
hensyn	 til	 følgene	 for	markedene	 og	 for	 produsentenes	
konkurranseevne,	de	direkte	og	indirekte	kostnader	som	
pålegges	 foretakene	 og	 fordelene	 som	 oppnås	 når	 det	
gjelder	 å	 stimulere	 nyskaping,	 forbedre	 luftkvaliteten,	
redusere	 helseutgifter	 og	 øke	 levealderen,	 samt	 følgene	
for	de	samlede	utslippene	av	karbondioksid.

8)	 Ubegrenset	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 reparasjon	 av	
kjøretøyer,	via	et	standardisert	format	som	kan	benyttes	
til	 å	 hente	 ut	 de	 tekniske	 opplysningene,	 og	 effektiv	
konkurranse	på	markedet	 for	 informasjonstjenester	 som	
gjelder	 reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer,	 er	
nødvendig	for	å	forbedre	det	indre	markeds	virkemåte,	særlig	
med	 hensyn	 til	 det	 frie	 varebyttet,	 etableringsadgangen	
og	 adgangen	 til	 å	 yte	 tjenester.	 En	 stor	 andel	 av	 slike	
opplysninger	 er	 knyttet	 til	 egendiagnosesystemer	
(OBD-systemer)	 og	 deres	 samvirking	 med	 andre	
kjøretøysystemer.	 Det	 er	 hensiktsmessig	 å	 fastsette	
tekniske	 spesifikasjoner	 som	 produsentenes	 nettsteder	
bør	 følge,	 sammen	 med	 målrettede	 tiltak	 for	 å	 sikre	
rimelig	tilgang	for	små	og	mellomstore	bedrifter	(SMB).	
Felles	standarder	avtalt	med	berørte	parter,	for	eksempel	
OASIS-formatet(1),	 kan	 lette	 informasjonsutvekslingen	
mellom	 produsenter	 og	 tjenesteytere.	 Det	 er	 derfor	 i	
utgangspunktet	 hensiktsmessig	 å	 kreve	 at	 det	 benyttes	
tekniske	 spesifikasjoner	 i	 OASIS-formatet,	 og	 å	 be	
Kommisjonen	om	å	anmode	CEN/ISO	om	å	videreutvikle	
dette	 formatet	 til	en	standard	med	sikte	på	etter	hvert	å	
erstatte	OASIS-formatet.

9)	 Senest	fire	år	etter	at	denne	forordning	har	 trådt	 i	kraft,	
bør	 Kommisjonen	 gjennomgå	 virkningen	 av	 ordningen	
med	 tilgang	 til	 alle	 opplysninger	 om	 reparasjon	 og	
vedlikehold	av	kjøretøyer	med	sikte	på	å	avgjøre	om	det	
vil	være	hensiktsmessig	å	konsolidere	alle	bestemmelser	
om	tilgang	til	opplysninger	om	reparasjon	og	vedlikehold	
av	 kjøretøyer	 innenfor	 et	 revidert	 rammedirektiv	 om	
typegodkjenning.	Dersom	bestemmelsene	om	tilgang	 til	
all	kjøretøyinformasjon	blir	innlemmet	i	et	slikt	direktiv,	
bør	 de	 tilsvarende	 bestemmelsene	 i	 denne	 forordning	
oppheves,	 så	 lenge	 de	 eksisterende	 rettighetene	 når	
det	 gjelder	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 reparasjon	 og	
vedlikehold	blir	opprettholdt.

10)	 Kommisjonen	bør	løpende	vurdere	utslipp	som	det	ennå	
ikke	er	fastsatt	regler	for,	og	som	oppstår	som	en	følge	av	
mer	 omfattende	 bruk	 av	 nye	 drivstoffsammensetninger,	
ny	 motorteknologi	 og	 nye	 utslippskontrollsystemer,	 og	
eventuelt	 legge	 fram	 forslag	 for	 Europaparlamentet	 og	
Rådet	med	sikte	på	å	regulere	slike	utslipp.

11)	 For	å	gjøre	det	lettere	å	innføre	nye	kjøretøyer	og	beholde	
eksisterende	kjøretøyer	 som	bruker	alternativt	drivstoff,	
som	kan	ha	lave	utslipp	av	nitrogenoksid	og	partikler,	og	

(1)	 «Organisation	for	the	Advancement	of	Structured	Information	Standards».

samtidig	stimulere	til	 reduserte	utslipp	fra	bensindrevne	
kjøretøyer,	 innføres	 det	 ved	 denne	 forordning	 ulike	
grenseverdier	 for	 samlede	 utslipp	 av	 hydrokarboner	 og	
ikke-metanholdige	hydrokarboner.

12)	 Arbeidet	 med	 å	 innføre	 strengere	 utslippsgrenser,	
herunder	 reduksjon	 av	 karbondioksidutslipp,	 og	 med	 å	
sikre	 at	 disse	 grensene	 gjelder	 den	 faktiske	 ytelsen	 til	
kjøretøyer	i	bruk,	bør	fortsette.

13)	 For	 å	 sikre	 at	 utslipp	 av	 ultrafine	 partikler	 (PM	 0,1	
µm	 og	 mindre)	 blir	 kontrollert,	 bør	 Kommisjonen	 så	
snart	 som	mulig	vedta,	og	 senest	ved	 ikrafttredelsen	av	
Euro	 6,	 innføre	 en	 metode	 basert	 på	 antall	 partikler,	 i	
tillegg	 til	 den	 massebaserte	 metoden	 som	 nå	 benyttes.	
Den	 antallbaserte	 metoden	 bør	 baseres	 på	 resultatene	
av	 partikkelmålingsprogrammet	 (PMP)	 til	 De	 forente	
nasjoners	økonomiske	kommisjon	for	Europa	og	være	 i	
samsvar	med	eksisterende	ambisiøse	miljømål.

14)	 For	 å	 sikre	 økt	 repeterbarhet	 ved	 måling	 i	 laboratoriet	
av	 partikkelmasse	 og	 antall	 utslupne	 partikler,	 bør	
Kommisjonen	 vedta	 en	 ny	 målemetode	 som	 erstatter	
gjeldende	 metode.	 Denne	 bør	 innføres	 så	 snart	 som	
mulig	 og	 senest	 når	 Euro	 6	 trer	 i	 kraft.	 Den	 bør	 være	
basert	 på	 resultatene	 av	 partikkelmålingsprogrammet	
(PMP).	 Når	 den	 nye	målemetoden	 er	 gjennomført,	 bør	
utslippsgrensene	 for	 partikkelmasse	 og	 partikkelantall	
i	 denne	 forordning	 justeres,	 ettersom	 den	 nye	metoden	
registrerer	et	lavere	massenivå	enn	gjeldende	metode.

15)	 Kommisjonen	bør	løpende	vurdere	behovet	for	å	revidere	
den	nye	europeiske	kjøresyklusen	(New	European	Drive	
Cycle)	som	er	den	prøvingsmetode	som	utgjør	grunnlaget	
for	 Fellesskapets	 regelverk	 for	 typegodkjenning	 med	
hensyn	 til	 utslipp.	 Ajourføring	 eller	 utskifting	 av	
prøvingssyklusene	kan	bli	krevd	for	å	gjenspeile	endringer	
i	 kjøretøyspesifikasjoner	 og	 føreratferd.	Revisjoner	 kan	
være	 nødvendige	 for	 å	 sikre	 at	 de	 virkelige	 utslippene	
svarer	 til	 dem	 som	 måles	 ved	 typegodkjenningen.	
Bruk	 av	 bærbare	 utslippsmålesystemer	 og	 innføring	 av	
begrepet	«skal	ikke	overstige»	bør	også	tas	i	betraktning.

16)	 Egendiagnosesystemer	er	viktige	ved	kontroll	av	utslipp	
når	 kjøretøyet	 er	 i	 bruk.	 Ettersom	 det	 er	 viktig	 at	
de	 virkelige	 utslippene	 kontrolleres,	 bør	 Kommisjonen	
løpende	 vurdere	 kravene	 til	 slike	 systemer	 og	
toleransetersklene	for	overvåkingsfeil.

17)	 En	 standardisert	 metode	 for	 måling	 av	 kjøretøyers	
drivstofforbruk	 og	 karbondioksidutslipp	 er	 nødvendig	
for	å	sikre	at	det	ikke	oppstår	tekniske	handelshindringer	
mellom	medlemsstatene.	Det	er	også	nødvendig	å	sikre	at	
kunder	og	brukere	får	objektive	og	presise	opplysninger.
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18)	 Før	 det	 utarbeides	 et	 forslag	 til	 framtidige	
utslippsstandarder,	bør	Kommisjonen	foreta	undersøkelser	
for	 å	 avgjøre	 om	 en	 fortsatt	 oppdeling	 av	 kjøretøyer	 i	
grupper	 fremdeles	 er	 nødvendig,	 og	 om	massenøytrale	
utslippsgrenser	kan	anvendes.

19)	 Medlemsstatene	 bør	 ved	 hjelp	 av	 økonomiske	
stimuleringstiltak	 kunne	 framskynde	 markedsføringen	
av	 kjøretøyer	 som	 oppfyller	 kravene	 som	 vedtas	 på	
fellesskapsplan.	Slik	stimuleringstiltak	bør	imidlertid	være	
i	 samsvar	 med	 traktatens	 bestemmelser,	 særlig	 reglene	
for	statsstøtte.	Dette	er	for	å	unngå	konkurransevridning	
i	 det	 indre	marked.	Denne	 forordning	 bør	 ikke	 påvirke	
medlemsstatenes	rett	til	å	la	utslipp	omfattes	av	grunnlaget	
for	beregning	av	kjøretøyavgifter.

20)	 Ettersom	 regelverket	 for	 kjøretøyutslipp	 og	
drivstofforbruk	 har	 utviklet	 seg	 i	 mer	 enn	 35	 år	 og	
nå	 omfatter	 mer	 enn	 24	 direktiver,	 er	 det	 tilrådelig	 å	
erstatte	 disse	 direktivene	 med	 en	 ny	 forordning	 og	 en	
rekke	 gjennomføringstiltak.	 En	 forordning	 vil	 sikre	 at	
de	 detaljerte	 tekniske	 bestemmelsene	 kommer	 direkte	
til	anvendelse	på	produsenter,	godkjenningsmyndigheter	
og	tekniske	tjenester,	og	at	de	kan	ajourføres	på	en	langt	
raskere	 og	 mer	 effektiv	 måte.	 Direktiv	 70/220/EØF(1),	
72/306/EØF(2),	74/290/EØF(3),	80/1268/EØF(4),	83/351/
EØF(5),	 88/76/EØF(6),	 88/436/EØF(7),	 89/458/EØF(8),

(1)	 Rådsdirektiv	 70/220/EØF	 av	 20.	 mars	 1970	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 tiltak	mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	
utslipp	fra	motorvogner	(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).

(2)	 Rådsdirektiv	 72/306/EØF	 av	 2.	 august	 1972	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lovgivning	om	tiltak	mot	utslipp	av	forurensende	stoffer	
fra	dieselmotorer	til	framdrift	av	kjøretøyer	(EFT	L	190	av	20.8.1972,	s.	1).	
Direktivet	 sist	 endret	 ved	kommisjonsdirektiv	 2005/21/EF	 (EUT	L	61	 av	
8.3.2005,	s.	25).

(3)	 Rådsdirektiv	74/290/EØF	av	28.	mai	1974	om	 tilpasning	 til	den	 tekniske	
utvikling	av	 rådsdirektiv	70/220/EØF	om	 tilnærming	av	medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 tiltak	 mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	 avgasser	 fra	
motorer	med	elektrisk	tenning	i	motorvogner	(EFT	L	159	av	15.6.1974,	s.	
61).	Direktivet	endret	ved	direktiv	2006/101/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	
s.	238).

(4)	 Rådsdirektiv	 80/1268/EØF	 av	 16.	 desember	 1980	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 motorvogners	 drivstofforbruk	 (EFT	 L	
375	av	31.12.1980,	s.	36).	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	2004/3/EF	(EUT	L	49	av	19.2.2004,	s.	36).

(5)	 Rådsdirektiv	 83/351/EØF	 av	 16.	 juni	 1983	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	
70/220/EØF	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	tiltak	mot	
luftforurensning	forårsaket	av	avgasser	fra	motorer	med	elektrisk	tenning	i	
motorvogner	(EFT	L	197	av	20.7.1983,	s.	1).

(6)	 Rådsdirektiv	 88/76/EØF	 av	 3.	 desember	 1987	 om	 endring	 av	 direktiv	
70/220/EØF	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	tiltak	mot	
luftforurensning	forårsaket	av	avgasser	fra	motorer	i	motorvogner	(EFT	L	
36	av	9.2.1988,	s.	1).

(7)	 Rådsdirektiv	 88/436/EØF	 av	 16.	 juni	 1988	 om	 endring	 av	 direktiv	
70/220/EØF	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 tiltak	
mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	 avgasser	 fra	 motorer	 i	 motorvogner	
(Begrensning	av	utslipp	av	forurensende	partikler	fra	dieselmotorer)	(EFT	
L	214	av	6.8.1988,	s.	1).

(8)	 Rådsdirektiv	89/458/EØF	av	18.	 juli	1989	om	endring,	når	det	gjelder	de	
europeiske	 utslippsstandardene	 for	 biler	med	 slagvolum	under	 1400	 cm3,	
av	direktiv	70/220/EØF	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	
tiltak	mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	 utslipp	 fra	motorvogner	 (EFT	L	
226	av	3.8.1989,	s.	1).

		 91/441/EØF(9),	93/59/EØF(10),	94/12/EF(11),	96/69/EF(12),	
98/69/EF(13),	2001/1/EF(14),	2001/100/EF(15)	og	2004/3/
EF(16)	bør	derfor	oppheves.	I	tillegg	bør	medlemsstatene	
også	oppheve	lovgivning	som	de	opphevede	direktivene	
er	innarbeidet	i.

21)	 For	 å	 klargjøre	 virkeområdet	 for	 regelverket	 for	
kjøretøyutslipp	 bør	 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(17)	endres	slik	at	det	omfatter	alle	tunge	
kjøretøyer,	 for	 å	 gjøre	 det	 klart	 at	 denne	 forordning	
omhandler	lette	kjøretøyer.

(9)	 Rådsdirektiv	 91/441/EØF	 av	 26.	 juni	 1991	 om	 endring	 av	 direktiv	
70/220/EØF	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	tiltak	mot	
luftforurensning	 forårsaket	 av	 utslipp	 fra	 motorvogner	 (EFT	 L	 242	 av	
30.8.1991,	s.	1).

(10)	 Rådsdirektiv	93/59/EØF	av	28.	 juni	1993	om	endring	av	direktiv	70/220/
EØF	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 tiltak	 mot	
luftforurensning	 forårsaket	 av	 utslipp	 fra	 motorvogner	 (EFT	 L	 186	 av	
28.7.1993,	s.	21).

(11)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 94/12/EF	 av	 23.	mars	 1994	 om	 tiltak	
mot	luftforurensning	forårsaket	av	utslipp	fra	motorvogner	og	om	endring	
av	direktiv	70/220/EØF	(EFT	L	100	av	19.4.1994,	s.	42).

(12)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	96/69/EF	av	8.	oktober	1996	om	endring	
av	direktiv	70/220/EØF	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	
tiltak	mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	 utslipp	 fra	motorvogner	 (EFT	L	
282	av	1.11.1996,	s.	64).

(13)	 Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/69/EF	av	13.	oktober	1998	om	tiltak	
mot	luftforurensning	forårsaket	av	utslipp	fra	motorvogner	og	om	endring	
av	rådsdirektiv	70/220/EØF	(EFT	L	350	av	28.12.1998,	s.	1).

(14)	 Europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/1/EF	 av	 22.	 januar	 2001	 om	
endring	 av	 rådsdirektiv	 70/220/EØF	 om	 tiltak	 mot	 luftforurensning	
forårsaket	av	utslipp	fra	motorvogner	(EFT	L	35	av	6.2.2001,	s.	34).

(15)	 Europaparlaments–	og	rådsdirektiv	2001/100/EF	av	7.	desember	2001	om	
endring	 av	 rådsdirektiv	 70/220/EØF	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 tiltak	 mot	 luftforurensning	 forårsaket	 av	 utslipp	 fra	
motorvogner	(EFT	L	16	av	18.1.2002,	s.	32).

(16)	 Europaparlaments–	 og	 rådsdirektiv	 2004/3/EF	 av	 11.	 februar	 2004	 om	
endring	 av	 rådsdirektiv	 70/156/EØF	 og	 80/1268/EØF	 med	 hensyn	 til	
måling	 av	 karbondioksidutslipp	 fra	 og	 drivstofforbruk	 hos	 kjøretøyer	 i	
gruppe	N1	(EUT	L	49	av	19.2.2004,	s.	36).

(17)	 EUT	L	275	av	20.10.2005,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/51/EF	(EUT	L	152	av	7.6.2006,	s.	11).
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22)	 For	 å	 sikre	 en	 smidig	 overgang	 fra	 de	 eksisterende	
direktivene	 til	 denne	 forordning,	 bør	 anvendelsen	 av	
denne	 forordning	 utsettes	 en	 tid	 etter	 at	 den	 har	 trådt	
i	 kraft.	 I	 løpet	 av	 dette	 tidsrommet	 bør	 produsenter	
imidlertid	kunne	velge	å	la	kjøretøyer	bli	godkjent	enten	
i	 henhold	 til	 de	 eksisterende	 direktivene	 eller	 denne	
forordning.	Dessuten	bør	bestemmelsene	om	økonomiske	
stimuleringstiltak	 få	 anvendelse	 umiddelbart	 etter	 at	
denne	 forordning	 har	 trådt	 i	 kraft.	 Gyldigheten	 av	 de	
typegodkjenningene	som	er	gitt	i	henhold	til	eksisterende	
direktiver,	 skal	 ikke	 påvirkes	 av	 denne	 forordnings	
ikrafttredelse.

23)	 For	 å	 sikre	 en	 smidig	 overgang	 fra	 de	 eksisterende	
direktivene	til	denne	forordning,	bør	det	på	Euro	5-trinnet	
fastsettes	 visse	 unntak	 for	 kjøretøyer	 konstruert	 for	
å	 oppfylle	 særlige	 samfunnsmessige	 behov.	 Disse	
unntakene	bør	opphøre	når	Euro	6-trinnet	trer	i	kraft.

24)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 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(1).

25)	 Særlig	bør	Kommisjonen	tillegges	myndighet	til	å	innføre	
grenseverdier	 basert	 på	 partikkelantall	 i	 vedlegg	 I	 samt	
justere	de	partikkelmassebaserte	grenseverdiene	i	nevnte	
vedlegg.	 Ettersom	 disse	 tiltakene	 er	 allmenne	 og	 har	
som	 formål	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser	
i	denne	forordning,	bør	de	vedtas	etter	framgangsmåten	
med	forskriftskomité	med	kontroll	fastsatt	i	artikkel	5a	i	
beslutning	1999/468/EF.

26)	 Kommisjonen	bør	også	tillegges	myndighet	til	å	innføre	
særlige	metoder,	 prøvinger	 og	 krav	 til	 typegodkjenning	
samt	 en	 revidert	 metode	 for	 partikkelmåling	 og	 en	
partikkelantallbasert	 grenseverdi,	 og	 å	 treffe	 tiltak	
med	 hensyn	 til	 bruken	 av	 manipulasjonsinnretninger,	
tilgang	til	opplysninger	om	reparasjon	og	vedlikehold	av	
kjøretøyer	 og	 prøvingssykluser	 som	benyttes	 til	 å	måle	
utslipp.	Ettersom	disse	tiltakene	er	allmenne	og	har	som	
formål	å	endre	ikke-grunnleggende	bestemmelser	i	denne	
forordning	eller	å	utfylle	den	med	nye	ikke-grunnleggende	
bestemmelser,	bør	de	vedtas	etter	 framgangsmåten	med	
forskriftskomité	 med	 kontroll	 fastsatt	 i	 artikkel	 5a	 i	
beslutning	1999/468/EF.

27)	 Ettersom	 målene	 for	 denne	 forordning,	 som	 er	 å	
virkeliggjøre	det	indre	marked	gjennom	innføring	av	felles	
tekniske	 krav	 til	 utslipp	 fra	 motorvogner	 og	 garantert	
tilgang	til	opplysninger	om	reparasjon	og	vedlikehold	av	
kjøretøyer	for	uavhengige	operatører	på	samme	grunnlag	
som	for	autoriserte	 forhandlere	og	reparatører,	 ikke	kan	

(1)	 EFT	 L	 184	 av	 17.7.1999,	 s.	 23.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
2006/512/EF	(EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).

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	
fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	denne	forordning	ikke	lenger	
enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

KAPITTEL	I

MÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Mål

1.	 Denne	 forordning	 fastsetter	 felles	 tekniske	 krav	 til	
typegodkjenning	av	motorvogner	(kjøretøyer)	og	reservedeler,	
for	 eksempel	 reservedeler	 til	 forurensningsreduserende	
innretninger,	med	hensyn	til	utslipp	fra	disse.

2.		 I	 tillegg	 fastsetter	 denne	 forordning	 regler	 for	
samsvarskontroll	av	kjøretøyer	i	bruk,	forurensningsreduserende	
innretningers	 holdbarhet,	 egendiagnosesystemer,	 måling	 av	
drivstofforbruk	 og	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 reparasjon	 og	
vedlikehold	av	kjøretøyer.

Artikkel 2

Virkeområde

1.		 Denne	forordning	får	anvendelse	på	kjøretøyer	i	gruppe	
M1,	M2,	N1	og	N2	som	definert	i	vedlegg	II	til	direktiv	70/156/
EØF	med	en	referansemasse	på	høyst	2	610	kg.

2.		 På	 anmodning	 fra	 produsenten	 kan	 typegodkjenning	
gitt	i	henhold	til	denne	forordning	utvides	fra	kjøretøyer	som	
omfattes	 av	 nr.	 1,	 til	 kjøretøyer	 i	 gruppe	M1,	M2,	 N1	 og	N2	
som	 definert	 i	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 70/156/EØF	 med	 en	
referansemasse	på	høyst	2	840	kg,	 som	oppfyller	vilkårene	 i	
denne	forordning	og	dens	gjennomføringstiltak.

Artikkel 3

Definisjoner

I	denne	forordning	og	dens	gjennomføringstiltak	menes	med:

1.	 «hybridkjøretøy»	 et	 kjøretøy	 med	 minst	 to	 forskjellige	
energiomformere	og	to	forskjellige	energilagringssystemer	
(i	kjøretøyet)	for	framdrift	av	kjøretøyet,	
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2.	 «kjøretøy	konstruert	for	å	oppfylle	særlige	samfunnsmessige	
behov»	dieselkjøretøyer	i	gruppe	M1	som	enten	er	

a)	 spesialkjøretøyer	 som	 definert	 i	 direktiv	 70/156/EØF	
med	en	referansemasse	på	over	2	000	kg,	

b)	 kjøretøyer	 med	 en	 referansemasse	 på	 over	 2	 000	 kg	
utformet	for	å	frakte	sju	eller	flere	passasjerer	inkludert	
føreren,	fra	1.	september	2012	med	unntak	av	kjøretøyer	
i	gruppe	M1G	som	definert	i	direktiv	70/156/EØF,

eller

c)	 kjøretøyer	 med	 en	 referansemasse	 på	 over	 1	 760	 kg	
som	er	spesialbygd	for	kommersielle	formål	med	plass	
til	rullestol	inne	i	kjøretøyet,	

3.	 «referansemasse»	massen	til	kjøretøyet	i	driftsferdig	stand	
minus	en	 fast	masse	 for	 føreren	på	75	kg	og	med	et	 fast	
massetillegg	på	100	kg,	

4.	 «forurensende	 gasser»	 eksosutslipp	 av	 karbonmonoksid,	
nitrogenoksider,	 uttrykt	 som	 nitrogendioksid	
(NO2)-ekvivalenter,	samt	hydrokarboner,	

5.	 «forurensende	 partikler»	 bestanddeler	 av	 eksos	 som	 er	
fjernet	fra	den	uttynnede	eksosen	ved	en	høyeste	temperatur	
på	325	K	(52	°C)	ved	hjelp	av	de	filtre	som	er	beskrevet	
i	 prøvingsmetoden	 for	 å	 kontrollere	 gjennomsnittlige	
eksosutslipp,	

6.	 «eksosutslipp»	utslipp	av	forurensende	gasser	og	partikler,	

7.	 «fordampingsutslipp»	 andre	 hydrokarbondamper	 enn	
eksosutslipp	 som	 slippes	 ut	 fra	 drivstoffsystemet	 til	 et	
kjøretøy,	

8.	 «veivhus»	rom	i	eller	utenfor	en	motor	som	er	 forbundet	
med	bunnpannen	ved	interne	eller	eksterne	rør	som	gasser	
og	damper	kan	slippe	ut	gjennom,	

9.	 «egendiagnosesystem»	eller	«OBD-system»	et	system	for	
utslippskontroll	som	er	 i	stand	 til	å	 finne	det	sannsynlige	
stedet	for	funksjonssvikt	ved	hjelp	av	feilkoder	lagret	i	et	
dataminne,	

10.	«manipulasjonsinnretning»	 alle	 konstruksjonselementer	
som	 registrerer	 kjøretøyets	 temperatur,	 hastighet,	
motorturtall,	 girutvekslingsforhold,	 manifoldvakuum	

eller	 en	 annen	 parameter	 for	 aktivering,	 modulering,	
forsinkelse	 eller	 deaktivering	 av	 driften	 av	 en	 del	
av	 utslippskontrollsystemet,	 og	 som	 reduserer	
utslippskontrollsystemets	 effektivitet	 under	 forhold	 som	
det	 er	 rimelig	 å	 forvente	 at	 kjøretøyet	 utsettes	 for	 ved	
normal	drift	og	bruk,	

11.	«forurensningsreduserende	 innretning»	 de	 deler	 av	 et	
kjøretøy	 som	 styrer	 og/eller	 reduserer	 eksos-	 og	
fordampingsutslipp,	

12.	«forurensningsreduserende	 originalinnretning»	 en	
forurensningsreduserende	 innretning,	 eller	 en	 enhet	 av	
slike	 innretninger,	 som	 omfattes	 av	 typegodkjenningen	
som	er	gitt	for	vedkommende	kjøretøy,	

13.	«forurensningsreduserende	 reserveinnretning»	
en	 forurensningsreduserende	 innretning,	 eller	 en	
enhet	 av	 slike	 innretninger,	 som	 er	 ment	 å	 erstatte	 en	
forurensningsreduserende	 originalinnretning,	 og	 som	 kan	
godkjennes	 som	 en	 separat	 teknisk	 enhet	 som	 definert	 i	
direktiv	70/156/EØF,	

14.	«opplysninger	om	reparasjon	og	vedlikehold	av	kjøretøyer»	
alle	 opplysninger	 som	 kreves	 for	 diagnose,	 service,	
kontroll,	periodisk	kontroll,	reparasjon,	omprogrammering	
eller	 reinitialisering	 av	 kjøretøyet,	 og	 som	 produsentene	
gir	 sine	 autoriserte	 forhandlere	 og	 reparatører,	 herunder	
alle	 senere	 endringer	 av	 og	 tillegg	 til	 slike	 opplysninger.	
Disse	 opplysningene	 omfatter	 alle	 opplysninger	 som	
er	 nødvendige	 for	 montering	 av	 deler	 eller	 utstyr	 på	
kjøretøyer,	

15.	«uavhengig	 operatør»	 andre	 foretak	 enn	 autoriserte	
forhandlere	 og	 reparatører	 som	 er	 direkte	 eller	 indirekte	
involvert	 i	 reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 motorvogner,	
særlig	 reparatører,	 produsenter	 eller	 distributører	 av	
reparasjonsutstyr,	 verktøy	 eller	 reservedeler,	 utgivere	 av	
teknisk	 informasjon,	 motorvognklubber,	 operatører	 som	
yter	 bistand	 på	 veien,	 operatører	 som	 tilbyr	 kontroll-	 og	
prøvingstjenester,	 operatører	 som	 tilbyr	 opplæring	 for	
installatører,	 produsenter	 og	 reparatører	 av	 utstyr	 for	
kjøretøyer	som	bruker	alternativt	drivstoff,	

16.	«biodrivstoff»	 flytende	 eller	 gassformige	 drivstoffer	 for	
transport,	produsert	av	biomasse,	

17.	«kjøretøy	 som	 bruker	 alternativt	 drivstoff»	 et	 kjøretøy	
utformet	for	å	kunne	drives	av	minst	én	type	drivstoff	som	
enten	er	gassformig	ved	atmosfærisk	temperatur	og	trykk,	
eller	som	i	hovedsak	er	produsert	av	ikke-mineralsk	olje.
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KAPITTEL II

PRODUSENTENES PLIKTER MED HENSYN TIL 
TYPEGODKJENNING

Artikkel 4

Produsentenes plikter

1. Produsentene	 skal	 godtgjøre	 at	 alle	 nye	 kjøretøyer	
som	 er	 solgt,	 registrert	 eller	 tatt	 i	 bruk	 i	 Fellesskapet,	 er	
typegodkjent	 i	 samsvar	 med	 denne	 forordning	 og	 dens	
gjennomføringstiltak.	 Produsentene	 skal	 også	 godtgjøre	 at	
alle	 nye	 forurensningsreduserende	 reserveinnretninger	 som	
krever	 typegodkjenning,	 og	 som	 er	 solgt	 eller	 tatt	 i	 bruk	 i	
Fellesskapet,	er	typegodkjent	i	samsvar	med	denne	forordning	
og	dens	gjennomføringstiltak.

Disse	pliktene	omfatter	oppfyllelse	av	krav	til	utslippsgrenser	
fastsatt	 i	 vedlegg	 I	 og	 gjennomføringstiltakene	 omhandlet	 i	
artikkel	5.

2.	 Produsentene	 skal	 påse	 at	 framgangsmåtene	
for	 typegodkjenning	 med	 hensyn	 til	 kontroll	 av	
produksjonssamsvar,	 forurensningsreduserende	 innretningers	
holdbarhet	og	samsvarskontroll	av	kjøretøyer	i	bruk	er	oppfylt.

I	tillegg	må	de	tekniske	tiltakene	som	treffes	av	produsenten,	
være	 slik	 at	 de	 sikrer	 at	 eksosutslipp	 og	 fordampingsutslipp	
begrenses	 effektivt	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning	 gjennom	
hele	 kjøretøyets	 normale	 levetid	 og	 ved	 normal	 bruk.	
Derfor	 skal	 tiltak	 for	 samsvarskontroll	 av	 kjøretøyer	 i	 bruk	
kontrolleres	 i	 en	 periode	 på	 opptil	 fem	 år	 eller	 100	 000	 km,	
avhengig	 av	 hva	 som	 inntreffer	 først.	 Holdbarhetsprøving	
av	 forurensningsreduserende	 innretninger	 som	 foretas	 for	
typegodkjenning,	 skal	 omfatte	 160	 000	 km.	 For	 å	 overholde	
denne	 holdbarhetsprøvingen	 bør	 produsentene	 ha	 mulighet	
til	 å	 gjøre	 bruk	 av	 aldringsprøving	 i	 prøvebenk,	 underlagt	
gjennomføringstiltakene	omhandlet	i	nr.	4.

Kjøretøyers	samsvar	etter	ibruktaking	skal	særlig	kontrolleres	
når	 det	 gjelder	 eksosutslipp	 prøvd	 mot	 utslippsgrensene	 i	
vedlegg	 I.	 For	 å	 bedre	 kontrollen	 av	 fordampingsutslipp	 og	
utslipp	ved	lav	omgivelsestemperatur,	skal	prøvingsmetodene	
gjennomgås	av	Kommisjonen.

3.	 Produsentene	 skal	 angi	 opplysninger	 om	
karbondioksidutslipp	 og	 drivstofforbruk	 i	 et	 dokument	 som	
skal	gis	til	kjøperen	av	kjøretøyet	på	kjøpstidspunktet.

4.	 De	særlige	framgangsmåtene	og	kravene	til	gjennomføring	
av	 nr.	 2	 og	 3	 skal	 fastsettes	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	15	nr.	2.

Artikkel 5

Krav og prøvinger

1. Produsenten	skal	utstyre	kjøretøyer	slik	at	de	deler	som	
med	 sannsynlighet	 påvirker	 utslipp,	 blir	 utformet,	 konstruert	
og	montert	slik	at	kjøretøyet	ved	normal	bruk	er	i	samsvar	med	
denne	forordning	og	dens	gjennomføringstiltak.

2.	 Bruken	 av	 manipulasjonsinnretninger	 som	 reduserer	
utslippskontrollsystemers	 effektivitet,	 skal	 være	 forbudt.	
Forbudet	får	ikke	anvendelse	når	

a)	 innretningen	 er	 nødvendig	 for	 å	 beskytte	 motoren	 mot	
skade	 eller	 ulykke	 samt	 for	 at	 kjøretøyet	 skal	 kunne	
fungere	på	en	sikker	måte,	

b)	 innretningen	ikke	fungerer	ut	over	motorens	startfase	

eller

c)	 vilkårene	 for	anvendelse	av	en	slik	 innretning	 i	vesentlig	
grad	 omfattes	 av	 prøvingsmetodene	 for	 å	 kontrollere	
fordampingsutslipp	og	gjennomsnittlig	eksosutslipp.

3.	 De	 særlige	 metodene,	 prøvingene	 og	 kravene	 til	
typegodkjenning	i	dette	nummer	samt	kravene	til	gjennomføring	
av	 nr.	 2,	 som	 er	 utformet	 for	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	
bestemmelser	i	denne	forordning	ved	å	utfylle	den,	skal	vedtas	
etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	med	kontroll	nevnt	
i	 artikkel	15	nr.	3.	Dette	 skal	omfatte	 fastsettelse	av	kravene	
knyttet	til	

a)	 eksosutslipp,	 herunder	 prøvingssykluser,	 utslipp	 ved	 lav	
omgivelsestemperatur,	 utslipp	 ved	 tomgangskjøring,	
røyktetthet	 og	 etterbehandlingssystemenes	 korrekte	
funksjon	og	regenerering,	

b)	 fordampingsutslipp	og	veivhusutslipp,	

c)	 OBD-systemer	og	forurensningsreduserende	innretningers	
virkning	etter	ibruktaking,	

d)	 forurensningsreduserende	 innretningers	 holdbarhet,	
forurensningsreduserende	 reserveinnretninger,	
samsvarskontroll	av	kjøretøyer	i	drift,	produksjonssamsvar	
og	teknisk	kontroll,	

e)	 måling	av	utslipp	av	klimagasser	og	drivstofforbruk,	

f)	 hybridkjøretøyer	 og	 kjøretøyer	 som	 bruker	 alternativt	
drivstoff,	

g)	 utvidelse	 av	 typegodkjenninger	 og	 krav	 til	 produsenter	
som	produserer	i	mindre	målestokk,	

h)	 prøvingsutstyr	

og

i)	 referansedrivstoffer,	 for	 eksempel	 bensin,	 diesel,	
gassformige	 drivstoffer	 og	 biodrivstoffer,	 for	 eksempel	
bioetanol,	biodiesel	og	biogass.
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Kravene	 ovenfor	 får,	 der	 dette	 er	 relevant,	 anvendelse	 på	
kjøretøyer	uansett	hvilken	type	drivstoff	de	drives	med.

KAPITTEL	III

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON 
OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER

Artikkel 6

Produsentenes plikter

1. Produsentene	 skal	 gi	 uavhengige	 operatører	 ubegrenset	
og	 standardisert	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 reparasjon	
og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer	 på	 lett	 og	 raskt	 tilgjengelige	
nettsteder	 og	 i	 et	 standardisert	 format,	 på	 en	 slik	 måte	
at	 de	 ikke	 forskjellsbehandles	 i	 forhold	 til	 autoriserte	
forhandlere	 og	 reparatører.	Med	 sikte	 på	 å	 legge	 forholdene	
til	 rette	 for	 dette,	 skal	 opplysningene	 legges	 fram	 på	 en	
konsekvent	måte,	i	utgangspunktet	i	samsvar	med	de	tekniske	
kravene	 i	 OASIS-formatet(1).	 Produsentene	 skal	 også	 gjøre	
opplæringsmateriell	tilgjengelig	for	uavhengige	operatører	og	
autoriserte	forhandlere	og	reparatører.

2.	 Opplysningene	omhandlet	i	nr.	1	skal	omfatte	

a)	 en	utvetydig	identifisering	av	kjøretøyet,	

b)	 servicehåndbøker,	

c)	 tekniske	håndbøker,	

d)	 dele-	 og	 diagnostiseringsopplysninger	 (for	 eksempel	
laveste	og	høyeste	teoretiske	verdier	for	målinger),	

e)	 koplingsskjemaer,	

f)	 diagnostiske	 feilkoder	 (herunder	 produsentspesifikke	
koder),	

g)	 programvarekalibreringens	 identifikasjonsnummer	 for	
vedkommende	kjøretøytype,	

h)	 opplysninger	gitt	om	og	ved	hjelp	av	egne	verktøy	og	eget	
utstyr	

og

i)	 opplysninger	om	dataregistrering	og	om	toveis	kontroll	og	
prøving.

(1)	 «OASIS-formatet»	viser	til	de	tekniske	spesifikasjonene	i	OASIS-dokument	
SC2-D5,	«Format	of	Automotive	Repair	 Information»,	versjon	1.0	av	28.	
mai	2003	(tilgjengelig	på	http://www.oasis-open.org/committees/download.
php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf)	og	 i	 avsnitt	3.2,	3.5,	
3.6,	 3.7	 og	 3.8	 i	 OASIS-dokument	 SC1-D2,	 «Autorepair	 Requirements	
Specification»,	 versjon	6.1	 av	 10.1.2003	 (tilgjengelig	 på	 http://lists.oasis-
open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf),	 som	 bare	 benytter	
åpne	tekst-	og	grafikkormater.

3.	 Autoriserte	 forhandlere	 eller	 reparatører	 innen	
distribusjonssystemet	 til	 en	 bestemt	 kjøretøyprodusent	 skal	
anses	 som	 en	 uavhengig	 operatør	 for	 denne	 forordnings	
formål,	 i	 den	 utstrekning	 disse	 yter	 reparasjons-	 eller	
vedlikeholdstjenester	 for	 kjøretøyer	 som	 omfattes	 av	 en	
annen	kjøretøyprodusents	distribusjonssystem,	som	de	ikke	er	
medlemmer	av.

4.	 Opplysninger	om	reparasjon	og	vedlikehold	av	kjøretøyer	
skal	alltid	være	tilgjengelige,	bortsett	fra	når	det	er	behov	for	
vedlikehold	av	informasjonssystemet.

5.	 Når	 det	 gjelder	 framstilling	 av	 og	 service	 på	
OBD-kompatible	 reserve-	 eller	 servicedeler	 samt	
diagnostiseringsverktøy	 og	 prøvingsutstyr,	 skal	 produsentene	
uten	 forskjellsbehandling	 gi	 relevante	 opplysninger	 om	
egendiagnosesystemet	 og	 reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	
kjøretøyer	til	alle	berørte	parter	som	framstiller	eller	reparerer	
deler,	diagnostiseringsverktøy	eller	prøvingsutstyr.

6.	 Når	 det	 gjelder	 utforming	 og	 framstilling	 av	
motorvognutstyr	til	kjøretøyer	som	bruker	alternativt	drivstoff,	
skal	 produsentene	 uten	 forskjellsbehandling	 gi	 relevante	
opplysninger	 om	 egendiagnosesystemet	 og	 reparasjon	 og	
vedlikehold	av	kjøretøyer	til	alle	berørte	parter	som	framstiller,	
installerer	 eller	 reparerer	 utstyr	 til	 kjøretøyer	 som	 bruker	
alternativt	drivstoff.

7.	 Når	 produsenten	 søker	 om	 EF-typegodkjenning	 eller	
nasjonal	 typegodkjenning,	 skal	 vedkommende	 godtgjøre	
overfor	 typegodkjenningsmyndigheten	 at	 denne	 forordning	
blir	 overholdt	 når	 det	 gjelder	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	
reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer	 samt	 opplysningene	
omhandlet	 i	 nr.	 5.	 Dersom	 slike	 opplysninger	 ennå	 ikke	
er	 tilgjengelige,	 eller	 ennå	 ikke	 er	 i	 samsvar	 med	 denne	
forordning	og	dens	gjennomføringstiltak	på	nevnte	tidspunkt,	
skal	 produsenten	 legge	 fram	 disse	 opplysningene	 innen	 seks	
måneder	 fra	 tidspunktet	 for	 typegodkjenningen.	Dersom	 slik	
dokumentasjon	av	overholdelse	ikke	er	lagt	fram	innen	nevnte	
periode,	skal	godkjenningsmyndigheten	treffe	egnede	tiltak	for	
å	sikre	slik	overholdelse.

Produsenten	 skal	 gjøre	 senere	 endringer	 av	 og	 tillegg	 til	
opplysninger	 om	 reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer	
tilgjengelig	på	produsentens	nettsteder,	samtidig	som	de	gjøres	
tilgjengelig	for	autoriserte	reparatører.

Artikkel 7

Avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 
vedlikehold av kjøretøyer

1. Produsentene	 kan	 pålegge	 rimelige	 og	 forholdsmessige	
avgifter	 for	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	 reparasjon	 og	
vedlikehold	av	kjøretøyer	som	omfattes	av	denne	forordning,	
men	 en	 avgift	 er	 ikke	 rimelig	 eller	 forholdsmessig	 dersom	
den	 er	 til	 hinder	 for	 slik	 tilgang	 ved	 at	 den	 ikke	 tar	 i	
betraktning	 i	 hvilket	 omfang	 den	 uavhengige	 operatøren	
benytter	opplysningene.

2.	 Produsentene	 skal	 gjøre	 tilgjengelig	 opplysninger	 om	
reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer	 daglig,	 månedlig	
og	 årlig,	med	 avgifter	 for	 tilgang	 til	 slike	 opplysninger	 som	
varierer	i	samsvar	med	de	respektive	tidsperiodene	som	det	gis	
tilgang	for.
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Artikkel 8

Gjennomføringstiltak

De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 artikkel	
6	 og	 7,	 som	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	
bestemmelser	i	denne	forordning	ved	å	utfylle	den,	skal	vedtas	
etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	
nevnt	 i	 artikkel	 15	 nr.	 3.	 Dette	 skal	 omfatte	 definisjon	
og	 ajourføring	 av	 tekniske	 spesifikasjoner	 for	 hvordan	
opplysninger	 om	 egendiagnosesystemer	 og	 reparasjon	 og	
vedlikehold	 av	 kjøretøyer	 skal	 legges	 fram,	 idet	 det	 rettes	
særlig	 oppmerksomhet	 mot	 små	 og	 mellomstore	 bedrifters	
særlige	behov.

Artikkel 9

Rapportering

Senest	 2.	 juli	 2011	 skal	 Kommisjonen	 legge	 fram	 for	
Europaparlamentet	og	Rådet	en	rapport	om	hvordan	systemet	
for	 tilgang	 til	 opplysninger	om	 reparasjon	og	vedlikehold	 av	
kjøretøyer	 virker,	 idet	 det	 særlig	 tas	 hensyn	 til	 virkningen	
på	 konkurransen	 og	 det	 indre	 markeds	 virkemåte	 samt	 de	
miljømessige	fordelene.	Rapporten	skal	vurdere	om	det	vil	være	
hensiktsmessig	å	konsolidere	alle	bestemmelser	om	tilgang	til	
opplysninger	 om	 reparasjon	 og	 vedlikehold	 av	 kjøretøyer	
innenfor	et	revidert	rammedirektiv	om	typegodkjenning.

KAPITTEL	IV

MEDLEMSSTATENES PLIKTER

Artikkel 10

Typegodkjenning

1. Med	virkning	 fra	 2.	 juli	 2007,	 og	dersom	en	produsent	
anmoder	 om	 det,	 kan	 de	 nasjonale	 myndighetene	 med	
begrunnelse	 i	 kjøretøyers	 utslipp	 eller	 drivstofforbruk	
ikke	 nekte	 å	 gi	 en	 EF-typegodkjenning	 eller	 en	 nasjonal	
typegodkjenning	 for	 en	 ny	 kjøretøytype,	 eller	 hindre	
registrering,	salg	eller	ibruktaking	av	et	nytt	kjøretøy,	dersom	
vedkommende	 kjøretøy	 er	 i	 samsvar	 med	 denne	 forordning	
og	 dens	 gjennomføringstiltak,	 og	 særlig	 med	 hensyn	 til	
Euro	 5-grenseverdiene	 i	 tabell	 1	 i	 vedlegg	 I	 eller	 Euro	
6-grenseverdiene	i	tabell	2	i	vedlegg	I.

2.	 Med	virkning	fra	1.	september	2009,	og	fra	1.	september	
2010	når	det	gjelder	kjøretøyer	i	gruppe	N1	klasse	II	og	III	og	
i	gruppe	N2,	skal	de	nasjonale	myndighetene	med	begrunnelse	
i	 kjøretøyers	 utslipp	 eller	 drivstofforbruk	 nekte	 å	 gi	 en	
EF-typegodkjenning	 eller	 nasjonal	 typegodkjenning	 for	 nye	
kjøretøytyper	som	ikke	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	
dens	 gjennomføringstiltak,	 og	 særlig	 med	 vedleggene,	 med	
unntak	av	Euro	6-grenseverdiene	i	tabell	2	i	vedlegg	I.	Når	det	
gjelder	 prøvingen	 av	 eksosutslipp,	 skal	 grenseverdiene	 som	
får	anvendelse	på	kjøretøyer	konstruert	for	å	oppfylle	særlige	
samfunnsmessige	behov,	være	de	samme	som	for	kjøretøyer	i	
gruppe	N1	klasse	III.

3.	 Med	virkning	 fra	1.	 januar	2011,	 og	 fra	1.	 januar	2012	
når	 det	 gjelder	 kjøretøyer	 i	 gruppe	 N1	 klasse	 II	 og	 III	 og	 i	
gruppe	 N2	 og	 kjøretøyer	 konstruert	 for	 å	 oppfylle	 særlige	
samfunnsmessige	behov,	skal	nasjonale	myndigheter	i	tilfeller	
der	nye	kjøretøyer	ikke	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	
dens	 gjennomføringstiltak,	 og	 særlig	 med	 vedleggene,	 med	
unntak	 av	Euro	 6-grenseverdiene	 i	 tabell	 2	 i	 vedlegg	 I,	 anse	
at	 samsvarssertifikater	 ikke	 lenger	 er	 gyldige	med	hensyn	 til	
artikkel	7	nr.	1	i	direktiv	70/156/EØF,	og	skal	med	begrunnelse	
i	 utslipp	 eller	 drivstofforbruk	 forby	 registrering,	 salg	 eller	
ibruktaking	 av	 slike	 kjøretøyer.	 Når	 det	 gjelder	 prøvingen	
av	 eksosutslipp,	 skal	 grenseverdiene	 som	 får	 anvendelse	 på	
kjøretøyer	konstruert	for	å	oppfylle	særlige	samfunnsmessige	
behov,	 være	 de	 samme	 som	 for	 kjøretøyer	 i	 gruppe	 N1	
klasse	III.

4.	 Med	virkning	fra	1.	september	2014,	og	fra	1.	september	
2015	 når	 det	 gjelder	 kjøretøyer	 i	 gruppe	 N1	 klasse	 II	 og	
III	 og	 i	 gruppe	 N2,	 skal	 de	 nasjonale	 myndighetene	 med	
begrunnelse	 i	 kjøretøyers	 utslipp	 eller	 drivstofforbruk	 nekte	
å	 gi	 en	 EF-typegodkjenning	 eller	 nasjonal	 typegodkjenning	
for	 nye	 kjøretøytyper	 som	 ikke	 er	 i	 samsvar	 med	 denne	
forordning	 og	 dens	 gjennomføringstiltak,	 og	 særlig	 med	
Euro	6-grenseverdiene	i	tabell	2	i	vedlegg	I.

5.	 Med	virkning	fra	1.	september	2015,	og	fra	1.	september	
2016	 når	 det	 gjelder	 kjøretøyer	 i	 gruppe	N1	 klasse	 II	 og	 III	
og	i	gruppe	N2,	skal	nasjonale	myndigheter	i	 tilfeller	der	nye	
kjøretøyer	 ikke	 er	 i	 samsvar	med	 denne	 forordning	 og	 dens	
gjennomføringstiltak,	og	 særlig	med	Euro	6-grenseverdiene	 i	
tabell	2	i	vedlegg	I,	anse	at	samsvarssertifikater	ikke	lenger	er	
gyldige	med	hensyn	til	artikkel	7	nr.	1	i	direktiv	70/156/EØF,	
og	skal	med	begrunnelse	 i	utslipp	eller	drivstofforbruk	 forby	
registrering,	salg	eller	ibruktaking	av	slike	kjøretøyer.

Artikkel 11

Typegodkjenning av reservedeler

1. Når	 det	 gjelder	 nye	 forurensningsreduserende	
reserveinnretninger	som	er	beregnet	på	å	monteres	i	kjøretøyer	
som	er	godkjent	i	henhold	til	denne	forordning,	skal	nasjonale	
myndigheter	forby	salg	eller	montering	av	slike	på	et	kjøretøy	
dersom	de	ikke	er	av	en	type	som	det	er	gitt	typegodkjenning	for	
i	samsvar	med	denne	forordning	og	dens	gjennomføringstiltak.

2.	 Nasjonale	 myndigheter	 kan	 fortsatt	 innvilge	 utvidelse	
av	 EF-typegodkjenninger	 for	 forurensningsreduserende	
reserveinnretninger	som	er	beregnet	på	å	følge	standarder	som	
gjaldt	 forut	 for	denne	forordning,	 i	henhold	 til	de	vilkår	som	
opprinnelig	gjaldt.	Nasjonale	myndigheter	skal	forby	salg	eller	
montering	 på	 et	 kjøretøy	 av	 slike	 forurensningsreduserende	
reserveinnretninger	med	mindre	de	er	av	en	type	som	det	er	gitt	
en	relevant	typegodkjenning	for.

3.	 Forurensningsreduserende	 reserveinnretninger	 som	 er	
beregnet	 på	 å	monteres	 i	 kjøretøyer	 som	er	 typegodkjent	 før	
vedtakelsen	av	krav	til	typegodkjenning	av	deler,	er	unntatt	fra	
kravene	i	nr.	1	og	2.
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Artikkel 12

Økonomiske stimuleringstiltak

1. Medlemsstatene	 kan	 fastsette	 økonomiske	
stimuleringstiltak	 som	 får	 anvendelse	 på	 kjøretøyer	 i	
serieproduksjon,	 og	 som	 er	 i	 samsvar	med	 denne	 forordning	
og	dens	gjennomføringstiltak.

Disse	stimuleringstiltakene	skal	gjelde	for	alle	nye	kjøretøyer	
som	 tilbys	 for	 salg	 på	 markedet	 i	 en	 medlemsstat,	 og	 som	
minst	overholder	utslippsgrenseverdiene	i	tabell	1	i	vedlegg	I	
forut	for	tidspunktene	i	artikkel	10	nr.	3,	og	skal	opphøre	på	de	
nevnte	tidspunktene.

Økonomiske	stimuleringstiltak	som	får	anvendelse	utelukkende	
på	kjøretøyer	som	overholder	utslippsgrenseverdiene	i	tabell	2	
i	vedlegg	I,	kan	innføres	for	nye	kjøretøyer	som	tilbys	for	salg	
på	markedet	i	en	medlemsstat,	fra	tidspunktene	i	artikkel	10	nr.	
3	og	forut	for	tidspunktene	i	artikkel	10	nr.	5,	og	skal	opphøre	
på	tidspunktene	fastsatt	i	artikkel	10	nr.	5.

2.	 Medlemsstatene	kan	treffe	økonomiske	stimuleringstiltak	
i	 forbindelse	 med	 ettermontering	 i	 kjøretøyer	 som	 er	 i	 bruk	
samt	vraking	av	kjøretøyer	som	ikke	oppfyller	kravene.

3.	 For	 hver	 type	 kjøretøy	 skal	 de	 økonomiske	
stimuleringstiltakene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 og	 2	 ikke	 overstige	
tilleggskostnaden	 for	de	 tekniske	 innretningene	 som	 innføres	
for	å	sikre	overholdelse	av	utslippsgrensene	angitt	i	vedlegg	I,	
herunder	kostnaden	ved	montering	i	kjøretøyet.

4.	 Kommisjonen	 skal	 underrettes	 i	 tilstrekkelig	 tid	 på	
forhånd	 om	 planer	 om	 å	 innføre	 eller	 endre	 de	 økonomiske	
stimuleringstiltakene	omhandlet	i	nr.	1	og	2.

Artikkel 13

Sanksjoner

1. Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 bestemmelser	 om	
sanksjoner	 som	 får	 anvendelse	 på	 produsenters	 overtredelse	
av	 bestemmelsene	 i	 denne	 forordning,	 og	 skal	 treffe	 alle	
nødvendige	 tiltak	for	å	påse	at	de	gjennomføres.	De	fastsatte	
sanksjonene	 skal	 være	 virkningsfulle,	 stå	 i	 forhold	 til	
overtredelsen	 og	 virke	 avskrekkende.	 Medlemsstatene	 skal	
underrette	 Kommisjonen	 om	 slike	 bestemmelser	 innen	 2.	
januar	2009	og	umiddelbart	underrette	Kommisjonen	om	alle	
senere	endringer	av	dem.

2.	 De	typer	av	overtredelser	som	gir	grunn	for	sanksjoner,	
skal	omfatte	

a)	 framlegging	av	falske	erklæringer	under	framgangsmåtene	
for	godkjenning	eller	under	framgangsmåter	som	fører	til	
en	tilbakekalling,	

b)	 forfalskning	 av	 prøvingsresultater	 for	 typegodkjenning	
eller	samsvarskontroll	av	kjøretøyer	i	bruk,	

c)	 tilbakeholding	 av	 opplysninger	 eller	 tekniske	
spesifikasjoner	 som	vil	 kunne	 føre	 til	 tilbakekalling	 eller	
tilbaketrekking	av	typegodkjenning,	

d)	 bruk	av	manipulasjonsinnretninger	

og

e)	 nekting	av	tilgang	til	opplysninger.

KAPITTEL	V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 14

Omdefinering av spesifikasjoner

1.	 Kommisjonen	 skal	 vurdere	 å	 inkludere	 metanutslipp	
i	 beregningen	 av	 karbondioksidutslipp.	 Om	 nødvendig	 skal	
Kommisjonen	 legge	 fram	 forslag	 for	 Europaparlamentet	
og	 Rådet	 med	 tiltak	 som	 innebærer	 redegjørelse	 for	 eller	
begrensning	av	metanutslipp.

2.	 Etter	 avslutningen	 av	 partikkelmålingsprogrammet	
(PMP)	 til	 De	 forente	 nasjoners	 økonomiske	 kommisjon	 for	
Europa,	utført	 i	 regi	av	verdensforumet	for	harmonisering	av	
forskrifter	for	kjøretøyer,	og	senest	ved	ikrafttredelsen	av	Euro	
6,	skal	Kommisjonen	treffe	følgende	tiltak	som	har	som	formål	
å	endre	ikke-grunnleggende	bestemmelser	i	denne	forordning	
eller	 å	 utfylle	 den,	 uten	 at	 det	 eksisterende	 ambisjonsnivået	
senkes	med	hensyn	til	miljøet:

a)	 endring	 av	 denne	 forordning	 etter	 framgangsmåten	 med	
forskriftskomité	 med	 kontroll	 nevnt	 i	 artikkel	 15	 nr.	 3	
med	 henblikk	 på	 justering	 av	 de	 partikkelmassebaserte	
grenseverdiene	 i	 vedlegg	 I	 til	 denne	 forordning	 og	
innføring	 av	 partikkelantallbaserte	 grenseverdier	 i	
nevnte	vedlegg,	 slik	at	disse	 i	 store	 trekk	samsvarer	med	
massegrenseverdiene	for	bensin	og	diesel,	

b)	 vedtakelse	 av	 en	 revidert	målingsmetode	 for	 partikler	 og	
en	partikkelantallbasert	grenseverdi,	etter	framgangsmåten	
med	forskriftskomité	med	kontroll	nevnt	i	artikkel	15	nr.	3.

3.	 Kommisjonen	 skal	 løpende	 vurdere	 de	 metoder,	
prøvinger	og	krav	 som	omhandles	 i	 artikkel	5	nr.	3,	 samt	de	
prøvingssykluser	 som	 benyttes	 til	 å	 måle	 utslipp.	 Dersom	
Kommisjonen	 finner	 at	 disse	 ikke	 lenger	 er	 fyllestgjørende	
eller	 ikke	 lenger	 gir	 uttrykk	 for	 virkelige	 utslipp,	 skal	 de	
tilpasses	slik	at	de	i	tilstrekkelig	grad	gir	uttrykk	for	de	utslipp	
som	blir	generert	av	virkelig	kjøring	på	vei.	De	tiltak	som	er	
nødvendige	 for	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser	
i	 denne	 forordning	 ved	 å	 utfylle	 den,	 skal	 vedtas	 etter	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	 nevnt	 i	
artikkel	15	nr.	3.

4.	 Kommisjonen	skal	løpende	vurdere	forurensende	stoffer	
som	omfattes	av	kravene	og	prøvingene	omhandlet	 i	artikkel	
5	 nr.	 3.	 Dersom	 Kommisjonen	 konkluderer	 med	 at	 det	 er	
hensiktsmessig	 å	 regulere	 utslippene	 av	 andre	 forurensende	
stoffer,	skal	den	legge	fram	forslag	for	Europaparlamentet	og	
Rådet	om	å	endre	denne	forordning	tilsvarende.
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5.	 Kommisjonen	 skal	 vurdere	 utslippsgrensene	 fastsatt	 i	
tabell	4	i	vedlegg	I	for	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	fra	
eksosutslipp	etter	en	kaldstartprøving	og	skal,	dersom	dette	er	
hensiktsmessig,	 legge	 fram	forslag	 for	Europaparlamentet	og	
Rådet	med	sikte	på	å	stramme	inn	utslippsgrensene.

6.	 De	 relevante	 vedleggene	 til	 direktiv	 2005/55/EF	 skal	
endres	 etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	
kontroll	 nevnt	 i	 artikkel	 15	 nr.	 3,	 slik	 at	 de	 inneholder	
krav	 til	 typegodkjenning	 av	 alle	 kjøretøyer	 som	 omfattes	 av	
virkeområdet	for	nevnte	direktiv.

Artikkel 15

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.	 Når	det	vises	til	dette	nummer,	får	artikkel	5a	nr.	1-4	og	
artikkel	7	i	beslutning	1999/468/EF	anvendelse,	samtidig	som	
det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

Artikkel 16

Endringer av direktiv 70/156/EØF og 2005/55/EF

1. Direktiv	70/156/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	
denne	forordning.

2.	 I	direktiv	2005/55/EF	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Direktivets	tittel	skal	lyde:

«Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2005/55/EF	av	
28.	september	2005	om	typegodkjenning	av	tunge	
nyttekjøretøyer	og	motorer	med	hensyn	til	utslipp	
(Euro	IV	og	V)».

b)	 Artikkel	1	skal	lyde:

«Artikkel 1

I	dette	direktiv	menes	med:

a)	 «kjøretøy»	enhver	motorvogn	som	definert	i	artikkel	2	
i	direktiv	70/156/EØF	med	en	referansemasse	på	over	
2	610	kg,	

b)	 «motor»	framdriftskilden	i	et	kjøretøy,	som	det	kan	gis	
typegodkjenning	for	som	en	separat	teknisk	enhet,	som	
definert	i	artikkel	2	i	direktiv	70/156/EØF,	

c)	 «mer	 miljøvennlig	 kjøretøy	 (MMK)»	 et	 kjøretøy	
drevet	 fram	 av	 en	 motor	 som	 overholder	 de	 tillatte	
utslippsgrenseverdiene	i	rad	C	i	tabellene	i	avsnitt	6.2.1	
i	vedlegg	I.»

c)	 Avsnitt	1	i	vedlegg	I	skal	lyde:

«1.		Dette	direktiv	får	anvendelse	på	kontroll	av	
gassformige	og	partikkelholdige	forurensende	
stoffer,	praktisk	levetid	for	forurensningsreduserende	
innretninger,	samsvarskontroll	av	kjøretøyer/motorer	
i	bruk	og	egendiagnosesystemer	(OBD-systemer)	for	
alle	motorvogner	og	for	motorer	som	angitt	i	artikkel	
1,	med	unntak	av	kjøretøyer	i	gruppe	M1,	N1,	N2	og	
M2	som	det	er	gitt	typegodkjenning	for	i	henhold	til	
forordning	(EF)	nr.	715/2007(*).

_________________
(*)	 EUT	L	171	av	29.06.2007,	s.	1.»

Artikkel 17

Oppheving

1. Følgende	direktiver	oppheves	med	virkning	fra	2.	januar	
2013:

–	 Direktiv	70/220/EØF,

–	 direktiv	72/306/EØF,

–	 direktiv	74/290/EØF,

–	 direktiv	77/102/EØF,

–	 direktiv	78/665/EØF,

–	 direktiv	80/1268/EØF,

–	 direktiv	83/351/EØF,

–	 direktiv	88/76/EØF,

–	 direktiv	88/436/EØF,

–	 direktiv	89/458/EØF,

–	 direktiv	91/441/EØF,

–	 direktiv	93/59/EØF,

–	 direktiv	93/116/EF,

–	 direktiv	94/12/EF,

–	 direktiv	96/44/EF,

–	 direktiv	96/69/EF,

–	 direktiv	98/69/EF,

–	 direktiv	98/77/EF,
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–	 direktiv	1999/100/EF,

–	 direktiv	1999/102/EF,

–	 direktiv	2001/1/EF,

–	 direktiv	2001/100/EF,

–	 direktiv	2002/80/EF,

–	 direktiv	2003/76/EF,

–	 direktiv	2004/3/EF.

2.	 Vedlegg	 II	 og	 V	 til	 kommisjonsdirektiv	 89/491/EØF	
av	 17.	 juli	 1989	 om	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	 utvikling	
av	 rådsdirektiv	 70/157/EØF,	 70/220/EØF,	 72/245/EØF,	
72/306/EØF,	 80/1268/EØF	 og	 80/1269/EØF	 på	 området	
motorvogner(1)	oppheves	med	virkning	fra	2.	januar	2013.

(1)	 EFT	L	238	av	15.8.1989,	s.	43.

3.	 Henvisninger	 til	 de	 opphevede	 direktivene	 skal	 forstås	
som	henvisninger	til	denne	forordning.

4.	 Medlemsstatene	skal	oppheve	gjennomføringslovgivning	
de	har	vedtatt	i	henhold	til	direktivene	omhandlet	i	nr.	1	med	
virkning	fra	2.	januar	2013.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

2.	 Denne	forordning	får	anvendelse	fra	3.	januar	2009,	med	
unntak	av	artikkel	10	nr.	1	og	artikkel	12,	som	får	anvendelse	
fra	2.	juli	2007.

3.	 Endringene	 eller	 gjennomføringstiltakene	 omhandlet	 i	
artikkel	 5	 nr.	 3	 og	 artikkel	 14	 nr.	 6	 skal	 vedtas	 innen	 2.	 juli	
2008.

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	20.	juni	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING G.	GLOSER

 President Formann

__________
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Tabell 3

Utslippsgrenser for fordampingsutslippsprøving

Masse	–	fordampingsutslipp	(g/prøving)

2,0

Tabell 4

Utslippsgrense for karbonmonoksid og hydrokarboner i eksosutslipp etter en kaldstartsprøving

Prøvingstemperatur	266	K	(–7	°C)

Kjøretøygruppe Klasse
Masse	–	karbonmonoksid	

(CO)		
(L1	(g/km)

Masse	–	hydrokarboner	(HC)		
(L2	(g/km)

M — 15 1,8

N1 I 15 1,8

II 24 2,7

III 30 3,2

N2 30 3,2
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VEDLEGG II

Endringer av direktiv 70/156/EØF

I	direktiv	70/156/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	2	tilføyes	følgende	setning	etter	siste	strekpunkt:

	 «Dersom	det	 i	dette	direktiv	vises	 til	et	 særdirektiv	eller	en	 forordning,	skal	henvisningen	også	omfatte	deres	
respektive	gjennomføringsbestemmelser.»

2.	 Ordene	 «eller	 forordning»/«eller	 forordningen»	 tilføyes	 etter	 ordet	 «særdirektiv»/«særdirektivet»	 i	 følgende	
bestemmelser:

	 Artikkel	 2	 første	 strekpunkt;	 artikkel	 2	 niende	 strekpunkt;	 artikkel	 2	 tiende	 strekpunkt;	 artikkel	 2	 fjortende	
strekpunkt;	artikkel	3	nr.	1;	artikkel	3	nr.	4;	artikkel	4	nr.	1	bokstav	c);	artikkel	4	nr.	1	bokstav	d);	artikkel	5	nr.	
5;	artikkel	6	nr.	3;	artikkel	7	nr.	2;	artikkel	13	nr.	4;	artikkel	13	nr.	5;	vedlegg	I	første	ledd;	vedlegg	III	del	III;	
vedlegg	IV	del	II	nr.	1;	vedlegg	V	avsnitt	1	bokstav	a);	vedlegg	V	avsnitt	1	bokstav	b);	vedlegg	V	avsnitt	1	bokstav	
c);	vedlegg	VI	side	2	i	EFs	kjøretøytypegodkjenningssertifikat;	vedlegg	VII	nr.	1	avsnitt	4;	vedlegg	VII	fotnote	
1;	vedlegg	X	avsnitt	2.1;	vedlegg	X	avsnitt	3.3;	vedlegg	XI	tillegg	4,	forklaring	på	bokstavene:	X;	vedlegg	XII,	
avsnitt	B	nr.	2;	vedlegg	XIV	avsnitt	2	bokstav	a);	vedlegg	XIV	avsnitt	2	bokstav	c);	vedlegg	XIV	avsnitt	2	bokstav	
d).

3.	 Ordene	 «eller	 forordninger»/«eller	 forordningene»	 tilføyes	 etter	 ordene	 «sædirektiver»/«særdirektivene»	 i	
følgende	bestemmelser:

	 Artikkel	2	åttende	strekpunkt;	artikkel	3	nr.	1;	artikkel	3	nr.	2;	artikkel	4	nr.	1	bokstav	a)	første	og	annet	strekpunkt;	
artikkel	4	nr.	1	bokstav	b);	artikkel	4	nr.	3;	artikkel	5	nr.	4	tredje	ledd;	artikkel	5	nr.	6;	artikkel	8	nr.	2;	artikkel	8	
nr.	2	bokstav	c);	artikkel	9	nr.	2;	artikkel	10	nr.	2;	artikkel	11	nr.	1;	artikkel	13	nr.	2;	artikkel	14	nr.	1	i);	liste	over	
vedlegg:	tittelen	i	vedlegg	XIII;	vedlegg	I	første	ledd;	vedlegg	IV	del	I	første	og	andre	linje;	vedlegg	IV	del	II	
fotnote	1	til	tabellen;	vedlegg	V	avsnitt	1	bokstav	b);	vedlegg	V	avsnitt	3;	vedlegg	V	avsnitt	3	bokstav	a);	vedlegg	
V	 avsnitt	 3	 bokstav	 b);	 vedlegg	VI,	 nr.	 1	 og	 2;	 vedlegg	VI,	 side	 2	 i	 EFs	 kjøretøytypegodkjenningssertifikat;	
vedlegg	X	avsnitt	2.2;	vedlegg	X	avsnitt	2.3.5;	vedlegg	X	avsnitt	3.5;	vedlegg	XII	tittelen;	vedlegg	XIV	avsnitt	
1.1;	vedlegg	XIV	avsnitt	2	bokstav	c).

4.	 Ordene	 «eller	 forordning»/«eller	 forordningen»	 tilføyes	 etter	 ordene	 «direktiv»/«direktivet»	 i	 følgende	
bestemmelser:

Artikkel	 5	 nr.	 3	 tredje	 ledd;	 vedlegg	 IV	 del	 I	 fotnote	 X	 til	 tabellen;	 vedlegg	 VI	 side	 2	 i	 EFs	
kjøretøytypegodkjenningssertifikat,	overskriften	i	tabellene;	vedlegg	VII	nr.	1	avsnitt	2;	vedlegg	VII	nr.	1	avsnitt	
3;	vedlegg	VII	nr.	1	avsnitt	4;	vedlegg	VIII	avsnitt	1,	2,	2.1,	2.2	og	3;	vedlegg	IX	side	2	for	ferdigoppbygde	eller	
etappevis	ferdigoppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M1	nr.	45,	46.1	og	46.2;	vedlegg	IX	side	2	for	ferdigoppbygde	eller	
etappevis	ferdigoppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M2	og	M3	nr.	45	og	46.1;	vedlegg	IX	side	2	for	ferdigoppbygde	
eller	etappevis	 ferdigoppbygde	kjøretøyer	 i	gruppe	N1,	N2	og	N3	nr.	45	og	46.1;	vedlegg	IX	side	2	 for	delvis	
oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M1	nr.	45	og	46.1;	vedlegg	IX	side	2	for	delvis	oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M2	
og	M3	nr.	45	og	46.1;	vedlegg	IX,	side	2	for	delvis	oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	N1,	N2	og	N3	nr.	45	og	46.1;	
vedlegg	X	fotnote	2;	vedlegg	X	avsnitt	1.2.2;	vedlegg	XI	tillegg	4,	forklaring	på	bokstavene:	A/N;	vedlegg	XV,	
overskriften	på	tabellen.

Ordene	 «eller	 forordninger»/«eller	 forordningene»	 tilføyes	 etter	 ordene	 «direktiver»/«direktivene»	 i	 følgende	
bestemmelser:

Vedlegg	IX	side	2	for	ferdigoppbygde	eller	etappevis	ferdigoppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M1;	vedlegg	IX	side	
2	 for	 ferdigoppbygde	 eller	 etappevis	 ferdigoppbygde	 kjøretøyer	 i	 gruppe	M2	 og	M3;	 vedlegg	 IX	 side	 2	 for	
ferdigoppbygde	eller	etappevis	ferdigoppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	N1,	N2	og	N3;	vedlegg	IX	side	2	for	delvis	
oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M1;	vedlegg	IX,	side	2	for	delvis	oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	M2	og	M3;	vedlegg	
IX,	side	2	for	delvis	oppbygde	kjøretøyer	i	gruppe	N1,	N2	og	N3;	vedlegg	XV.

5.	 I	artikkel	8	nr.	2	bokstav	c)	tilføyes	ordene	«eller	forordning(er)»	etter	ordet	«særdirektiv(er)».

6.	 I	vedlegg	IV	del	I	skal	overskriften	i	tabellen	og	nr.	2	lyde:

«Emne Direktiv/
forordning	

Henvisning	til	
EFT/EUT

Anvendelse

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2.	 Utslipp/
tilgang	til	
opplysninger

…/…/EF

(EF)	nr.	…/…

L	…	av	…,	s.	… X(10) X(10) X(10) X(10)

(10)	 For	kjøretøyer	med	en	referansemasse	på	høyst	2	610	kg.	Kan	på	anmodning	fra	produsenten	anvendes	på	kjøretøyer	med	
en	referansemasse	på	høyst	2	840	kg.»
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7.		 I	vedlegg	IV	del	I	utgår	nr.	11	og	39.

8.		 I	vedlegg	VII	nr.	4	tilføyes	ordene	«eller	en	forordning»	etter	ordene	«for	et	direktiv».

9.		 I	vedlegg	VII	nr.	5	tilføyes	ordene	«eller	den	siste	forordningen»	etter	ordene	«det	siste	direktivet».

10.		 I	vedlegg	XI	tillegg	1	skal	overskriften	i	tabellen	og	nr.	2	lyde:

«Punkt Emne Direktiv/forordning	nr. M1	≤	2500	
(1)	kg

M1	>	2500	
(1)	kg M2 M3

2 Utslipp/tilgang	til	
opplysninger

…/…/EF

(EF)	nr.	…/…

Q G	+	Q G	+	Q»

11.		 I	vedlegg	XI	tillegg	1	utgår	nr.	11	og	39.

12.		 I	vedlegg	XI	tillegg	2	skal	overskriften	i	tabellen	og	nr.	2	lyde:

«Punkt Emne Direktiv/forordning	nr. M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2 Utslipp/tilgang	til	
opplysninger

…/…/EF

(EF)	nr.	…/…

A A A A»

13.		 I	vedlegg	XI	tillegg	2	utgår	nr.	11	og	39.

14.		 I	vedlegg	XI	tillegg	3	skal	overskriften	i	tabellen	og	nr.	2	lyde:

«Punkt Emne Direktiv/forordning M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2 Utslipp/tilgang	til	
opplysninger

…/…/EF

(EF)	nr.	…/…

Q Q Q»

15.		 I	vedlegg	XI	tillegg	3	utgår	nr.	11.

16.		 I	vedlegg	XI	tillegg	4	skal	overskriften	i	tabellen	og	nr.	2	lyde:

«Post Emne Direktiv/forordning	nr. Mobil	kran	i	gruppe	N

2 Utslipp/tilgang	til	
opplysninger

…/…/EF

(EF)	nr.	…/…

N/A»

17.	 I	vedlegg	XI	tillegg	4	utgår	nr.	11.

______________
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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.	 1935/2004	 av	 27.	 oktober	 2004	 om	 materialer	 og	
gjenstander	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler	
og	om	oppheving	av	direktiv	80/590/EØF	og	89/109/EØF(1),	
særlig	artikkel	5	nr.	1,

etter	 samråd	 med	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	(heretter	kalt	«Myndigheten»)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Vitenskapskomiteen	 for	 næringsmidler	 fastsatte	 i	
1999	 et	 tolerabelt	 daglig	 inntak	 (TDI)	 for	 epoksydert	
soyaolje	 (ESBO)	 på	 1	 mg/kg	 kroppsvekt	 per	 dag.	 I	
kommisjonsdirektiv	 2002/72/EF(2)	 omsettes	 denne	
TDI-verdien	 til	 en	 spesifikk	 migrasjonsgrense	 (SMG)	
på	 60	 mg/kg	 næringsmiddel	 for	 plastmaterialer	 og	
plastgjenstander.

2)	 Kommisjonsdirektiv	 2007/19/EF	 av	 2.	 april	 2007	 om	
endring	 av	 direktiv	 2002/72/EF	 om	 plastmaterialer	 og	
plastgjenstander	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler(3)	 klargjør	 at	 pakninger	 i	 lokk	 hører	 inn	
under	virkeområdet	til	direktiv	2002/72/EF.	Det	fastsetter	
at	 medlemsstatene	 innen	 1.	 mai	 2008	 må	 vedta	 tiltak	
som	 tillater	 fri	 omsetning	 av	 pakninger	 i	 lokk	 dersom	
de	 er	 i	 samsvar	med	den	 spesifikke	migrasjonsgrensen.	
Pakninger	 i	 lokk	 som	 ikke	 oppfyller	 kravene,	 vil	 være	
forbudt	fra	og	med	1.	juli	2008.

3)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 regulere	 markedsføringen	 av	 disse	
produktene	 i	 påvente	 av	 gjennomføringen	 av	 direktiv	
2007/19/EF.

4)	 Nye	opplysninger	fra	medlemsstatene	og	Sveits	har	vist	
konsentrasjoner	 av	ESBO	på	 opptil	 1	 150	mg/kg	 i	 fete	
næringsmidler	 som	 for	 eksempel	 sauser	 og	 grønnsaker	
eller	 fisk	 i	 olje.	 Slike	 høye	 verdier	 kan	 føre	 til	 at	 TDI	
overskrides	for	forbrukerne.

5)	 Driftsansvarlige	 har	 nylig	 vist	 interesse	 for	 å	 bruke	
andre	 myknere	 enn	 ESBO	 som	 enten	 har	 en	 høyere

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 92	 av	 3.4.2007,	 s.	 9,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 5/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	8.

(1)	 EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	4.
(2)	 EFT	L	220	av	15.8.2002,	s.	18.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/79/

EF	(EUT	L	302	av	19.11.2005,	s.	35).
(3)	 EUT	L	91	av	31.3.2007,	s.	17.	Rettet	i	EUT	L	97	av	12.4.2007,	s.	50.

		 TDI-verdi	 eller	 som	migrerer	 i	 mindre	 grad.	 Derfor	 er	
det	 også	 nødvendig	 å	 fastsette	 særlige	 regler	 for	 disse	
erstatningsstoffene.

6)	 Det	er	dessuten	for	tiden	usikkert	hvilke	rettslige	forhold	
som	 gjelder	 for	 disse	 produktene.	 Direktiv	 2002/72/EF	
får	 anvendelse	 på	materialer	 og	 gjenstander	 samt	 deler	
av	 disse	 som	 består	 utelukkende	 av	 plast,	 eller	 som	 er	
sammensatt	av	to	eller	flere	lag	som	utelukkende	består	
av	plast.	Pakninger	 i	metallokk	kan	enten	anses	som	en	
plastdel	 av	et	materiale	eller	 en	gjenstand,	 som	dermed	
omfattes	av	direktiv	2002/72/EF,	eller	som	et	plastbelegg	
på	 metallflate,	 som	 dermed	 ikke	 omfattes	 av	 direktiv	
2002/72/EF.

7)	 Som	 en	 følge	 av	 dette	 anvender	 medlemsstatene	
forskjellige	regler	som	kan	skape	handelshindringer.

8)	 Det	 bør	 derfor	 fastsettes	 midlertidige	 spesifikke	
migrasjonsgrenser	 for	 summen	 av	 visse	myknere	 brukt	
i	 pakninger	 i	 lokk	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 fete	
næringsmidler,	slik	at	fri	omsetning	av	disse	produktene	
ikke	 blir	 hindret,	 at	 lokk	 og	 næringsmidler	 som	
utgjør	 en	 vesentlig	 risiko,	 umiddelbart	 utelukkes	 fra	
markedet	 og	 at	 næringen	 samtidig	 gis	 tilstrekkelig	 tid	
til	 å	 ferdigutvikle	 pakninger	 som	 er	 i	 samsvar	 med	 de	
spesifikke	migrasjonsgrensene	fastsatt	i	direktiv	2002/72/
EF,	endret	ved	direktiv	2007/19/EF.

9)	 Den	midlertidige	SMG-verdien	bør	 fastsettes	på	et	nivå	
som	 sikrer	 at	 TDI	 normalt	 ikke	 overskrides,	 idet	 det	
tas	 hensyn	 til	 gjennomsnittlig	 konsum	 av	 de	 berørte	
næringsmidlene	og	til	uttalelsen	avgitt	av	EFSA	16.	mars	
2006,	som	angav	at	innholdet	av	myknere	i	90	%	av	fete	
næringsmidler	 i	 glassbeholdere	 ligger	under	300	mg/kg	
næringsmiddel.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Lokk	 med	 plastlag	 eller	 plastbelegg	 som	 utgjør	 pakninger	 i	
disse	lokkene,	som	derfor	samlet	består	av	to	eller	flere	lag	av	
forskjellige	 typer	materialer,	kan	markedsføres	 i	Fellesskapet	
dersom	de	er	i	samsvar	med	restriksjonene	og	spesifikasjonene	
som	er	fastsatt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 372/2007

av 2. april 2007

om fastsettelse av midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger i lokk som er beregnet på å komme i  
kontakt med næringsmidler(*)

 2012/EØS/16/11
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Artikkel 2

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

Denne	forordning	får	anvendelse	til	30.	juni	2008.

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

Utferdiget	i	Brussel,	2.	april	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Restriksjoner og spesifikasjoner for myknere brukt i pakninger i lokk

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

88640 008013-07-8 Epoksydert	soyaolje	
(ESBO)

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	 med	 eller	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler	
som	 krever	 prøving	 med	 testløsning	 D	 i	 henhold	 til	 direktiv	
85/572/EØF,	er	SMG(T)(1)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	50	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	
komme	 i	 kontakt	 med	 eller	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
morsmelkerstatninger	 og	 tilskuddsblandinger	 som	 definert	 i	
kommisjonsdirektiv	 91/321/EØF	 om	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 til	 spedbarn	 og	 småbarn,	 samt	 produkter	
i	 samsvar	 med	 direktiv	 96/5/EF	 om	 bearbeidede	 kornbaserte	
næringsmidler	og	barnemat	for	spedbarn	og	småbarn,	er	SMG	=	
30	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	for	næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

30401 — Acetylerte	mono-	
og	diglyserider	av	
fettsyrer

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	som	
krever	prøving	med	testløsning	D	i	henhold	til	direktiv	85/572/
EØF,	er	SMG(T)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	
for	 næringsmidler,	 eller	 50	mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	
på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

76815 — Polyester	av	
adipinsyre	med	
glyserol	eller	
pentaerytritol,	estere	
med	uforgrenede	
C12-C22-fettsyrer	
(like	antall)

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	som	
krever	prøving	med	testløsning	D	i	henhold	til	direktiv	85/572/
EØF,	er	SMG(T)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	
for	 næringsmidler,	 eller	 50	mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	
på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

93760 000077-90-7 Tri-n-
butylacetylsitrat

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	som	
krever	prøving	med	testløsning	D	i	henhold	til	direktiv	85/572/
EØF,	er	SMG(T)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	
for	 næringsmidler,	 eller	 50	mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	
på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

56800 030899-62-8 Glyserol-
monolauratdiacetat

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	som	
krever	prøving	med	testløsning	D	i	henhold	til	direktiv	85/572/
EØF,	er	SMG(T)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	
for	 næringsmidler,	 eller	 50	mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	
på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

30340 330198-91-9 12-(acetoksy)
stearinsyre,	
2,3-bis(acetoksy)
propylester

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	som	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler	som	
krever	prøving	med	testløsning	D	i	henhold	til	direktiv	85/572/
EØF,	er	SMG(T)(2)	=	300	mg/kg	næringsmiddel	eller	testløsning	
for	 næringsmidler,	 eller	 50	mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	
på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

For	 materialer	 og	 gjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	
kontakt	med	eller	 som	kommer	 i	kontakt	med	alle	 andre	 typer	
næringsmidler,	 er	 SMG(T)(2)	 =	 60	mg/kg	 næringsmiddel	 eller	
testløsning	for	næringsmidler,	eller	10	mg/dm2	av	den	samlede	
overflaten	 på	 lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

76866 — Polyestere	av	
1,2-propandiol	
og/eller	1,3-	og/
eller	1,4-butandiol	
og/eller	
polypropylenglykol	
med	adipinsyre,	som	
kan	ha	eddiksyre	
eller	fettsyre	C12-C18	
eller	n-oktanol	og/
eller	n-dekanol	som	
endegruppe

SMG	 =	 30	 mg/kg	 næringsmiddel	 eller	 testløsning	 for	
næringsmidler,	 eller	 5	 mg/dm2	 av	 den	 samlede	 overflaten	 på	
lokk	 og	 forseglede	 beholdere	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

(1)	 Med	«SMG»	menes	spesifikk	migrasjonsgrense.
(2)	 Med	«SMG(T)»	menes	i	dette	særlige	tilfellet	at	den	spesifikke	migrasjonsgrensen	ikke	skal	overskrides	av	summen	av	migrasjonen	

av	stoffer	med	referansenr.	88640,	30401,	76815,	93760,	56800	og	30340.
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211,

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	 7	 nr.	 2	
bokstav	b),

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(2),	særlig	artikkel	4	
nr.	2	bokstav	b),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 86/362/EØF	 og	 90/642/EØF	 bør	
Kommisjonen	arbeide	for	gradvis	å	oppnå	et	system	som	
gjør	det	mulig	å	beregne	eksponering	for	plantevernmidler	
gjennom	kosten.	For	å	muliggjøre	realistiske	beregninger	
bør	overvåkingsdata	om	rester	av	plantevernmidler	være	
tilgjengelige	for	en	rekke	næringsmidler	som	utgjør	viktige	
bestanddeler	i	kostholdet	i	Den	europeiske	union.	Det	er	
allmenn	enighet	om	at	viktige	bestanddeler	i	kostholdet	i	
Den	europeiske	union	utgjøres	av	20-30	næringsmidler.	
Med	 de	 ressurser	 som	 er	 til	 rådighet	 på	 nasjonalt	
plan	 for	 overvåking	 av	 rester	 av	 plantevernmidler,	
kan	 medlemsstatene	 analysere	 prøver	 av	 bare	 åtte	
produkter	 hvert	 år	 innenfor	 rammene	 av	 et	 samordnet	
overvåkingsprogram.	 Bruk	 av	 plantevernmidler	 viser	
endringer	 i	 sykluser	 på	 tre	 år.	 Hvert	 plantevernmiddel

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 96	 av	 11.4.2007,	 s.	 21,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 5/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	8.

(1)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/11/EF	(EUT	L	63	av	1.3.2007,	s.	26).

(2)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/12/EF	(EUT	L	59	av	27.2.2007,	s.	75).

		 bør	derfor	generelt	overvåkes	i	20-30	næringsmidler	i	en	
rekke	treårige	sykluser.

2)	 Rester	 av	 plantevernmidler	 som	 omfattes	 av	 denne	
rekommandasjon,	 bør	 overvåkes	 i	 2007,	 ettersom	 disse	
opplysningene	vil	kunne	benyttes	til	å	anslå	den	faktiske	
eksponeringen	gjennom	kosten.

3)	 Det	er	nødvendig	å	bruke	en	systematisk	statistisk	metode	
for	 å	 fastsette	antallet	prøver	 som	skal	 tas	 i	 forbindelse	
med	hver	enkelt	 samordnet	overvåking.	En	slik	metode	
er	 fastsatt	 av	 Codex	 Alimentarius-kommisjonen(3).	 På	
grunnlag	av	en	binomial	sannsynlighetsfordeling	kan	det	
beregnes	at	undersøkelse	av	642	prøver	gir	mer	enn	99	%	
sannsynlighet	 for	 å	 oppdage	 en	 prøve	 som	 inneholder	
rester	 av	 plantevernmidler	 over	 påvisningsgrensen,	
forutsatt	 at	 minst	 1	 %	 av	 produktene	 av	 vegetabilsk	
opprinnelse	 inneholder	 restmengder	 over	 denne	
grensen.	 Innsamlingen	 av	 prøvene	 bør	 fordeles	mellom	
medlemsstatene	 på	 grunnlag	 av	 befolkningsstørrelse	 og	
antall	 forbrukere,	 og	 det	 skal	 tas	minst	 tolv	 prøver	 per	
produkt	hvert	år.

4)	 Retningslinjer	for	kvalitetskontroll	av	analyser	av	rester	
av	 plantevernmidler	 offentliggjøres	 på	 Kommisjonens	
nettsted(4).	 Det	 er	 enighet	 om	 at	 disse	 retningslinjene	
så	 langt	som	mulig	bør	følges	av	analyselaboratoriene	 i	
medlemsstatene,	og	at	de	fortløpende	bør	revideres	i	lys	
av	den	erfaring	som	høstes	i	overvåkingsprogrammene.

(3)	 Codex	Alimentarius,	 Rester	 av	 plantevernmidler	 i	 næringsmidler,	 Roma	
1994,	ISBN	92-5-203271-1,	bind	2,	s.	372.

(4)	 Dokument	 SANCO/10232/2006	 av	 24.	 mars	 2006	 (http://europa.eu.int/
comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 3. april 2007

om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier 
for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om 

nasjonale overvåkingsprogrammer for 2008(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1452]

(2007/225/EF)

 2012/EØS/16/12
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5)	 I	 kommisjonsdirektiv	 2002/63/EF(1)	 fastsettes	
fellesskapsmetoder	 for	 prøvetaking	 ved	 offentlig	
kontroll	 av	 rester	 av	 plantevernmidler	 i	 og	 på	
produkter	 av	 vegetabilsk	 og	 animalsk	 opprinnelse.	
Prøvetakingsmetodene	 og	 framgangsmåtene	 som	 er	
fastsatt	 i	 dette	 direktiv,	 innbefatter	 også	 dem	 som	 ble	
anbefalt	av	Codex	Alimentarius-kommisjonen.

6)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 86/362/EØF	 og	 90/642/EØF	
skal	 medlemsstatene	 angi	 de	 kriteriene	 som	 ble	 brukt	
da	 de	 utarbeidet	 sine	 nasjonale	 kontrollprogrammer.	
Informasjonen	 bør	 omfatte	 kriteriene	 som	 er	 brukt	 til	
å	 fastsette	 antallet	 prøver	 som	 skal	 tas,	 hvor	 mange	
analyser	 som	 skal	 utføres,	 hvilke	 rapporteringsnivåer	
som	 skal	 brukes,	 og	 i	 henhold	 til	 hvilke	 kriterier	 disse	
er	 fastsatt,	 samt	 opplysninger	 om	 akkreditering	 i	
henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	882/2004	av	29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	for	
å	 sikre	 at	 fôrvare-	 og	 næringsmiddelregelverket	 samt	
bestemmelsene	om	dyrs	 helse	 og	velferd	overholdes(2),	
idet	det	tas	hensyn	til	artikkel	18	i	kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	2076/2005	av	5.	desember	2005	om	fastsettelse	
av	 overgangsordninger	 for	 gjennomføringen	 av	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	853/2004,	
(EF)	nr.	854/2004	og	(EF)	nr.	882/2004,	og	om	endring	
av	forordning	(EF)	nr.	853/2004	og	(EF)	nr.	854/2004(3),	
som	gir	unntak	fra	akkrediteringskravet.	Antallet	og	arten	
av	 overtredelser	 samt	 tiltakene	 som	 er	 truffet,	 bør	 også	
angis.

7)	 Grenseverdier	 for	 restmengder	 i	 barnemat	 er	 fastsatt	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 6	 i	 kommisjonsdirektiv	 91/321/
EØF	 av	 14.	 mai	 1991	 om	 morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 til	 spedbarn	 og	 småbarn(4)	 og	
artikkel	 6	 i	 kommisjonsdirektiv	 96/5/EF	 av	 16.	 februar	
1996	 om	 bearbeidede	 kornbaserte	 næringsmidler	 og	
barnemat	for	spedbarn	og	småbarn(5).

8)	 Opplysninger	om	resultatene	av	overvåkingsprogrammene	
egner	 seg	 svært	 godt	 til	 elektronisk	 behandling,	
lagring	og	 overføring.	Det	 er	 utarbeidet	 formater	 for	 at	
medlemsstatene	skal	kunne	sende	opplysninger	via	e-post.	
Medlemsstatene	bør	derfor	kunne	sende	sine	rapporter	til	
Kommisjonen	 i	 standardformatet.	 Det	 vil	 være	 mest	
effektivt	 at	 Kommisjonen	 utarbeider	 retningslinjer	 for	
den	videre	utvikling	av	et	slikt	standardformat.

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

(1)	 EFT	L	187	av	16.7.2002,	s.	30.
(2)	 EUT	 L	 165	 av	 30.4.2004,	 s.	 1,	 rettet	 i	 EUT	 L	 191	 av	 28.5.2004,	 s.	 1.	

Forordningen	 sist	 endret	 ved	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1791/2006	 (EUT	
L	363	av	20.12.2006,	s.	1).

(3)	 EUT	L	338	av	22.12.2005,	s.	83.	Forordningen	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1666/2006	(EUT	L	320	av	18.11.2006,	s.	47).

(4)	 EFT	L	175	av	4.7.1991,	s.	35.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/82/
EF	(EUT	L	362	av	20.12.2006,	s.	94).

(5)	 EFT	L	49	av	28.2.1996,	s.	17.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2003/13/
EF	(EUT	L	41	av	14.2.2003,	s.	33).

UTFORMET	DENNE	REKOMMANDASJON:

1.	 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 i	 løpet	 av	 2007	 å	 ta	
prøver	og	analyser	 av	de	kombinasjoner	av	produkter	og	
plantevernmidler	 som	 angis	 i	 vedlegg	 I,	 på	 grunnlag	 av	
det	antall	prøver	av	hvert	enkelt	produkt	de	har	fått	tildelt	
i	vedlegg	II,	og	som	eventuelt	gjenspeiler	medlemsstatens,	
Fellesskapets	 og	 tredjestaters	 andeler	 på	 medlemsstatens	
marked.

Partiet	 det	 skal	 tas	 prøver	 av,	 skal	 velges	 tilfeldig,	 i	
samsvar	med	en	overvåkingsmetode.

Prøvetakingsmetoden,	herunder	antallet	enheter,	skal	være	
i	samsvar	med	direktiv	2002/63/EF.

2.	 Av	det	samlede	antallet	prøver	som	er	fastsatt	i	vedlegg	I	
og	II,	bør	hver	medlemsstat	ta	og	analysere

a)	 minst	ti	prøver	av	barnemat	som	hovedsakelig	er	basert	
på	grønnsaker,	frukt	eller	korn,

b)	 et	 visst	 antall	 prøver	 (dersom	 det	 er	 mulig,	 minst	
én	 prøve)	 av	 økologiske	 landbruksprodukter	 som	
gjenspeiler	 de	 økologiske	 produktenes	 andel	 av	
markedet	i	den	enkelte	medlemsstat.

3.	 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 innen	 31.	 august	 2008	 å	
rapportere	 om	 resultatene	 av	 analysen	 av	 prøvene	 for	 de	
kombinasjoner	 av	 produkter	 og	 plantevernmidler	 som	 er	
angitt	i	vedlegg	I,	med	angivelse	av	følgende:

a)	 analysemetodene	som	ble	brukt	og	rapporteringsnivået	
som	 ble	 oppnådd,	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåtene	
for	 kvalitetskontroll	 angitt	 i	 retningslinjene	
for	 kvalitetskontroll	 av	 analyser	 av	 rester	 av	
plantevernmidler,

b)	 antallet	og	arten	av	overtredelser	og	hvilke	tiltak	som	
ble	truffet.

4.	 Rapporten	bør	legges	fram	i	et	format,	herunder	elektronisk	
format,	 som	samsvarer	med	 retningslinjene	 fra	Den	 faste	
komité	for	næringsmiddelkjeden	og	dyrehelsen	med	hensyn	
til	 gjennomføring	 av	 Kommisjonens	 rekommandasjoner	
om	samordnede	overvåkingsprogrammer	for	Fellesskapet.

Resultatene	 av	 prøvene	 av	 barnemat	 og	 av	 økologiske	
landbruksprodukter	bør	rapporteres	atskilt.
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5.	 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 innen	 31.	 august	 2007	
å	 sende	 Kommisjonen	 og	 de	 øvrige	 medlemsstatene,	
i	 henhold	 til	 artikkel	 7	 nr.	 3	 i	 direktiv	 86/362/EØF	 og	
artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 direktiv	 90/642/EØF,	 opplysningene	
om	 overvåkingen	 i	 2006	 for	 å	 sikre,	 i	 det	 minste	 ved	
stikkprøver,	 overholdelse	 av	 grenseverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler,	herunder	opplysninger	om

a)	 resultatene	av	nasjonale	programmer	som	gjelder	rester	
av	plantevernmidler,

b)	 opplysninger	 om	 kvalitetskontrollen	 ved	 laboratorier,	
og	 særlig	 opplysninger	 om	 hvilke	 deler	 av	
retningslinjene	 for	 kvalitetskontroll	 av	 analyser	 av	
rester	 av	 plantevernmidler	 de	 ikke	 har	 kunnet	 bruke	
eller	har	hatt	vanskeligheter	med	å	bruke,

c)	 opplysninger	 om	 akkreditering	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	 i	 artikkel	 12	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	882/2004	(herunder	akkrediteringens	virkeområde,	
akkrediteringsorganet	og	kopi	av	akkrediteringsbeviset)	
for	laboratoriene	som	utfører	analysene,

d)	 opplysninger	 om	 de	 egnethetsprøvinger	 og	
ringprøvinger	som	laboratoriet	har	deltatt	i.

6.	 Medlemsstatene	 oppfordres	 til	 innen	 30.	 september	
2007	 å	 sende	 Kommisjonen	 det	 planlagte	 nasjonale	
programmet	for	overvåking	av	de	grenseverdier	for	rester	
av	plantevernmidler	som	er	fastsatt	i	direktiv	90/642/EØF	
og	86/362/EØF	for	år	2008,	herunder	opplysninger	om

a)	 kriteriene	som	er	brukt	for	å	fastsette	antall	prøver	som	
skal	tas,	og	de	analyser	som	skal	gjennomføres,

b)	 rapporteringsnivåer	 som	skal	brukes,	og	 i	 henhold	 til	
hvilke	kriterier	disse	er	fastsatt,

c)	 opplysninger	 om	 akkreditering	 av	 laboratoriene	 som	
skal	 foreta	 analysene,	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	882/2004.

Utferdiget	i	Brussel,	3.	april	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

KOMBINASJONER AV PLANTEVERNMIDLER/PRODUKTER SOM SKAL OVERVÅKES

2007 2008(*) 2009(*)

Acefat (c) (a) (b)

Acetamiprid (c) (a) (b)

Aldikarb (c) (a) (b)

Amitraz (a) (b)

Azinfos-metyl (c) (a) (b)

Azoksystrobin (c) (a) (b)

Benomyl	+	karbendazim
(uttrykt	som	karbendazim)

(c) (a) (b)

Bifentrin (c) (a) (b)

Bromid,	totalt (a) (b)

Brompropylat (c) (a) (b)

Bupirimat c) a) b)

Buprofezin c) a) b)

Kaptan c) a) b)

Folpet c) a) b)

Karbaryl c) a) b)

Klofentezin a) b)

Klormekvat(**) c) a) b)

Klortalonil c) a) b)

Klorprofam c) a) b)

Klorpyrifos c) a) b)

Klorpyrifosmetyl c) a) b)

Cypermetrin c) a) b)

Cyprodinil c) a) b)

Deltametrin c) a) b)

Diazinon c) a) b)

Diklofluanid c) a) b)

Diklorvos c) a) b)

Dikofol c) a) b)

Dimetoat	+	ometoat
(summen	uttrykt	som	dimetoat)

c) a) b)

Dinokap a) b)

Difenylamin c) a) b)

Endosulfan c) a) b)
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2007 2008(*) 2009(*)

Fenarimol a) b)

Fenheksamid c) a) b)

Fenitrotion c) a) b)

Fludioksonil c) a) b)

Flusilazol a) b)

Glyfosat(***) a) b)

Heksakonazol a) b)

Heksytiasoks c) a) b)

Imazalil c) a) b)

Imidakloprid c) a) b)

Indoksakarb c) a) b)

Iprodion c) a) b)

Iprovalikarb c) a) b)

Kresoksimmetyl c) a) b)

Lambdacyhalotrin c) a) b)

Malation c) a) b)

Manebgruppen c) a) b)

Mepanipyrim c) a) b)

Mepikvat(**) a) b)

Metalaksyl c) a) b)

Metamidofos c) a) b)

Metidation c) a) b)

Metiokarb c) a) b)

Metomyl/tiodikarb
(summen	uttrykt	som	metomyl)

c) a) b)

Myklobutanil c) a) b)

Oksydemetonmetyl c) a) b)

Paration c) a) b)

Penkonazol c) a) b)

Fosalon c) a) b)

Pirimikarb c) a) b)

Pirimifos-metyl c) a) b)

Prokloraz c) a) b)

Procymidon c) a) b)

Profenofos c) a) b)

Propargitt c) a) b)

Pyretriner c) a) b)
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2007 2008(*) 2009(*)

Pyrimetanil c) a) b)

Pyriproksyfen c) a) b)

Oksamyl c) a) b)

Kinoksyfen c) a) b)

Spiroksamin c) a) b)

Tebukonazol c) a) b)

Tiofanatmetyl c) a) b)

Tebufenozid c) a) b)

Trifloksystrobin a) b)

Tiabendazol c) a) b)

Tolkloflos-metyl c) a) b)

Tolylfluanid c) a) b)

Triadimefon	og	triadimenol
(uttrykt	som	summen	av	triadimefon	og	
triadimenol)

c) a) b)

Vinklozolin c) a) b)

a)	 Bønner	(friske/fryste),	gulrøtter,	agurker,	appelsiner	eller	mandariner,	pærer,	poteter,	ris,	spinat	(frisk/fryst).
b)	 Eggfrukter,	bananer,	blomkål,	druer,	appelsinjuice(1),	erter	(friske/fryste,	uten	belg),	paprika,	hvete.
c)	 Epler,	hodekål,	purre,	salat,	tomater,	ferskener	(herunder	nektariner	og	andre	hybrider),	rug	eller	havre,	jordbær.

(*)		 Veiledende	for	2008	og	2009,	avhengig	av	hvilke	programmer	som	vil	bli	anbefalt	for	disse	årene.
(**)		 Korn,	gulrøtter,	fruktbærende	grønnsaker	og	pærer	bør	analyseres	for	klormekvat	og	mepikvat.
(***)		 Bare	korn.
(1)		 For	appelsinjuice	bør	medlemsstatene	angi	kilden	(konsentrat	eller	frisk	frukt).
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VEDLEGG II

Antall	prøver	av	hvert	produkt	som	skal	tas	og	analyseres	av	hver	medlemsstat.

Landkode Prøver Landkode Prøver

AT 12(*)
15(**)

IE 12(*)	
15(**)

B 12(*)	
15(**)

LU 12(*)	
15(**)

BG 12(*)	
15(**)

LT 12(*)	
15(**)

CY 12(*)	
15(**)

LV 12(*)	
15(**)

CZ 12(*)	
15(**)

MT 12(*)	
15(**)

DE 93 NL 17

DK 12(*)	
15(**)

PT 12(*)	
15(**)

ES 45 PL 45

EE 12(*)	
15(**)

RO 17

EL 12(*)	
15(**)

SE 12(*)	
15(**)

FR 66 SI 12(*)	
15(**)

FI 12(*)	
15(**)

SK 12(*)	
15(**)

HU 12(*)	
15(**)

UK 66

IT 65

Samlet	antall	prøver	(minst):	642

(*)		 Minste	antall	prøver	for	hver	metode	for	påvisning	av	én	restmengde.
(**)		 Minste	antall	prøver	for	hver	metode	for	påvisning	av	flere	restmengder.
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KOMMISJONEN	FOR	DEI	EUROPEISKE	FELLESSKAPA	
HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,

med	 tilvising	 til	 rådsdirektiv	 89/398/EF	 av	 3.	 mai	 1989	 om	
tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	næringsmidler	
til	 bruk	 ved	 spesielle	 ernæringsmessige	 behov(1),	 særleg	
artikkel	4	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 kommisjonsdirektiv	 2001/15/EF	 av	 15.	 februar	 2001	
om	stoffer	som	for	særlige	ernæringsformål	kan	tilsettes	
næringsmidler	 til	 bruk	 ved	 spesielle	 ernæringsmessige	
behov(2)	 er	 det	 fastsett	 visse	 kategoriar	 av	 stoff,	 og	 for	
kvart	 av	 desse	 er	 det	 nemnt	 kva	 kjemiske	 stoff	 som	
kan	nyttast	 i	 framstilling	av	næringsmiddel	 til	bruk	ved	
spesielle	ernæringsmessige	behov.

2)	 Då	 direktiv	 2001/15/EF	 vart	 vedteke,	 kunne	 ei	
rekkje	 kjemiske	 stoff	 som	 var	 tilsette	 for	 særlege	
ernæringsføremål	 i	 visse	 næringsmiddel	 til	 bruk	 ved	
spesielle	ernæringsmessige	behov	som	er	marknadsførde	
i	visse	medlemsstatar,	ikkje	førast	opp	i	vedlegget	til	det	
nemnde	direktivet	fordi	dei	ikkje	var	vortne	vurderte	av	
Vitskapsutvalet	for	næringsmiddel	(SCF).

3)	 Inntil	 Den	 europeiske	 styresmakta	 for	
næringsmiddeltryggleik	 (EFSA)	 har	 fullført	 vurderinga	
av	 desse	 stoffa,	 kan	 medlemsstatane	 i	 samsvar	 med	
kommisjonsdirektiv	2004/6/EF(3)	 fram	 til	 31.	 desember	
2006	 tillate	 handel	 på	 territoriet	 sitt	 med	 produkt	 som	
inneheld	 desse	 stoffa,	 så	 framt	 visse	 vilkår	 som	 gjeld	
tryggleiken	deira,	er	vortne	oppfylte.

4)	 Det	 var	 ikkje	 mogleg	 å	 fullføre	 vurderingane	 og	 dei	
tilhøyrande	administrative	tiltaka	før	31.	desember	2006.	
For	å	unngå	unaudsynlege	forstyrringar	 i	handelen	med	
dei	 aktuelle	 næringsmidla	 bør	 difor	 bruksperioden	 for	
direktiv	2004/6/EF	lengjast.

5)	 For	 å	 ta	 omsyn	 til	 den	 tida	 som	 er	 naudsynt	 for	 å	
fullføre	EFSA	si	vurdering	av	stoffa	og	for	å	innarbeide

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 118	 av	 8.5.2007,	 s.	 5,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 5/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	8.

(1)	 TEF	L	186	av	30.6.1989,	s.	27.	Direktivet	sist	endra	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(TEU	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 TEF	L	52	av	22.2.2001,	s.	19.	Direktivet	sist	endra	ved	direktiv	2006/34/EF	
(TEU	L	83	av	22.3.2006,	s.	14).

(3)	 TEU	L	15	av	22.1.2004,	s.	31.

		 dei	 tilhøyrande	 tiltaka	 i	 nasjonal	 lovgjeving,	 bør	
bruksperioden	 for	 direktiv	 2004/6/EF	 lengjast	 fram	 til	
31.	desember	2009.

6)	 Ettersom	 31.	 desember	 2006	 er	 fastsett	 som	 frist	 i	
artikkel	 1	 i	 direktiv	 2004/6/EF,	 bør	 dette	 direktivet	
innarbeidast	innan	ein	kort	frist.	For	å	unngå	vanskar	når	
det	gjeld	handelen	med	produkt	som	inneheld	dei	stoffa	
som	er	førde	opp	i	direktiv	2004/6/EF,	bør	dette	direktivet	
nyttast	frå	1.	januar	2007.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	direktivet,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	utvalet	for	næringsmiddelkjeda	
og	dyrehelsa	—

VEDTEKE	DETTE	DIREKTIVET:

Artikkel 1

I	 artikkel	 1	 i	 direktiv	 2004/6/EF	 vert	 datoen	 «31.	 desember	
2006»	endra	til	«31.	desember	2009».

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving

1.	 Medlemsstatane	skal	innan	8.	juli	2007	vedta	og	kunngjere	
dei	 lovene	 og	 forskriftene	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 rette	 seg	
etter	 dette	 direktivet.	 Dei	 skal	 straks	 sende	 Kommisjonen	
teksta	til	desse	føresegnene	og	ein	jamføringstabell	som	viser	
samanhengen	mellom	desse	føresegnene	og	føresegnene	i	dette	
direktivet.

Dei	skal	nytte	desse	føresegnene	frå	1.	januar	2007.

Når	desse	føresegnene	vert	vedtekne	av	medlemsstatane,	skal	
dei	 ha	 ei	 tilvising	 til	 dette	 direktivet,	 eller	 det	 skal	 visast	 til	
direktivet	 når	 dei	 vert	 kunngjorde.	 Medlemsstatane	 fastset	
korleis	tilvisinga	skal	gjerast.

2.	 Medlemsstatane	 skal	 sende	Kommisjonen	 teksta	 til	 dei	
internrettslege	føresegnene	som	dei	vedtek	på	det	området	som	
dette	direktivet	omfattar.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/26/EF

av 7. mai 2007

om endring av direktiv 2004/6/EF med sikte på lenging av bruksperioden(*)

 2012/EØS/16/13
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Artikkel 3

Dette	direktivet	tek	til	å	gjelde	dagen	etter	at	det	er	kunngjort	i	Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 4

Dette	direktivet	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	7.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211	annet	strekpunkt,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Vitenskapsgruppen	 for	 forurensende	 stoffer	 i	
næringsmiddelkjeden	 i	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	 (EFSA)	 vedtok	 19.	 april	 2005	
en	 uttalelse	 om	 akrylamid	 i	 næringsmidler,	 der	 den	
støttet	 en	 risikovurdering	 av	 akrylamid	 i	 næringsmidler	
som	 den	 felles	 FAO/WHO-ekspertgruppen	 for	
tilsetningsstoffer	 i	 næringsmidler	 (JECFA)	 foretok	 i	
februar	 2005.	 I	 nevnte	 vurdering	 konkluderte	 JECFA	
med	 at	 eksponeringsmarginene	 for	 personer	 med	 et	
gjennomsnittlig	 eller	 stort	 forbruk	 var	 lave	 for	 en	
forbindelse	 som	 er	 genotoksisk	 og	 kreftframkallende,	
og	at	dette	kan	 tyde	på	 en	 risiko	 for	menneskers	helse.	
Det	bør	derfor	fortsatt	treffes	hensiktsmessige	tiltak	for	å	
redusere	akrylamidkonsentrasjonene	i	næringsmidler.

2)	 Næringsmiddelindustrien	og	medlemsstatene	har	undersøkt	
hvordan	 akrylamid	 dannes.	 Næringsmiddelindustrien	
har	 utarbeidet	 frivillige	 tiltak,	 for	 eksempel	 den	 såkalte	
«verktøykassen»(1),	 som	 gir	 retningslinjer	 som	 skal	
hjelpe	produsenter	og	bearbeidingsvirksomheter	 å	 finne	
måter	å	redusere	akrylamidinnholdet	i	sine	produkter	på.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 123	 av	 12.5.2007,	 s.	 33,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 5/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	8.

(1)	 «Verktøykassen»	inneholder	13	forskjellige	parametrer	(«verktøy»)	fordelt	på	
fire	hovedkategorier	(«verktøykasserom»),	som	næringsmiddelprodusentene	
kan	 bruke	 etter	 sine	 særlige	 behov	 for	 å	 redusere	 akrylamidinnholdet	 i	
produktene.	De	 fire	 rommene	viser	 til	 agronomiske	 faktorer,	 oppskriften,	
bearbeiding	og	siste	tilberedning.

		 Det	er	siden	2002	gjort	en	betydelig	innsats	for	å	redusere	
akrylamidinnholdet	i	bearbeidede	næringsmidler.

3)	 For	 å	 få	 et	 klart	 bilde	 av	 akrylamidinnholdet	 i	 de	
næringsmidler	 som	man	 vet	 inneholder	mye	 akrylamid	
og/eller	 bidrar	 betydelig	 til	 inntaket	 via	 næringsmidler	
for	 hele	 befolkningen	 og	 for	 særlig	 sårbare	 grupper	
som	spedbarn	og	småbarn,	må	det	samles	 inn	pålitelige	
opplysninger	 om	 akrylamidinnhold	 i	 næringsmidler	 i	
hele	Fellesskapet	i	et	tidsrom	på	minst	tre	år.

4)	 Det	er	viktig	at	disse	opplysningene	hvert	år	framlegges	
for	EFSA,	som	sørger	for	at	de	samles	i	en	database.

5)	 Analyseresultatene	 vil	 bli	 vurdert	 for	 å	 bedømme	
hvor	 effektive	 de	 frivillige	 tiltakene	 er.	 Dersom	 det	 på	
grunnlag	av	nye	erfaringer	viser	seg	hensiktsmessig,	kan	
overvåkingsprogrammet	 i	 denne	 rekommandasjon	 når	
som	helst	tilpasses	—

ANBEFALER

1.	 at	medlemsstatene	 i	 2007,	 2008	 og	 2009	 i	 samsvar	med	
vedlegg	1	overvåker	akrylamidinnholdet	i	næringsmidlene	
omhandlet	i	nevnte	vedlegg.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 3. mai 2007

om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1873]

(2007/331/EF)

 2012/EØS/16/14
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2.	 at	medlemsstatene	 senest	 1.	 juni	 hvert	 år	 framlegger	 for	
EFSA	 overvåkingsopplysningene	 for	 foregående	 år	 med	
den	 informasjonen	 og	 i	 det	 formatet	 som	 er	 fastsatt	 i	
vedlegg	II,	slik	at	de	kan	samles	i	én	database.

3.	 at	medlemsstatene	i	forbindelse	med	overvåkingsprogrammet	
følger	 framgangsmåtene	for	prøvetaking	fastsatt	 i	del	B	 i	
vedlegget	 til	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	333/2007	av	
28.	mars	 2007	 om	metodene	 for	 prøvetaking	 og	 analyse	
for	 offentlig	 kontroll	 av	 innholdet	 av	 bly,	 kadmium,	
kvikksølv,	 uorganisk	 tinn,	 3-MCPD	 og	 benzo(a)pyren	 i	
næringsmidler(1),	 for	 å	 sikre	 at	 prøvene	 er	 representative	
for	partiet	det	er	tatt	prøver	av.

(1)	 EUT	L	88	av	29.3.2007,	s.	29.

4.	 at	 medlemsstatene	 analyserer	 akrylamid	 i	 samsvar	
med	 kriteriene	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 i	 vedlegg	 III	 til	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	882/2004	av	
29.	april	2004	om	offentlig	kontroll	for	å	sikre	at	fôrvare-	
og	næringsmiddelregelverket	samt	bestemmelsene	om	dyrs	
helse	og	velferd	overholdes(2).

Utferdiget	i	Brussel,	3.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

(2)	 EUT	 L	 165	 av	 30.4.2004,	 s.	 1.	 Rettet	 i	 EUT	 L	 191	 av	 28.5.2004,	 s.1.	
Forordningen	endret	ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	
20.12.2006,	s.	1).
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VEDLEGG I

A. Prøvetakingssteder og -framgangsmåte

1.	 Prøvetakingen	 av	 produktene	 bør	 foretas	 ute	 i	 markedet	 (f.eks.	 i	 supermarkeder,	 mindre	 butikker,	 bakerier,	
gatekjøkken	og	restauranter),	der	produktene	kan	spores,	eller	på	produksjonssteder.	Der	det	er	mulig,	bør	det	tas	
prøver	av	produkter	med	opprinnelse	i	en	av	medlemsstatene(1).

2.	 Prøvetaking	og	analyse	bør	foretas	før	produktenes	holdbarhetsdato	utløper.

B. Produkter, antall prøver og prøvetakingshyppighet, analysekrav

1.	 Tabell	1	gir	en	oversikt	over	anbefalt	minste	antall	prøver	som	skal	analyseres	hvert	år	for	hver	produktkategori.	
Medlemsstatene	oppfordres	til	å	ta	flere	prøver	når	det	er	mulig.	Fordelingen	av	prøver	per	medlemsstat	bygger	på	
folketall,	med	et	minste	antall	prøver	på	fire	per	produkt	og	medlemsstat.

2.	 Antallet	prøver	viser	til	minste	antall	prøver	som	skal	tas	hvert	år.	Dersom	særlige	vilkår	gjelder	(f.eks.	prøvetaking	
to	ganger	i	året),	er	dette	angitt	i	vedlegg	I	del	C	for	hver	produktgruppe.

3.	 Ettersom	 hver	 produktkategori	 omfatter	 en	 rekke	 produkter	 med	 ulike	 spesifikasjoner,	 bør	 det	 framlegges	
tilleggsopplysninger	om	hvert	produkt	det	tas	prøve	av	(se	vedlegg	I	del	C).	For	å	se	utviklingstrekk	over	tid	er	det	
viktig	å	ta	prøver	av	produkter	med	samme	spesifikasjoner	(dvs.	samme	type	brød,	samme	merke	osv.)	hvert	år	når	
det	er	mulig.	Når	det	gjelder	prøvetaking	av	pommes	frites	i	små	utsalg,	bør	de	samme	utsalgene	velges	hvert	år	
når	det	er	mulig.

4.	 Dersom	man	 innenfor	produkter	med	samme	spesifikasjon	gjentatte	ganger	oppnår	 resultater	under	grensen	 for	
mengdebestemmelse	 (LOQ),	kan	produktet	 skiftes	ut	med	et	annet	produkt,	 forutsatt	at	det	 tilhører	den	samme	
produktkategorien	og	det	gis	en	beskrivelse	av	produktet.

5.	 For	 at	 analyseresultatene	 skal	 kunne	 sammenlignes,	 bør	man	 bruke	metoder	 som	kan	 gi	 en	LOQ	på	 30	 μg/kg	
(kraftigst	ion/ioneovergang)	for	brød	og	barnemat	og	50	μg/kg	for	potetprodukter,	andre	kornprodukter,	kaffe	og	
andre	produkter.	Resultatene	skal	rapporteres	korrigert	for	gjenfinning.	

(1)	 Et	særskilt	produkt	kan	unntaksvis	finnes	på	markedet	bare	som	import	fra	en	tredjestat.	I	slike	tilfeller	kan	det	tas	prøver	av	det	
importerte	produktet.
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C.	Minstekrav til tilleggsopplysninger som skal framlegges for hvert produkt

De	 tilleggsopplysninger	 som	 minst	 bør	 framlegges	 for	 hvert	 produkt	 det	 er	 tatt	 prøver	 av,	 framgår	 av	 nr.	 1-10.	
Medlemsstatene	oppfordres	til	å	framlegge	mer	detaljerte	opplysninger.

1.	 Spiseferdige pommes frites:	Prøvetaking	to	ganger	i	året	i	mars	og	november(1),	som	gir	det	samlede	antallet	
prøver	som	er	angitt	i	tabellen.	Prøvetaking	av	spiseferdige	produkter	bør	foretas	i	små	utsalgssteder,	
hurtigmatkjeder	og	restauranter.	Prøvene	bør	om	mulig	tas	i	de	samme	utsalgsstedene	hvert	år.

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	utgangsmateriale	(friske	poteter	eller	halvfabrikater),	tilsetning	av	
andre	ingredienser.

2.	 Potetgull:	Prøvetaking	to	ganger	i	året	i	mars	og	november(1),	som	gir	det	samlede	antallet	prøver	som	er	angitt	i	
tabellen.

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	utgangsmateriale	(friske	poteter	eller	halvfabrikater),	tilsetning	av	
andre	ingredienser,	aromaer	eller	tilsetningsstoffer.

3.	 Forhåndsstekte pommes frites/ potetprodukter til tilberedning hjemme, herunder fryste produkter:	Prøvetaking	
to	ganger	i	året	i	mars	og	november(1),	som	gir	det	samlede	antallet	prøver	som	er	angitt	i	tabellen.	Prøven	skal	
analyseres	etter	at	produktet	er	tilberedt	(f.eks.	stekt,	ovnsstekt	osv.).	Tilberedningen	skal	foregå	i	laboratoriet	
i	samsvar	med	anvisningene	på	etiketten.	Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	utgangsmateriale	(friske	
poteter	eller	halvfabrikater),	tilsetning	av	andre	ingredienser,	om	produktet	selges	ferskt	eller	fryst,	anvendte	
tilberedningsvilkår	i	samsvar	med	etiketten.

4.	 Brød:	

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	mykt	eller	hardt	brød,	fiberinnhold,	kornslag,	gjæret/ugjæret,	
hevemiddel	(f.eks.	gjær),	andre	ingredienser.	Brødtypen	det	skal	tas	prøver	av,	skal	velges	ut	fra	kostvanene	i	
hver	enkelt	stat.

5.	 Frokostblandinger unntatt mysli og grøt:	Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	kornslag,	andre	ingredienser	
(f.eks.	sukker,	nøtter,	honning,	sjokolade).

6.	 Kjeks (herunder barnekjeks)::	Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	myke	eller	harde,	vanlige	eller	for	
diabetikere,	fullstendig	ingrediensliste.

7.	 Brent kaffe:	

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	brenningsgrad	(f.eks.	medium,	mørk),	ev.	bønnetype,	solgt	som	malt	
kaffe	eller	hele	bønner.

8.	 Barnemat på glass:	

	 Det	skal	tas	prøver	av	næringsmidler	som	inneholder	potet,	rotvekster	eller	korn.	Særlige	opplysninger	som	skal	
framlegges:	glassets	sammensetning.

9.	 Bearbeidet kornbasert barnemat:	Analyseres	slik	den	selges.

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	kornslag,	andre	ingredienser.

(1)	 Dersom	næringsmiddelet	er	framstilt	av	halvfabrikater	av	poteter,	er	det	ikke	nødvendig	med	prøvetaking	to	ganger	i	året.
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10.	 Andre produkter:	Denne	kategorien	omfatter	potetprodukter,	kornprodukter,	kaffeprodukter,	kakaoprodukter	samt	
annen	barnemat	enn	den	som	angis	i	ovennevnte	kategorier	(f.eks.	røstipoteter,	pepperkaker,	kaffeerstatninger).	
Prøveutvalget	skal	avspeile	kostvanene	i	medlemsstatene.	Det	kan	hende	prøvene	må	analyseres	etter	at	de	er	
tilberedt	i	samsvar	med	etiketten.	I	så	fall	skal	anvendte	vilkår	angis.

	 Særlige	opplysninger	som	skal	framlegges:	detaljert	produktbeskrivelse	(f.eks.	hovedingredienser),	
tilberedningsvilkår	i	samsvar	med	etiketten.

___________
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B.	Forklarende merknader til rapporteringsformatet

Innberettende	stat:	Den	medlemsstaten	der	overvåkingen	har	foregått.

År:	Prøvetakingsår.

Prøvekode:	Prøvens	laboratorieidentifikasjonskode.

Produktkategorinummer:	Nummeret	på	produktkategorien	i	henhold	til	vedlegg	I	tabell	1	(sett	inn	tall	fra	1	til	10,	f.eks.	
pommes	frites	(1),	potetgull	(2)	osv.

Produktnavn:	Herunder	produktnavnet	på	engelsk	og	på	originalspråket.

Produktbeskrivelse:	Det	skal	gis	en	kort	produktbeskrivelse	som	omfatter	minst	opplysningene	som	kreves	i	henhold	
til	vedlegg	I	del	C.

Produsent:	Produsentens	navn	dersom	det	foreligger.

Produksjonsstat:	Dersom	den	foreligger.	Bruk	ISO-koder	for	produksjonsstaten	(for	ISO-koder	se	vedlegg	I	 tabell	1	
første	 kolonne).	 I	 henhold	 til	 vedlegg	 I	 del	A	 skal	 produktet	 det	 er	 tatt	 prøver	 av	 om	 mulig	 ha	 opprinnelse	 i	 en	
medlemsstat	(se	fotnote	4).

Holdbarhetsdato:	Som	angitt	på	etiketten.	Datoen	oppgis	i	formatet	dd/mm/åå.

Produksjonsdato:	Som	angitt	på	etiketten	dersom	den	foreligger.	Datoen	oppgis	i	formatet	dd/mm/åå.

Prøvetakingsdato: Datoen	da	prøven	ble	tatt.	Datoen	oppgis	i	formatet	dd/mm/åå.

Prøvetakingssted: Stedet	der	prøven	ble	tatt,	f.eks.	supermarked,	liten	butikk,	bakeri,	hurtigmatkjede	osv.

Pakningsstørrelse: Ev.	pakningsstørrelsen	(g)	på	produktet	det	er	tatt	enkeltprøver	av.

Prøvevekt: Samleprøvens	vekt	(g).

Tilberedningsvilkår:	 Ved	 forhåndsstekte	 pommes	 frites	 og	 andre	 potetprodukter	 til	 tilberedning	 hjemme	
(produktkategori	3)	bør	tilberedningsvilkårene	oppgis,	og	prøven	skal	tas	og	analyseres	etter	tilberedning.	Anvisningene	
på	etiketten	skal	følges	og	angis	her.	Det	samme	gjelder	for	visse	«andre	produkter»	(produktkategori	10).

Analysedato:	Dersom	prøven	ble	homogenisert	og	lagret	før	analysen,	skal	datoen	da	analysen	faktisk	startet	angis.	I	
så	fall	skal	det	gis	nærmere	opplysninger	om	lagringsvilkårene.

Akkreditert metode:	Angi	 med	 «J»	 (ja)	 eller	 «N»	 (nei)	 om	 analyseresultatet	 ble	 oppnådd	 med	 en	 metode	 som	 er	
akkreditert	i	samsvar	med	EN	ISO	17025.

Analysemetode:	Angi	hvilken	metode	som	ble	brukt	(GC-MS	med	derivatisering,	GC-MS	uten	derivatisering,	LC-MS-
MS	eller	annen	metode),	og	gi	en	kort	beskrivelse	av	prøveforberedelsen	(f.eks.	rensing	osv.).

Opplysninger om egnethetsprøver:	 Oppgi	 hvem	 som	 står	 bak	 egnethetsprøven,	 ordningens	 nummer,	 omgangens	
nummer,	 oppnådd	 matrise	 og	 z-resultat(1)	 i	 følgende	 korte	 format:	 arrangør/ordning/omgang/matrise/z-resultat.	
(Eksempel:	FAPAS/30/6/knekkebrød/1,6).

Akrylamidinnhold: I	μg/kg	korrigert	for	gjenfinning.

Påvisningsgrense:	I	μg/kg.

Grense for mengdebestemmelse:	I	μg/kg.

Måleusikkerhet:	Angi	måleusikkerhet	dersom	slike	opplysninger	foreligger	(område	i	%).

____________________________

(1)	 Z-resultatene	brukes	bare	til	å	vurdere	opplysningenes	kvalitet.	De	behandles	fortrolig.
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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,

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:	 MCPA	 og	 MCPB

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 128	 av	 16.5.2007,	 s.	 31,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 5/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	8.

(1)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/11/EF	(EUT	L	63	av	1.3.2007,	s.	26).

(2)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	43.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/11/EF.

(3)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/12/EF	(EUT	L	59	av	27.2.2007,	s.	75).

(4)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/25/EF	(EUT	L	106	av	24.4.2007,	s.	34).

		 ved	kommisjonsdirektiv	2005/57/EF(5),	 tolylfluanid	ved	
kommisjonsdirektiv	 2006/6/EF(6)	 og	 tritikonazol	 ved	
kommisjonsdirektiv	2006/39/EF(7).

2)	 Følgende	nye	aktive	stoffer	er	blitt	oppført	i	vedlegg	I	til	
direktiv	91/414/EØF:	etoksazol	ved	kommisjonsdirektiv	
2005/34/EF(8),	 mesosulfuron	 ved	 kommisjonsdirektiv	
2003/119/EF(9),	 indoksakarb	 ved	 kommisjonsdirektiv	
2006/10/EF(10)	 og	 1-metylsyklopropen	 ved	
kommisjonsdirektiv	2006/19/EF(11).

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	 nasjonal,	 midlertidig	
grenseverdi	 i	 samsvar	med	 artikkel	 4	 nr.	 1	 bokstav	 f)	 i	
direktiv	91/414/EØF	før	plantevernmidler	som	inneholder	
disse	aktive	stoffene,	kan	godkjennes.

5)	 Fellesskapets	grenseverdier	for	restmengder	og	verdiene	
anbefalt	 i	 Codex	 Alimentarius	 fastsettes	 og	 vurderes	
etter	 lignende	 framgangsmåter.	 Det	 finnes	 en	 rekke	
Codex-grenseverdier	 for	 rester	 av	 tolylfluanid,	 og	
det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 disse.	 De	 grenseverdiene	 for	
restmengder	 som	 bygger	 på	 Codex-grenseverdiene	 for	
restmengder,	er	blitt	vurdert	på	bakgrunn	av	risikoen	for	
forbrukerne.	Det	er	ikke	fastslått	noen	uakseptabel	risiko	
ved	 å	 benytte	 toksikologiske	 endepunkter	 på	 grunnlag	
av	 de	 undersøkelsene	 som	 har	 vært	 tilgjengelige	 for	
Kommisjonen.

(5)	 EUT	L	246	av	22.9.2005,	s.	14.
(6)	 EUT	L	12	av	18.1.2006,	s.	21.
(7)	 EUT	L	104	av	13.4.2006,	s.	30.
(8)	 EUT	L	125	av	18.5.2005,	s.	5.
(9)	 EUT	L	325	av	12.12.2003,	s.	41.
(10)	 EUT	L	25	av	28.5.2006,	s.	24.
(11)	 EUT	L	44	av	15.2.2006,	s.	15.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/27/EF

av 15. mai 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, rådsdirektiv 86/363/EØF og rådsdirektiv 
90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 

1-metylsyklopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og tritikonazol(*)

 2012/EØS/16/15
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6)	 Akseptabelt	 daglig	 inntak	 (ADI)	 og,	 dersom	 det	 er	
hensiktsmessig,	 akutt	 referansedose	 (ARfD)	 ble	 fastsatt	
i	 Kommisjonens	 sammenfattende	 rapporter	 som	 ble	
utarbeidet	 med	 henblikk	 på	 oppføring	 av	 de	 aktuelle	
aktive	 stoffene	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 91/414/EØF.	
Forbrukernes	 eksponering	 for	 næringsmidler	 behandlet	
med	det	aktuelle	aktive	stoffet	er	blitt	vurdert	i	samsvar	
med	 Fellesskapets	 framgangsmåter.	 Det	 er	 også	 tatt	
hensyn	 til	 retningslinjene	 offentliggjort	 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	føre	til	at	akseptabelt	daglig	inntak	(ADI)	eller	akutt	
referansedose	(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	 tidsom	på	fire	år	anses	som	tilstrekkelig	for	
å	 godkjenne	 ytterligere	 bruksområder	 for	 det	 aktuelle	
aktive	 stoffet.	 Den	 midlertidige	 grenseverdien	 for	
restmengder	bør	deretter	bli	endelig.

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.

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

Direktiv	86/362/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I	til	dette	
direktiv.

(1)	 «Guidelines	 for	 predicting	dietary	 intake	of	 pesticide	 residues	 (revised)»,	
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).

Artikkel 2

Direktiv	86/363/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

Artikkel 3

Direktiv	90/642/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	III	til	dette	
direktiv.

Artikkel 4

1.	 Medlemsstatene	 skal	 senest	 16.	 november	 2007	 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	17.	november	2007.

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

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

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	15.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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‹‹VEDLEGG I

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/362/EØF	innsettes	følgende	rader:

«Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

Etoksazol 0,02(*)(P)
korn

Indoksakarb	som	summen	av	S-	og	R-isomerer 0,02(*)(P)
korn

MCPA,	MCPB,	herunder	deres	salter,	estere	og	konjugater,	uttrykt	som	
MCPA

0,05(*)(P)
korn

Tolylfluanid	(summen	av	tolylfluanid	og	dimetylaminosulfotoluidid,	
uttrykt	som	tolylfluanid)

0,05(*)(P)
korn

Mesosulfuronmetyl,	uttrykt	som	mesosulfuron 0,01(*)(P)
korn

Tritikonazol 0,01(*)(P)
korn

1-metylsyklopropen 0,01(*)(P)
korn

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(p)	 Angir	midlertidig	 grenseverdi	 for	 restmengder	 i	 samsvar	med	 artikkel	 4	 nr.	 1	 bokstav	 f)	 i	 direktiv	 91/414/EØF.	Dersom	denne	

verdien	ikke	endres,	vil	den	være	endelig	med	virkning	fra	5.	juni	2011.»
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VEDLEGG II

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/363/EØF	innsettes	følgende	rader:

Grenseverdier	i	mg/kg

Rester	av	
plantevernmidler

i	kjøtt,	herunder	
fett,	tilberedt	kjøtt,	

slakteavfall	og	animalsk	
fett	oppført	i	vedlegg	I	
under	KN-kode	ex	0201,	
0202,	0203,	0204,	0205,	
0206,	0207,	ex	0208,	
0209,	0210,	1601	og	

1602

i	melk	og	melkeprodukter	
oppført	i	vedlegg	I	under	
KN-kode	0401,	0402,	

0405	og	0406

i	ferske	egg	uten	
skall,	for	fugleegg	og	
eggeplommer	oppført	i	
vedlegg	I	under	KN-kode	

0407	og	0408

«Indoksakarb	som	
summen	av	S-	og	

R-isomerer

kjøtt	og	spiselig	
slakteavfall:	0,01(*)(P);	

fett:	0,3(P)

melk:	0,02(P);	fløte	0,3(P) 0,01(*)(P)

MCPA,	MCPB	og	
MCPA-tioetyl,	uttrykt	

som	MCPA

0,1(P);	slakteavfall	0,5(*)
(P)

0,05(*)(P) 0,05(*)(P)

Tolylfluanid	(tolylfluanid	
analysert	som	dimety-
laminosulfotoluidid	og	
uttrykt	som	tolylfluanid)

0,1(*)(P) 0,02(*)(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.	Dersom	denne	

verdien	ikke	endres,	vil	den	være	endelig	med	virkning	fra	5.	juni	2011.»



15.3.2012 Nr.	16/135EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende
VE

D
LE

G
G

 II
I

I	v
ed
le
gg
en
e	
til
	d
ire
kt
iv
	9
0/
64
2/
EØ

F	
gj
ør
es
	fø
lg
en
de
	e
nd
rin
ge
r:

1.
		
I	v
ed
le
gg
	I	
ka
te
go
ri	
2,
	«
G
rø
nn
sa
ke
r,	
fr
is
ke
	e
lle
r	u
be
ha
nd
le
de
,	f
ry
st
e	
el
le
r	t
ør
ke
de
»,
	a
vs
ni
tt	
v)
	«
bl
ad
gr
øn
ns
ak
er
	o
g	
fr
is
ke
	u
rte
r»
,	i
	u
nd
er
av
sn
itt
	a
)	«
Sa
la
t	o
g	
lik
ne
nd
e»
	e
rs
ta
tte
s	«

B
la
de
r	o
g	
st
en
gl
er
	a
v	
kå
l»
	m
ed
	«
B
la
de
r	

og
	s
te
ng
le
r	a
v	
kå
l,	
he
ru
nd
er
	n
ep
eb
la
d»
.

2.
	 	
I	 v
ed
le
gg
	 II
	 ti
lfø
ye
s	
fø
lg
en
de
	 k
ol
on
ne
r	 f
or
	 e
to
ks
az
ol
,	 i
nd
ok
sa
ka
rb
,	 M

C
PA

,	 M
C
PB

,	 m
es
os
ul
fu
ro
n,
	 to
ly
lfl
ua
ni
d,
	 tr
iti
ko
na
zo
l	 o
g	
1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n:

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	 fo
r	 r
es
tm
en
gd
er
	 få
r	 a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v	
S-
	o
g	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	 M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r,	

es
te
re
	 o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	 u
ttr
yk
t	 s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
,	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

Tr
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

«1
.	

Fr
uk

t, 
fr

is
k,

 t
ør

ke
t 

el
le

r 
rå

, k
on

se
rv

er
t 

ve
d 

fr
ys

in
g,

 u
te

n 
til

se
tn

in
g 

av
 s

uk
ke

r;
 

nø
tt

er

0,
05
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

i)	
SI
TR

U
SF
R
U
K
TE

R
0,
1(

P )
0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

G
ra
pe
fr
uk
t

Si
tro
ne
r

Li
m
et
te
r

M
an
da
rin
er
	(h

er
un
de
r	k

le
m
en
tin
er
	o
g	

an
dr
e	
hy
br
id
er
)

A
pp
el
si
ne
r

Po
m
el
oe
r

A
nd
re

ii)
	
N
Ø
TT

ER
	(m

ed
	e
lle
r	u
te
n	
sk
al
l)

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(P
)

0,
05
(*
)(
P )

M
an
dl
er

Pa
ra
nø
tte
r

K
as
ju
nø
tte
r

K
as
ta
nj
er

K
ok
os
nø
tte
r

H
as
se
ln
øt
te
r



Nr.	16/136 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v 	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å 	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	fo
r	r
es
tm
en
gd
er
	få
r	a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v 	
S -
	o
g 	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r ,	

es
te
re
	o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	u
ttr
yk
t	s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
, 	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

T r
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

M
ac
ad
am

ia
nø
tte
r

Pe
ka
nn
øt
te
r

Pi
nj
ek
je
rn
er

Pi
st
as
ie
nø
tte
r

Va
ln
øt
te
r

A
nd
re

iii
)	
K
JE
R
N
EF

R
U
K
TE

R
0,
02
(*
)(
P )

3(
P )

Ep
le
r

0,
5(

P )

Pæ
re
r

K
ve
de
r

A
nd
re

0,
3(

P )

iv
)	
ST

EI
N
FR

U
K
TE

R

A
pr
ik
os
er

0,
1(

P )
0,
3(

P )

K
irs
eb
æ
r

1(
P )

Fe
rs
ke
ne
r	
(h
er
un
de
r	
ne
kt
ar
in
er
	
og
	

an
dr
e	
hy
br
id
er
)

0,
1(

P )
0,
3(

P )

Pl
om

m
er

0,
5(

P )

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

v)
	
B
Æ
R
	O
G
	S
M
Å
	F
R
U
K
TE

R

a)
	
B
or
d-
	o
g	
vi
nd
ru
er

0,
02
(*
)(
P )

2(
P )

5(
P )

B
or
dd
ru
er

V
in
dr
ue
r

b)
	
Jo
rd
bæ

r 	(
un
nt
at
t	v
ilt
vo
ks
en
de
)

0,
2(

P )
0,
02
(*
)(
P )

5(
P )

c)
	
B
æ
r	

fr
a	

ha
lv
bu
sk
er
	
(u
nn
ta
tt	

vi
ltv
ok
se
nd
e)

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

5(
P )

B
jø
rn
eb
æ
r

B
lå
br
in
ge
bæ

r



15.3.2012 Nr.	16/137EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v 	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å 	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	fo
r	r
es
tm
en
gd
er
	få
r	a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v 	
S -
	o
g 	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r ,	

es
te
re
	o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	u
ttr
yk
t	s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
, 	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

T r
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

Lo
ga
nb
æ
r

B
rin
ge
bæ

r

A
nd
re

d)
	
A
nd
re
	sm

å	f
ru
kt
er
	o
g	
bæ

r	(
un
nt
at
t	

vi
ltv
ok
se
nd
e)

0,
02
(*
)(
P )

5(
P )

B
lå
bæ

r

Tr
an
eb
æ
r

So
lb
æ
r,	
hv
itr
ip
s	
og
	rø
dr
ip
s

1(
P )

St
ik
ke
ls
bæ

r
1(

P )

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

e)
	
V
ilt
vo
ks
en
de
	b
æ
r 	o
g 	
fr
uk
te
r

0,
02
(*
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

vi
)	
FO

R
SK

JE
LL

IG
E	
FR

U
K
TE

R
0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

Av
ok
ad
oe
r

B
an
an
er

D
ad
le
r

Fi
ke
ne
r

K
iw
ie
r

K
um

qu
at

Li
tc
hi

M
an
go

O
liv
en
	(b
or
do
liv
en
)

O
liv
en
	(o
lje
ek
st
ra
ks
jo
n)

Pa
pa
ya

Pa
sj
on
sf
ru
kt

A
na
na
s

G
ra
na
te
pl
er



Nr.	16/138 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	 a
v	
og
	 e
ks
em

pl
er
	 p
å	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	 d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	 fo
r	 r
es
tm
en
gd
er
	 få
r	 a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v	
S-
	o
g	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	 d
er
es
	 s
al
te
r,	

es
te
re
	 o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	u
ttr
yk
t	s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
,	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

Tr
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

A
nd
re

2.
	

G
rø

nn
sa

ke
r, 

fr
is

ke
 e

lle
r 

ub
eh

an
dl

ed
e,

 
fr

ys
te

 e
lle

r 
tø

rk
ed

e
0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

i)	
R
O
T-
	O
G
	K
N
O
LL

V
EK

ST
ER

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

R
ød
be
te
r

G
ul
rø
tte
r

K
as
sa
va

K
no
lls
el
le
ri

Pe
pp
er
ro
t

Jo
rd
sk
ok
k

Pa
st
in
ak
k

R
ot
pe
rs
ill
e

R
ed
di
ke
r

H
av
re
ro
t

Sø
tp
ot
et
er

K
ål
ro
t

N
ep
er

Ja
m
s

A
nd
re

ii)
	
LØ

K
0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

H
vi
tlø
k

0,
5(

P )

K
ep
al
øk

0,
5(

P )

Sj
al
ot
tlø
k

0,
5(

P )

Pi
pe
lø
k

A
nd
re

0,
05
(*
)(
P )



15.3.2012 Nr.	16/139EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	 fo
r	 r
es
tm
en
gd
er
	 få
r	 a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v	
S-
	o
g	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	 M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r,	

es
te
re
	 o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	 u
ttr
yk
t	 s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
,	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

Tr
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

iii
)	
FR

U
K
TB

Æ
R
EN

D
E	
G
R
Ø
N
N
SA

K
ER

a)
	
Sø
tv
ie
rf
am

ili
en

0,
05
(*
)(
P )

To
m
at
er

0,
1(

P )
0,
5(

P )
3(

P )

Pa
pr
ik
a

0,
3(

P )
2(

P )

Eg
gf
ru
kt
er

0,
1(

P )
0,
5(

P )
3(

P )

O
kr
a

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

b)
	
G
re
ss
ka
rf
am

ili
en
	–
	s
pi
se
lig
	s
ka
ll

0,
02
(*
)(
P )

0,
2(

P )
0,
05
(*
)(
P )

2(
P )

Sl
an
ge
ag
ur
ke
r

Sy
lte
ag
ur
ke
r

M
an
de
lg
re
ss
ka
r

A
nd
re

c)
	
G
re
ss
ka
rf
am

ili
en
	
—
	
us
pi
se
lig
	

sk
al
l

0,
05
(P
)

0,
1(

P )
0,
05
(*
)(
P )

0,
3(

P )

M
el
on
er

G
re
ss
ka
r

Va
nn
m
el
on
er

A
nd
re

d)
	
Su
kk
er
m
ai
s

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

iv
)		
K
Å
LG

R
Ø
N
N
SA

K
ER

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

a)
	
B
lo
m
st
er
kå
l

0,
3(

P )

B
ro
kk
ol
i	(
he
ru
nd
er
	c
al
ab
re
se
)

1(
P )

B
lo
m
kå
l

A
nd
re

0,
05
(*
)(
P )

b)
	
H
od
ek
ål

0,
05
(*
)(
P )

R
os
en
kå
l



Nr.	16/140 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v 	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å 	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	fo
r	r
es
tm
en
gd
er
	få
r	a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v 	
S -
	o
g 	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r ,	

es
te
re
	o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	u
ttr
yk
t	s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
, 	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

T r
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

H
vi
tk
ål

3(
P )

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

c)
	
B
la
dk
ål

0,
05
(*
)(
P )

K
in
ak
ål

0,
2(

P )

G
rø
nn
kå
l

0,
2(

P )

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

d)
	
K
nu
te
kå
l

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

v)
	
B
LA

D
G
R
Ø
N
N
SA

K
ER

	O
G
	F
R
IS
K
E	

U
RT

ER
0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

a)
	
Sa
la
t	o
g	
lig
ne
nd
e

20
(P
)

K
ar
se

V
år
sa
la
t

Sa
la
t

2(
P )

B
re
db
la
de
t	e
nd
iv

2(
P )

Sa
la
ts
en
ne
p

B
la
de
r 	

og
	
st
en
gl
er
	
av
	
kå
l,	

he
ru
nd
er
	n
ep
eb
la
d

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

b)
	
Sp
in
at
	 o
g	
lig
ne
nd
e

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

Sp
in
at

B
la
db
et
e

A
nd
re

c)
	
B
rø
nn
ka
rs
e

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

d)
	
Sa
la
ts
ik
or
i

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

e)
	
U
rte
r

2(
P )

0,
05
(*
)(
P )

K
jø
rv
el

G
re
ss
lø
k



15.3.2012 Nr.	16/141EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	 a
v	
og
	 e
ks
em

pl
er
	 p
å	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	 d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	 fo
r	 r
es
tm
en
gd
er
	 få
r	 a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v	
S-
	o
g	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	 d
er
es
	 s
al
te
r,	

es
te
re
	 o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	u
ttr
yk
t	s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
,	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

Tr
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

Pe
rs
ill
e

Sn
itt
se
lle
ri

A
nd
re

vi
)	
B
EL

G
FR

U
K
TE

R
	(f
ris
ke
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

B
øn
ne
r	(
m
ed
	b
el
g)

3(
P )

B
øn
ne
r	(
ut
en
	b
el
g)

0,
1(

P )

Er
te
r	(
m
ed
	b
el
g)

0,
1(

P )
3(

P )

Er
te
r	(
ut
en
	b
el
g)

0,
1(

P )

A
nd
re

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

vi
i)	
ST

EN
G
EL

G
R
Ø
N
N
SA

K
ER

	(f
ris
ke
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

A
sp
ar
ge
s

K
ar
do
n

H
ag
es
el
le
ri

Fe
nn
ik
el

A
rti
sj
ok
k

0,
1(

P )

Pu
rr
e

3(
P )

R
ab
ar
br
a

A
nd
re

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

vi
ii)
	S
O
PP

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

a)
	
D
yr
ke
t	s
op
p

b)
	
V
ilt
vo
ks
en
de
	s
op
p

3.
	

T
ør

ke
de

 b
el

gf
ru

kt
er

0,
02
(* )
(P
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
01
(*
)

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

B
øn
ne
r

0,
1(

P )

Li
ns
er

Er
te
r

0,
1(

P )



Nr.	16/142 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

R
es
te
r	a
v	
pl
an
te
ve
rn
m
id
le
r	o
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	(m

g/
kg
)

G
ru
pp
er
	a
v	
og
	e
ks
em

pl
er
	p
å	
en
ke
ltp
ro
du
kt
er
	d
er
	

gr
en
se
ve
rd
ie
ne
	 fo
r	 r
es
tm
en
gd
er
	 få
r	 a
nv
en
de
ls
e

Et
ok
sa
zo
l

In
do
ks
ak
ar
b	
so
m
	

su
m
m
en
	a
v	
S-
	o
g	

R
-is
om

er
er

M
C
PA

,	 M
C
PB

,	
he
ru
nd
er
	d
er
es
	s
al
te
r,	

es
te
re
	 o
g	
ko
nj
ug
at
er
,	

ut
try
kt
	s
om

	M
C
PA

To
ly
lfl
ua
ni
d	
(s
um

m
en
	

av
	to
ly
lfl
ua
ni
d	
og
	

di
m
et
yl
am

in
os
ul
fo
-

to
lu
id
id
,	 u
ttr
yk
t	 s
om

	
to
ly
lfl
ua
ni
d)

M
es
os
ul
fu
ro
nm

et
yl
,	

ut
try
kt
	s
om

	
m
es
os
ul
fu
ro
n

Tr
iti
ko
na
zo
l

1-
m
et
yl
sy
kl
op
ro
pe
n

Lu
pi
ne
r

A
nd
re

0,
05
(*
)(
P )

4.
	

O
lje

ho
ld

ig
e 

fr
ø

0,
05
(*
)(
P )

0,
1(

* )
(P
)

0,
1(

* )
(P
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

Li
nf
rø

Jo
rd
nø
tte
r

Va
lm
ue
fr
ø

Se
sa
m
fr
ø

So
ls
ik
ke
fr
ø

R
ap
sf
rø

So
ya
bø
nn
er

0,
5(

P )

Se
nn
ep
sf
rø

B
om

ul
ls
fr
ø

H
am

pe
fr
ø

A
nd
re

0,
05
(*
)(
P )

5.
	

Po
te

te
r

0,
02
(* )
(P
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

0,
01
(*
)(
P )

Ti
dl
ig
po
te
te
r

M
at
po
te
te
r

6.
	

Te
 (t

ør
ke

de
 b

la
de

r o
g 

st
ilk

er
, g

jæ
re

de
 o

g 
ug

jæ
re

de
, a

v 
C

am
el

lia
 si

ne
ns

is
)

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
1(

* )
(P
)

0,
1(

* )
(P
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

7.
	

H
um

le
 (t

ør
ke

t)
, h

er
un

de
r 

hu
m

le
 i 

fo
rm

 
av

 p
el

le
te

r 
og

 ik
ke

-k
on

se
nt

re
rt

 p
ul

ve
r

0,
05
(*
)(
P )

0,
05
(*
)(
P )

0,
1(

* )
(P
)

50
(P
)

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

0,
02
(*
)(
P )

(*
)	
A
ng
ir	
be
st
em

m
el
se
sg
re
ns
en
.

(p
)	
A
ng
ir	
m
id
le
rti
di
g	
gr
en
se
ve
rd
i	f
or
	re
st
m
en
gd
er
	i	
sa
m
sv
ar
	m
ed
	a
rti
kk
el
	4
	n
r.	
1	
bo
ks
ta
v	
f)
	i	
di
re
kt
iv
	9
1/
41
4/
EØ

F.
	D
er
so
m
	d
en
	ik
ke
	e
nd
re
s,	
vi
l	d
en
ne
	v
er
di
en
	b
li	
en
de
lig
	m
ed
	v
irk
ni
ng
	fr
a	
5.
	ju
ni
	2
01
1.
»



15.3.2012 Nr.	16/143EØS-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.	 1935/2004	 av	 27.	 oktober	 2004	 om	 materialer	 og	
gjenstander	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	
og	om	oppheving	av	direktiv	80/590/EØF	og	89/109/EØF(1),	
særlig	artikkel	5	nr.	2,

etter	 samråd	 med	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	(heretter	kalt	«Myndigheten»)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Kommisjonsdirektiv	 2002/72/EF(2)	 er	 et	 særdirektiv	
i	 henhold	 til	 rammeforordning	 (EF)	 nr.	 1935/2004,	
der	 reglene	 for	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	
beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	blir	
harmonisert.

2)	 Ved	 direktiv	 2002/72/EF	 er	 det	 utarbeidet	 en	 liste	 over	
stoffer	 det	 er	 tillatt	 å	 bruke	 ved	 framstilling	 av	 slike	
materialer	 og	 gjenstander,	 særlig	 tilsetningsstoffer	 og	
monomerer,	 og	 det	 er	 fastsatt	 restriksjoner	 for	 bruken	
av	 dem,	 regler	 for	 merking	 samt	 hvilke	 opplysninger	
som	 skal	 gis	 til	 forbrukere	 og	 driftsansvarlige	 for	
næringsmiddelforetak	om	riktig	bruk	av	disse	materialene	
og	gjenstandene.

3)	 Opplysninger	 som	 Kommisjonen	 har	 fått,	 viser	
at	 de	 myknerne	 som	 er	 brukt	 i	 for	 eksempel	 PVC-
pakninger	 til	 lokk,	 kan	 migrere	 til	 fete	 næringsmidler	
i	 mengder	 som	 kan	 sette	 menneskers	 helse	 i	 fare	 eller	
forårsake	 en	 uakseptabel	 endring	 i	 sammensetningen

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 91	 av	 31.3.2007,	 s.	 17,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 6/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	10.

(1)	 EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	4.
(2)	 EFT	L	220	av	15.8.2002,	s.	18.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2005/79/

EF	(EUT	L	302	av	19.11.2005,	s.	35).

		 av	 næringsmidlene.	 Det	 bør	 derfor	 gjøres	 klart	 at	
pakninger	 omfattes	 av	 direktiv	 2002/72/EF,	 selv	 om	de	
er	 en	 del	 av	 for	 eksempel	metallokk.	 Samtidig	 bør	 det	
fastsettes	 særlige	 regler	 for	 bruken	 av	 tilsetningsstoffer	
ved	 framstilling	 av	 slike	 pakninger.	Det	 bør	 tas	 hensyn	
til	 at	 lokkprodusentene	må	 få	 nok	 tid	 til	 å	 tilpasse	 seg	
enkelte	av	bestemmelsene	i	direktiv	2002/72/EF.	Særlig	
med	 tanke	 på	 den	 tiden	 som	 trengs	 for	 å	 utarbeide	 en	
søknad	 om	 evaluering	 av	 bestemte	 tilsetningsstoffer	
som	brukes	ved	framstilling	av	pakninger	til	lokk,	er	det	
ennå	 ikke	mulig	å	fastsette	en	 tidsplan	for	evalueringen	
av	 disse.	 I	 første	 omgang	 bør	 derfor	 positivlisten	 over	
godkjente	tilsetningsstoffer	som	senere	vil	bli	vedtatt	for	
plastmaterialer	 og	 plastgjenstander,	 ikke	 få	 anvendelse	
på	 framstilling	av	pakninger	 til	 lokk,	 slik	at	det	 fortsatt	
vil	være	mulig	å	bruke	andre	tilsetningsstoffer,	i	samsvar	
med	nasjonal	lovgivning.	Dette	må	vurderes	på	nytt	på	et	
senere	tidspunkt.

4)	 På	 bakgrunn	 av	 nye	 opplysninger	 knyttet	 til	 den	
risikovurderingen	 av	 stoffer	 som	 er	 evaluert	 av	
Myndigheten,	 og	behovet	 for	 å	 tilpasse	 de	 eksisterende	
reglene	 for	 beregning	 av	 migrasjon	 til	 den	 tekniske	
utviklingen,	 bør	 direktiv	 2002/72/EF	 ajourføres.	 Av	
klarhetshensyn	er	det	nødvendig	å	utarbeide	definisjoner	
av	tekniske	uttrykk.

5)	 Reglene	 for	 samlet	 migrasjon	 og	 spesifikk	 migrasjon	
bør	 bygge	 på	 det	 samme	 prinsippet,	 og	 bør	 derfor	
harmoniseres.

6)	 Det	 bør	 innføres	 særlige	 regler	 for	 å	 øke	 beskyttelsen	
av	 spedbarn,	 ettersom	 de	 inntar	 mer	 mat	 i	 forhold	 til	
kroppsvekten	enn	voksne.

7)	 Kontrollen	 med	 overholdelse	 av	 de	 spesifikke	
migrasjonsgrensene	 (SMG)	 i	 testløsning	 D	 for	
tilsetningsstoffer	 oppført	 i	 del	 B	 i	 vedlegg	 III	 til	
direktiv	 2002/72/EF,	 bør	 få	 anvendelse	 samtidig	 med	
de	 andre	 bestemmelsene	 om	 beregning	 av	 migrasjon	
innført	 ved	 dette	 direktiv,	 for	 å	 oppnå	 et	mer	 nøyaktig	
anslag	 av	 forbrukernes	 faktiske	 eksponering	 for	 disse	
tilsetningsstoffene.	 Fristen	 for	 gjennomføring	 av	
kontrollen	nevnt	ovenfor	bør	derfor	utvides.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/19/EF

av 2. april 2007

om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler, og av rådsdirektiv 85/572/EØF om fastsettelse av liste over testløsninger 
som skal brukes for å kontrollere migrasjon av bestanddeler fra materialer og gjenstander av plast 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*)

 2012/EØS/16/16
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8)	 Statusen	 for	 tilsetningsstoffer	 som	 fungerer	 som	
polymerisasjonshjelpestoffer,	 bør	 klargjøres.	
Polymerisasjonshjelpestoffer	 som	 også	 fungerer	 som	
tilsetningsstoffer,	 skal	 evalueres	 og	 oppføres	 på	 den	
kommende	 positivlisten	 over	 tilsetningsstoffer.	
Noen	 av	 dem	 er	 allerede	 oppført	 på	 den	 gjeldende	
ufullstendige	 listen	 over	 tilsetningsstoffer.	 Når	 det	
gjelder	 tilsetningsstoffer	 som	utelukkende	 fungerer	 som	
polymerisasjonshjelpestoffer,	 og	 som	 derfor	 ikke	 er	
beregnet	 på	 å	 skulle	 finnes	 i	 den	 ferdige	 gjenstanden,	
bør	det	presiseres	at	det	 fortsatt	vil	være	mulig	å	bruke	
dem	i	samsvar	med	nasjonal	lovgivning,	selv	etter	at	den	
kommende	positivlisten	over	tilsetningsstoffer	er	vedtatt.	
Dette	må	vurderes	på	nytt	på	et	senere	tidspunkt.

9)	 Undersøkelser	har	vist	at	asodikarbonamid	nedbrytes	 til	
semikarbasid	ved	behandling	ved	høy	temperatur.	I	2003	
ble	Myndigheten	bedt	om	å	samle	inn	data	og	vurdere	de	
risikoene	som	semikarbasid	i	næringsmidler	kan	utgjøre.	I	
påvente	av	disse	opplysningene	og	i	samsvar	med	artikkel	7	
i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	178/2002	
av	28.	januar	2002	om	fastsettelse	av	allmenne	prinsipper	
og	 krav	 i	 næringsmiddelregelverket,	 om	 opprettelse	 av	
Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
og	om	fastsettelse	av	framgangsmåter	i	forbindelse	med	
næringsmiddeltrygghet(1)	ble	bruken	av	asodikarbonamid	
i	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 stoppet	 ved	
kommisjonsdirektiv	 2004/1/EF(2).	 I	 sin	 uttalelse	 av	
21.	 juni	 2005	 konkluderte	 Myndigheten(3)	 med	 at	 den	
kreftframkallende	egenskapen	til	semikarbasid	ikke	utgjør	
en	 risiko	 for	 menneskers	 helse	 i	 de	 konsentrasjonene	
som	forekommer	i	næringsmidler,	dersom	den	kilden	til	
semikarbasid	som	er	knyttet	til	asodikarbonamid,	fjernes.	
Forbudet	mot	bruk	av	asodikarbonamid	i	plastmaterialer	
og	plastgjenstander	bør	derfor	opprettholdes.

10)	 Prinsippet	 med	 en	 funksjonell	 plastbarriere,	 det	 vil	 si	
en	barriere	 inne	i	plastmaterialet	eller	-gjenstanden	som	
hindrer	 eller	 reduserer	 migrasjon	 fra	 materialet	 bak	
barrieren	 til	 næringsmiddelet,	 bør	 innføres.	Det	 er	 bare	
glass	og	enkelte	metaller	som	kan	sikre	at	migrasjon	kan	
blokkeres	fullstendig.	Plast	kan	være	delvis	funksjonelle	
barrierer	med	egenskaper	og	egnethet	som	må	vurderes,	
og	som	kan	bidra	til	å	redusere	migrasjonen	av	et	stoff	til	
et	nivå	som	er	lavere	enn	en	spesifikk	migrasjonsgrense	
eller	 påvisningsgrense.	Bak	 en	 funksjonell	 plastbarriere	
kan	det	brukes	stoffer	som	ikke	er	godkjent,	forutsatt	at	de	
oppfyller	visse	kriterier,	og	at	deres	migrasjon	holder	seg	
under	en	spesifikk	påvisningsgrense.	Idet	det	tas	hensyn	
til	mat	til	spedbarn	og	andre	særlig	mottakelige	personer,	
samt	 vanskelighetene	 ved	 denne	 typen	 analyse	 der	
analysetoleransen	er	stor,	bør	det	fastsettes	en	grenseverdi	
på	 0,01	 mg/kg	 i	 næringsmidler	 eller	 en	 testløsning	 for	
næringsmidler	 når	 det	 gjelder	 migrasjon	 av	 et	 ikke-
godkjent	stoff	gjennom	en	funksjonell	plastbarriere.

(1)	 EFT	 L	 31	 av	 1.2.2002,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	575/2006	(EUT	L	100	av	8.4.2006,	s.	3).

(2)	 EUT	L	7	av	13.1.2004,	s.	45.
(3)	 EFSA	Journal	(2005)	219,	s.	1-36.

11)	 Ved	 artikkel	 9	 i	 direktiv	 2002/72/EF	 er	 det	 fastsatt	 at	
materialer	 og	 gjenstander	 skal	 ledsages	 av	 en	 skriftlig	
erklæring	 som	 bekrefter	 at	 de	 er	 i	 samsvar	 med	 de	
reglene	 som	gjelder	 for	 dem.	 I	 samsvar	med	 artikkel	 5	
nr.	 1	 bokstav	 h)	 og	 i)	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1935/2004,	
og	 med	 sikte	 på	 å	 styrke	 leverandørenes	 samordning	
og	 ansvar	 i	 hvert	 ledd	 av	 framstillingen,	 herunder	
for	 utgangsstoffene,	 skal	 de	 ansvarlige	 personene	
dokumentere	 at	 de	 relevante	 reglene	 overholdes,	 i	
en	 samsvarserklæring	 som	 gjøres	 tilgjengelig	 for	
vedkommendes	 kunder.	 Videre	 skal	 det	 i	 hvert	 ledd	
av	 framstillingen	 stilles	 underlagsdokumentasjon	 som	
underbygger	 samsvarserklæringen,	 til	 rådighet	 for	
kontrollmyndighetene.

12)	 Ved	 artikkel	 17	 nr.	 1	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 178/2002	
kreves	 det	 at	 driftsansvarlige	 for	 næringsmiddelforetak	
kontrollerer	 at	 næringsmidlene	 er	 i	 samsvar	 med	 de	
reglene	 som	gjelder	 for	 dem.	For	 dette	 formål,	 og	med	
forbehold	for	kravet	om	fortrolighet,	bør	driftsansvarlige	
for	 næringsmiddelforetak	 gis	 tilgang	 til	 relevante	
opplysninger	som	gjør	dem	i	stand	til	å	sikre	at	migrasjonen	
fra	materialene	og	gjenstandene	til	næringsmidlene,	er	 i	
samsvar	med	de	spesifikasjonene	og	restriksjonene	som	
er	fastsatt	i	næringsmiddelregelverket.

13)	 Vedkommende	driftsansvarlige	for	foretak	bør	i	samsvar	
med	 internasjonalt	 anerkjente	 vitenskapelige	 prinsipper	
vurdere	om	bestemmelsene	i	artikkel	3	i	forordning	(EF)	
nr.	1935/2004	overholdes	med	hensyn	til	stoffer	som	ikke	
er	oppført	i	vedlegg	II	og	III	til	direktiv	2002/72/EF,	for	
eksempel	urenheter	eller	reaksjonsprodukter	nevnt	i	nr.	3	
i	vedlegg	II	og	nr.	3	i	vedlegg	III	til	direktiv	2002/72/EF.

14)	 For	 å	 kunne	 beregne	 forbrukerens	 eksponering	 på	 en	
bedre	måte,	bør	det	innføres	en	ny	reduksjonsfaktor	ved	
migrasjonsanalyse	 kalt	 «fettreduksjonsfaktor»	 (FRF).	
Hittil	 har	 eksponeringen	 for	 stoffer	 som	 hovedsakelig	
migrerer	 til	 fete	 næringsmidler	 (lipofile	 stoffer),	 vært	
basert	på	den	generelle	antakelsen	om	at	en	person	daglig	
inntar	 1	 kg	 næringsmidler.	 En	 person	 inntar	 imidlertid	
høyst	 200	 g	 fett	 per	 dag.	 Det	 bør	 tas	 hensyn	 til	 dette	
ved	 at	 den	 spesifikke	 migrasjonen	 korrigeres	 med	 den	
fettreduksjonsfaktoren	 som	 gjelder	 for	 lipofile	 stoffer,	
i	 samsvar	 med	 uttalelsen	 fra	 Vitenskapskomiteen	 for	
næringsmidler(4)	og	uttalelsen	fra	Myndigheten(5).

(4)	 Uttalelse	 fra	Vitenskapskomiteen	 for	 næringsmidler	 av	4.	 desember	 2002	
om	innføring	av	en	fett(forbruks)reduksjonsfaktor	(FRF)	ved	beregning	av	
eksponering	 for	 et	migrerende	 stoff	 fra	materialer	 som	kommer	 i	kontakt	
med	næringsmidler.

	 http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf
(5)	 Uttalelse	 fra	 vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer,	 aromaer,	 tekniske	

hjelpestoffer	 og	 materialer	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler,	
på	 anmodning	 fra	 Kommisjonen,	 om	 innføring	 av	 en	 fett(forbruks)
reduksjonsfaktor	for	spedbarn	og	barn.	EFSA	Journal	(2004)	103,	s.	1-8.
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15)	 På	 grunnlag	 av	 nye	 opplysninger	 knyttet	 til	
risikovurderingen	av	monomerer	og	andre	utgangsstoffer	
evaluert	av	Myndigheten(1),	bør	visse	monomerer	som	er	
midlertidig	tillatt	på	nasjonalt	plan,	samt	nye	monomerer,	
oppføres	på	fellesskapslisten	over	godkjente	stoffer.	For	
andre	stoffer	bør	de	restriksjonene	og/eller	spesifikasjonene	
som	 allerede	 er	 fastsatt	 på	 fellesskapsplan,	 endres	 på	
grunnlag	av	de	nye	opplysningene	som	foreligger.

16)	 Den	 ufullstendige	 listen	 over	 tilsetningsstoffer	
som	 kan	 brukes	 ved	 framstilling	 av	 plastmaterialer	
og	 plastgjenstander,	 bør	 endres	 slik	 at	 andre	
tilsetningsstoffer	 som	 er	 evaluert	 av	Myndigheten,	 blir	
oppført.	For	visse	tilsetningsstoffer	bør	de	restriksjonene	
og/eller	 spesifikasjonene	 som	 allerede	 er	 fastsatt	 på	
fellesskapsplan,	 endres	 på	 grunnlag	 av	 de	 nye	
evalueringene	som	foreligger.

17)	 Ved	 kommisjonsdirektiv	 2005/79/EF(2)	 ble	 det	 innført	
endringer	 i	 restriksjonene	 og/eller	 spesifikasjonene	 for	
stoffet	med	 referansenummer	35760	 i	del	A	 i	 stedet	 for	
del	B	i	vedlegg	III	til	direktiv	2002/72/EF,	og	for	stoffet	
med	 referansenummer	 67180	 ble	 endringene	 innført	 i	
del	 B	 i	 stedet	 for	 del	A	 i	 nevnte	 vedlegg.	 Dessuten	 er	
angivelsen	 for	 restriksjonene	 og/eller	 spesifikasjonene	
i	 vedlegg	 III	 til	 direktiv	 2002/72/EF	 tvetydig	 når	 det	
gjelder	 stoffene	 med	 referansenummer	 43480,	 45200,	
81760	 og	 88640.	 Av	 hensyn	 til	 rettssikkerheten	 må	
derfor	 stoffene	 med	 referansenummer	 35760	 og	 67180	
plasseres	 i	 riktig	 del	 av	 listen	 over	 tilsetningsstoffer,	
og	 restriksjonene	 og	 spesifikasjonene	 for	 stoffene	 med	
referansenummer	 43480,	 45200,	 81760	 og	 88640	 må	
innføres	på	nytt.

18)	 Det	er	påvist	at	destillert	vann,	som	brukes	for	øyeblikket,	
ikke	 er	 tilstrekkelig	 som	 testløsning	 for	 enkelte	
melkeprodukter.	Det	bør	erstattes	med	50	%	etanol,	som	
bedre	simulerer	produktenes	fettholdighet.

19)	 Epoksydert	 soyaolje	 brukes	 som	 mykner	 i	 pakninger.	
Idet	det	 tas	hensyn	 til	uttalelse	 fra	Myndigheten	vedtatt	
16.	mars	2006(3)	om	voksnes	eksponering	for	epoksydert	
soyaolje	 brukt	 i	materialer	 som	 kommer	 i	 kontakt	med	
næringsmidler,	 bør	 det	 settes	 en	 kortere	 frist	 for	 når	
pakninger	til	lokk	skal	være	i	samsvar	med	restriksjonene	
for	epoksydert	soyaolje	og	dets	erstatningsstoffer	fastsatt	
i	direktiv	2002/72/EF.	Den	samme	fristen	bør	gjelde	for	
forbudet	mot	bruk	av	asodikarbonamid.

(1)	 EFSA	Journal	(2005)	218,	s.	1-9.
	 EFSA	Journal	(2005)	248,	s.	1-16.
	 EFSA	Journal	(2005)	273,	s.	1-26.
	 EFSA	Journal	(2006)	316-318,	s.	1-10.
	 EFSA	Journal	(2006)	395-401,	s.	1-21.
(2)	 EUT	L	302	av	19.11.2005,	s.	35.
(3)	 EFSA	Journal	(2006)	332,	s.	1-9.

20)	 Visse	 ftalater	 brukes	 som	 myknere	 i	 pakninger	 og	
andre	 plastprodukter.	 I	 sin	 uttalelse	 om	 visse	 ftalater(4)	
offentliggjort	 i	 september	 2005,	 fastsatte	 Myndigheten	
tolerable	 daglige	 inntak	 (TDI)	 for	 visse	 ftalater,	 og	
beregnet	at	menneskers	eksponering	for	visse	ftalater	er	
på	 nivå	med	TDI.	Det	 bør	 derfor	 settes	 en	 kortere	 frist	
for	 når	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 skal	 være	 i	
samsvar	med	restriksjonene	fastsatt	i	direktiv	2002/72/EF	
for	disse	stoffene.

21)	 Rådsdirektiv	85/572/EØF(5)	og	direktiv	2002/72/EF	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

I	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	1	gjøres	følgende	endringer:

a)	 nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Dette	 direktiv	 får	 anvendelse	 på	 følgende	
materialer	 og	 gjenstander,	 som	 i	 ferdig	 tilstand	 er	
beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler,	
eller	som	i	samsvar	med	sitt	formål	kommer	i	kontakt	
med	 næringsmidler	 (heretter	 kalt	 «plastmaterialer	 og	
plastgjenstander»):

a)	 materialer	og	gjenstander	samt	deler	av	disse	som	
består	utelukkende	av	plast,

b)	 materialer	og	gjenstander	av	flerlagsplast,

c)	 plastlag	 eller	 plastbelegg	 som	 utgjør	 pakninger	 i	
lokk	 som	 sammen	 består	 av	 to	 eller	 flere	 lag	 av	
forskjellige	typer	materialer.»

(4)	 EFSA	Journal	(2005)	244,	s.	1-18.
	 EFSA	Journal	(2005)	245,	s.	1-14.
	 EFSA	Journal	(2005)	243,	s.	1-20.
	 EFSA	Journal	(2005)	242,	s.	1-17.
	 EFSA	Journal	(2005)	241,	s.	1-14.
(5)	 EFT	L	372	av	31.12.1985,	s.	14.
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b)	 nr.	4	skal	lyde:

«4.		 Med	 forbehold	 for	 nr.	 2	 bokstav	 c)	 får	 dette	
direktiv	 ikke	anvendelse	på	materialer	og	gjenstander	
som	 består	 av	 to	 eller	 flere	 lag,	 hvorav	 minst	 ett	
ikke	 består	 utelukkende	 av	 plast,	 selv	 om	 det	 laget	
som	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 direkte	 kontakt	 med	
næringsmidler,	består	utelukkende	av	plast.»

2.	 Ny	artikkel	1a	skal	lyde:

«Artikkel 1a

I	dette	direktiv	menes	med:

a)	 «flerlags	 plastmateriale	 eller	 plastgjenstand»	 et	
plastmateriale	 eller	 en	 plastgjenstand	 som	 består	 av	
to	eller	flere	lag	som	alle	består	utelukkende	av	plast,	
og	 som	 er	 forbundet	 med	 hverandre	 ved	 hjelp	 av	
klebemidler	eller	et	hvilket	som	helst	annet	middel,

b)	 «funksjonell	 plastbarriere»	 en	 barriere	 som	 består	
av	 ett	 eller	 flere	 plastlag	 som	 sikrer	 at	 det	 ferdige	
materialet	 eller	 den	 ferdige	 gjenstanden	 er	 i	 samsvar	
med	artikkel	3	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	
(EF)	nr.	1935/2004(*)	og	med	dette	direktiv,

c)	 «fettfrie	 næringsmidler»	 næringsmidler	 som	 det	 ved	
direktiv	85/572/EØF	er	fastsatt	andre	testløsninger	for	
ved	migrasjonsanalyse,	enn	testløsning	D.

______________
(*)	 EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	4.»

3.	 Artikkel	2	skal	lyde:

«Artikkel 2

1.	 Plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 skal	 ikke	 avgi	
bestanddeler	 til	 næringsmidler	 i	mengder	 som	 overstiger	
60	 milligram	 avgitt	 bestanddel	 per	 kilo	 næringsmiddel	
eller	 testløsning	 for	 næringsmiddel	 (mg/kg)	 (samlet	
migrasjonsgrense).

Denne	 grensen	 skal	 imidlertid	 være	 10	 milligram	 per	
kvadratdesimeter	 av	 materialets	 eller	 gjenstandens	
overflate	(mg/dm2)	når	det	gjelder	følgende:

a)	 gjenstander	 som	 er	 eller	 kan	 sammenlignes	 med	
beholdere,	 eller	 som	 kan	 fylles,	med	 en	 kapasitet	 på	
mindre	enn	500	milliliter	(ml)	eller	mer	enn	10	liter	(l),

b)	 folie,	film	eller	andre	materialer	eller	gjenstander	som	
ikke	 kan	 fylles,	 eller	 der	 det	 ikke	 er	 praktisk	 mulig	
å	 beregne	 forholdet	 mellom	 overflaten	 på	 materialet	
eller	gjenstanden	og	den	mengden	næringsmiddel	som	
overflaten	kommer	i	kontakt	med.

2.	 For	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 som	 er	
beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med,	eller	som	allerede	er	i	
kontakt	med	næringsmidler	som	er	beregnet	på	spedbarn	og	
småbarn,	som	definert	i	kommisjonsdirektiv	91/321/EØF(*)	
og	96/5/EF(**),	skal	den	samlede	migrasjonsgrensen	alltid	
være	60	mg/kg.

_________________
(*)	 EFT	L	175	av	4.7.1991,	s.	35.

(**)	EFT	L	49	av	28.2.1996,	s.	17.»

4.	 I	 artikkel	 4	 nr.	 2	 erstattes	 datoen	 «1.	 juli	 2006»	 med	
«1.	mai	2008».

5.	 Ny	artikkel	4c,	4d	og	4e	skal	lyde:

«Artikkel 4c

Når	det	gjelder	bruk	av	 tilsetningsstoffer	ved	framstilling	
av	plastlag	eller	plastbelegg	i	lokk	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	
bokstav	c),	får	følgende	regler	anvendelse:

a)	 for	 tilsetningsstoffene	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 får	
restriksjonene	og/eller	spesifikasjonene	for	den	bruken	
av	dem	som	er	 fastsatt	 i	 nevnte	vedlegg,	 anvendelse,	
med	forbehold	for	artikkel	4	nr.	2,

b)	 som	unntak	fra	artikkel	4	nr.	1	og	artikkel	4a	nr.	1	og	5	
kan	tilsetningsstoffer	som	ikke	er	oppført	i	vedlegg	III,	
fortsatt	 brukes	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	 lovgivning,	
fram	til	det	er	foretatt	en	ny	gjennomgåelse,

c)	 som	 unntak	 fra	 artikkel	 4b	 kan	 medlemsstatene	
fortsatt	godkjenne	tilsetningsstoffer	for	framstilling	av	
plastlag	eller	plastbelegg	i	lokk	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	
bokstav	c),	på	nasjonalt	plan.

Artikkel 4d

Når	 det	 ved	 framstilling	 av	 plastmaterialer	 og	
plastgjenstander	 gjelder	 bruk	 av	 tilsetningsstoffer	 som	
utelukkende	 fungerer	 som	 polymerisasjonshjelpestoffer	
som	 ikke	 er	 beregnet	 på	 å	 skulle	 finnes	 i	 den	 ferdige	
gjenstanden,	får	følgende	regler	anvendelse:
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a)	 for	polymerisasjonshjelpestoffene	oppført	i	vedlegg	III,	
får	 restriksjonene	 og/eller	 spesifikasjonene	 for	 den	
bruken	av	dem	som	er	fastsatt	i	vedlegg	III,	anvendelse,	
med	forbehold	for	artikkel	4	nr.	2,

b)	 som	 unntak	 fra	 artikkel	 4	 nr.	 1	 og	 artikkel	 4a	 nr.	 1	
og	 5,	 kan	 polymerisasjonshjelpestoffene	 som	 ikke	 er	
oppført	 i	 vedlegg	 III,	 fortsatt	 brukes	 i	 samsvar	 med	
nasjonal	 lovgivning,	 fram	 til	 det	 er	 foretatt	 en	 ny	
gjennomgåelse,

c)	 som	unntak	fra	artikkel	4b	kan	medlemsstatene	fortsatt	
godkjenne	 polymerisasjonshjelpestoffer	 på	 nasjonalt	
plan.

Artikkel 4e

Bruk	 av	 asodikarbonamid	 med	 referansenummer	 36640	
(CAS-nr.	000123-77-3)	ved	framstilling	av	plastmaterialer	
og	plastgjenstander	er	forbudt.»

6.	 I	artikkel	5a	skal	nr.	2	lyde:

«2.		 I	 alle	 andre	 markedsføringsledd	 enn	 detaljistleddet	
skal	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 som	 er	 beregnet	
på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler,	 og	 som	
inneholder	 tilsetningsstoffer	 nevnt	 i	 nr.	 1,	 ledsages	 av	 en	
skriftlig	 erklæring	 som	 inneholder	opplysningene	nevnt	 i	
artikkel	9.»

7.		 I	artikkel	7	skal	nytt	ledd	lyde:

«For	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 som	 er	 beregnet	
på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med,	 eller	 som	 allerede	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler	for	spedbarn	og	småbarn,	som	
definert	i	direktiv	91/321/EØF	og	96/5/EF,	skal	SMG	alltid	
uttrykkes	i	mg/kg.»

8.		 Ny	artikkel	7a	skal	lyde:

«Artikkel 7a

1.	 I	 flerlags	 plastmaterialer	 eller	 plastgjenstander	 skal	
sammensetningen	 av	 hvert	 plastlag	 være	 i	 samsvar	 med	
dette	direktiv.

2.	 Forutsatt	 at	 det	 ferdige	materialet	 eller	 den	 ferdige	
gjenstanden	 overholder	 de	 spesifikke	 og	 samlede	
migrasjonsgrensene	angitt	i	dette	direktiv,	kan,	som	unntak	
fra	 nr.	 1,	 et	 lag	 som	 ikke	 er	 i	 direkte	 kontakt	 med	
næringsmidler,	og	som	er	atskilt	 fra	næringsmiddelet	ved	
hjelp	av	en	funksjonell	plastbarriere

a)	 fravike	 restriksjonene	 og	 spesifikasjonene	 fastsatt	 i	
dette	direktiv,

b)	 framstilles	med	andre	stoffer	enn	dem	som	er	oppført	
i	 dette	 direktiv	 eller	 på	 de	 nasjonale	 listene	 over	
plastmaterialer	og	plastgjenstander	som	er	beregnet	på	
å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler.

3.	 Migrasjonen	 av	 stoffene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 bokstav	 b)	
til	 et	 næringsmiddel	 eller	 en	 testløsning	 skal	 ikke	
overstige	 0,01	 mg/kg,	 målt	 med	 statistisk	 sikkerhet	 ved	
en	 analysemetode	 som	 er	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 11	 i	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	882/2004(*).	
Denne	grensen	skal	alltid	uttrykkes	som	en	konsentrasjon	
i	 næringsmidlene	 eller	 testløsningene.	 Den	 skal	 gjelde	
for	 en	 gruppe	 av	 forbindelser,	 dersom	 de	 strukturelt	
og	 toksikologisk	 er	 forbundet,	 særlig	 isomerer	 eller	
forbindelser	med	samme	relevante	funksjonelle	gruppe,	og	
skal	omfatte	eventuell	avsmitting.

4.	 Stoffene	 nevnt	 i	 nr.	 2	 bokstav	 b)	 skal	 ikke	 tilhøre	
noen	av	disse	kategoriene:

a)	 stoffer	som	i	vedlegg	I	til	rådsdirektiv	67/548/EØF(**)	
er	klassifisert	som	stoffer	som	er	påvist	eller	mistenkes	
for	 å	 være	 «kreftframkallende»,	 «arvestoffskadelige»	
eller	«reproduksjonstoksiske»,

b)	 stoffer	som	ut	fra	kriteriene	for	eget	ansvar	er	klassifisert	
som	 «kreftframkallende»,	 «arvestoffskadelige»	 eller	
«reproduksjonstoksiske»	i	samsvar	med	bestemmelsene	
i	vedlegg	VI	til	direktiv	67/548/EØF.

__________________
(*)	 EUT	L	165	av	30.4.2004,	s.	1.	Rettet	i	EUT	L	191	av	28.5.2004,	s.	1.

(**)	EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.»

9.		 I	artikkel	8	skal	nytt	nr.	5	lyde:

«5.		 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 1	 skal	 det	 når	 det	 gjelder	
ftalater	 (referansenummer	 74640,	 74880,	 74560,	 75100,	
75105)	nevnt	i	vedlegg	III	del	B,	foretas	samsvarskontroll	
av	 SMG	 bare	 i	 testløsninger	 for	 næringsmidler.	 Denne	
kontrollen	 kan	 imidlertid	 foretas	 i	 næringsmidler	 dersom	
næringsmiddelet	 ikke	 allerede	 har	 vært	 i	 kontakt	 med	
materialet	eller	gjenstanden,	og	det	på	forhånd	er	undersøkt	
for	 ftalater	 og	 nivået	 ikke	 er	 statistisk	 signifikant	 eller	
høyere	enn	eller	lik	grensen	for	mengdebestemmelse.»

10.		Artikkel	9	skal	lyde:

«Artikkel 9

1.	 I	 alle	 andre	 markedsføringsledd	 enn	 detaljistleddet	
skal	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 samt	 de	 stoffene	
som	 er	 beregnet	 på	 framstilling	 av	 disse	 materialene	 og	
gjenstandene,	ledsages	av	en	skriftlig	erklæring	i	samsvar	
med	artikkel	16	i	forordning	(EF)	nr.	1935/2004.

2.	 Erklæringen	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	 utstedes	 av	 den	
driftsansvarlige	for	foretaket	og	inneholde	de	opplysningene	
som	er	fastsatt	i	vedlegg	VIa.
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3.	 Den	driftsansvarlige	for	foretaket	skal	på	anmodning	
gjøre	tilgjengelig	for	vedkommende	nasjonale	myndigheter	
relevant	 dokumentasjon	 som	 godtgjør	 at	 materialene	
og	 gjenstandene	 samt	 de	 stoffene	 som	 er	 beregnet	 på	
framstilling	av	disse	materialene	og	gjenstandene,	oppfyller	
kravene	i	dette	direktiv.	Denne	dokumentasjonen	skal	angi	
prøvingsforholdene	 og	 prøvingsresultatene,	 beregninger,	
andre	analyser	og	bevis	på	sikkerheten,	eller	opplysninger	
som	godtgjør	at	kravene	er	oppfylt.»

11.		Vedlegg	I,	II	og	III	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I,	II	og	
III	til	dette	direktiv.

12.		Teksten	 i	 vedlegg	 IV	 til	 dette	 direktiv	 innsettes	 som	
vedlegg	IVa.

13.		Vedlegg	V	og	VI	endres	i	samsvar	med	vedlegg	V	og	VI	til	
dette	direktiv.

14.		Teksten	 i	 vedlegg	 VII	 til	 dette	 direktiv	 innsettes	 som	
vedlegg	VIa.

Artikkel 2

Vedlegget	 til	 direktiv	 85/572/EØF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VIII	til	dette	direktiv.

Artikkel 3

1.	 Medlemsstatene	skal	innen	1.	mai	2008	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	 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.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	slik	at	de:

a)	 fra	 1.	 mai	 2008	 tillater	 handel	 med	 og	 bruk	 av	
plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 som	 er	 beregnet	 på	 å	
komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	og	som	er	i	samsvar	
med	direktiv	2002/72/EF,	som	endret	ved	dette	direktiv,

b)	 fra	 1.	 juli	 2008	 forbyr	 framstilling	 og	 import	 til	
Fellesskapet	av	lokk	som	inneholder	en	pakning	som	ikke	
er	 i	 samsvar	 med	 restriksjonene	 og	 spesifikasjonene	 for	
referansenummer	 30340,	 30401,	 36640,	 56800,	 76815,	
76866,	88640	og	93760	fastsatt	i	direktiv	2002/72/EF,	som	
endret	ved	dette	direktiv,

c)	 fra	1.	juli	2008	forbyr	framstilling	og	import	til	Fellesskapet	
av	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 beregnet	 på	 å	
komme	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler,	 og	 som	 ikke	 er	 i	
samsvar	med	restriksjonene	og	spesifikasjonene	for	ftalater	
med	 referansenummer	 74560,	 74640,	 74880,	 75100	 og	
75105	fastsatt	i	direktiv	2002/72/EF,	som	endret	ved	dette	
direktiv,

d)	 med	forbehold	for	bokstav	b)	og	c),	fra	1.	mai	2009	forbyr	
framstilling	 og	 import	 til	 Fellesskapet	 av	 plastmaterialer	
og	plastgjenstander	som	er	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	
med	 næringsmidler,	 men	 som	 ikke	 er	 i	 samsvar	 med	
direktiv	2002/72/EF,	som	endret	ved	dette	direktiv.

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,	2.	april	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem aV Kommisjonen
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VEDLEGG I

I	vedlegg	I	til	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 Nytt	nr.	2a	og	nr.	2b	skal	lyde:

«2a.		 Korreksjon	 av	 spesifikk	 migrasjon	 i	 næringsmidler	 som	 inneholder	 mer	 enn	 20	 %	 fett,	 ved	 hjelp	 av	
fettreduksjonsfaktoren	(FRF):

«Fettreduksjonsfaktor»	(FRF)	er	en	faktor	mellom	1	og	5	som	den	målte	migrasjonen	av	lipofile	stoffer	til	et	
fett	næringsmiddel	eller	testløsning	D	og	dens	erstatningsstoffer	skal	divideres	med	før	sammenligning	med	
de	spesifikke	migrasjonsgrensene.

Alminnelige regler

Stoffer	som	anses	som	«lipofile»	når	det	gjelder	anvendelsen	av	FRF,	er	oppført	i	vedlegg	IVa.	Den	spesifikke	
migrasjonen	av	lipofile	stoffer	uttrykt	i	mg/kg	(M),	skal	korrigeres	med	FRF	mellom	1	og	5	(MFRF).	Følgende	
ligninger	skal	anvendes	før	sammenligning	med	den	foreskrevne	grenseverdien:

MFRF	=	M/FRF

og

FRF	=	(g	fett	i	næringsmiddel/kg	næringsmiddel)/200	=	(%	fett	×	5)/100

Denne	korreksjonen	med	FRF	skal	ikke	anvendes	i	følgende	tilfeller:

a)	 dersom	 materialet	 eller	 gjenstanden	 er	 i	 kontakt	 med	 eller	 er	 beregnet	 på	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler	som	inneholder	mindre	enn	20	%	fett,

b)	 dersom	materialet	 eller	 gjenstanden	 er	 i	 kontakt	 med	 eller	 er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler	beregnet	på	spedbarn	og	småbarn	som	definert	i	direktiv	91/321/EØF	og	96/5/EF,

c)	 når	 det	 dreier	 seg	 om	 stoffer	 oppført	 på	 fellesskapslistene	 i	 vedlegg	 II	 og	 III	 med	 en	 restriksjon	 i	
kolonne	(4)	SMG	=	IP,	eller	et	ikke-oppført	stoff	som	brukes	bak	en	funksjonell	plastbarriere	med	en	
migrasjonsgrense	på	0,01	mg/kg,

d)	 når	 det	 dreier	 seg	 om	materialer	 og	 gjenstander	 der	 det	 ikke	 er	 praktisk	mulig	 å	 beregne	 forholdet	
mellom	overflaten	og	mengden	næringsmidler	som	er	i	kontakt	med	overflaten,	for	eksempel	på	grunn	
av	deres	form	eller	bruk,	og	migrasjonen	beregnes	ved	hjelp	av	den	konvensjonelle	omregningsfaktoren	
for	overflate/volum	på	6	dm2/kg.

Denne	korreksjonen	med	FRF	skal	anvendes	på	visse	vilkår	i	følgende	tilfeller:

Når	det	dreier	seg	om	beholdere	og	andre	gjenstander	som	kan	fylles,	som	har	en	kapasitet	på	mindre	enn	
500	milliliter	eller	mer	enn	10	liter,	og	når	det	dreier	seg	om	folie	og	film	som	er	i	kontakt	med	næringsmidler	
som	inneholder	mer	enn	20	%	fett,	 skal	migrasjonen	beregnes	som	konsentrasjon	 i	næringsmiddelet	eller	
testløsningen	for	næringsmiddelet	(mg/kg)	og	korrigeres	med	FRF,	eller	beregnes	på	nytt	som	mg/dm2	uten	
at	FRF	anvendes.	Dersom	én	av	de	to	verdiene	ligger	under	SMG,	skal	materialet	eller	gjenstanden	anses	
for	å	oppfylle	kravene.

Anvendelsen	av	FRF	skal	ikke	føre	til	en	spesifikk	migrasjon	som	overstiger	den	samlede	migrasjonsgrensen.

2b.		 Korreksjon	av	spesifikk	migrasjon	i	testløsning	D	for	næringsmidler:

Den	spesifikke	migrasjonen	av	lipofile	stoffer	til	testløsning	D	og	dens	erstatningsstoffer	skal	korrigeres	ved	
hjelp	av	følgende	faktorer:

a)	 Reduksjonsfaktoren	nevnt	i	nr.	3	i	vedlegget	til	direktiv	85/572/EØF,	heretter	kalt	«reduksjonsfaktor	for	
testløsning	D»	(DRF).

DRF	kan	ikke	anvendes	når	den	spesifikke	migrasjonen	til	testløsning	D	er	høyere	enn	80	%	av	stoffets	
innhold	 i	 det	 ferdige	 materialet	 eller	 den	 ferdige	 gjenstanden	 (for	 eksempel	 tynn	 film).	 Det	 kreves	
vitenskapelige	 bevis	 eller	 forsøksdata	 (for	 eksempel	 prøving	med	 de	 mest	 kritiske	 næringsmidlene)	
for	 å	 avgjøre	 om	 DRF	 skal	 kunne	 anvendes.	 Den	 kan	 heller	 ikke	 anvendes	 på	 stoffer	 oppført	 på	
fellesskapslistene	med	en	restriksjon	i	kolonne	(4)	SMG	=	IP,	eller	på	et	ikke-oppført	stoff	som	brukes	
bak	en	funksjonell	plastbarriere	med	en	migrasjonsgrense	på	0,01	mg/kg.
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b)	 FRF	kan	anvendes	på	migrasjon	 til	 testløsninger,	 forutsatt	at	 fettinnholdet	 i	det	næringsmiddelet	som	
skal	emballeres,	er	kjent,	og	at	kravene	nevnt	i	nr.	2a	er	oppfylt.

c)	 Den	totale	reduksjonsfaktoren	(TRF)	er	den	faktoren,	med	en	høyeste	verdi	på	5,	som	en	målt	spesifikk	
migrasjon	 til	 testløsning	 D	 eller	 et	 erstatningsstoff	 skal	 divideres	 med	 før	 sammenligning	 med	 den	
foreskrevne	grenseverdien.	Den	oppnås	ved	å	multiplisere	DRF	med	FRF,	dersom	begge	faktorene	kan	
anvendes.»

2)		 Nytt	nr.	5a	skal	lyde:

«5a.		 Kapsler,	lokk,	pakninger,	propper	og	lignende	lukkeinnretninger:

a)	 Dersom	bruksformålet	for	disse	gjenstandene	er	kjent,	skal	de	prøves	ved	å	bruke	dem	i	beholdere	som	
de	er	beregnet	på,	under	forhold	som	med	hensyn	til	lukking	er	i	samsvar	med	normal	eller	forventet	
bruk.	Det	antas	at	disse	gjenstandene	er	i	kontakt	med	noe	av	det	næringsmiddelet	som	fyller	beholderen.	
Resultatene	skal	uttrykkes	i	mg/kg	eller	mg/dm2	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	artikkel	2	og	7,	idet	det	
tas	hensyn	til	hele	kontaktflaten	til	lukkeinnretningen	og	beholderen.

b)	 Dersom	 bruksformålet	 for	 disse	 gjenstandene	 er	 ukjent,	 skal	 de	 prøves	 separat,	 og	 resultatet	 skal	
uttrykkes	i	mg/gjenstand.	Den	verdien	som	framkommer,	skal	eventuelt	legges	til	den	mengden	som	har	
migrert	fra	den	beholderen	som	gjenstanden	skal	brukes	til.»

____________
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VEDLEGG II

I	vedlegg	II	til	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	del	A	gjøres	følgende	endringer:

a)	 følgende	monomerer	og	andre	utgangsstoffer	innsettes	i	riktig	nummerorden:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«15267 000080-08-0 4,4′-diaminodifenylsulfon SMG	=	5	mg/kg

21970 000923-02-4 N-metylolmetakrylamid SMG	=	0,05	mg/kg

24886 046728-75-0 5-sulfoisoftalsyre,	monolitiumsalt SMG	=	5	mg/kg	og	for	litium

SMG(T)	=	0,6	mg/kg(8)	(uttrykt	
som	litium)»

b)	 for	 følgende	 monomerer	 og	 andre	 utgangsstoffer,	 erstattes	 innholdet	 i	 kolonne	 4	 «Restriksjoner	 og/eller	
spesifikasjoner»	med	følgende:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«12786 000919-30-2 3-aminopropyltrietoksysilan Ekstraherbart	restinnhold	av	
3-aminopropyltrietoksysilan	
som	skal	være	mindre	enn	3	mg/
kg	fyllstoff	når	det	brukes	ved	
reaktiv	overflatebehandling	av	
uorganisk	fyllstoff,	og	SMG	=	
0,05	mg/kg	når	det	brukes	ved	
overflatebehandling	av	materialer	
og	gjenstander.

16450 000646-06-0 1,3-dioksolan SMG	=	5	mg/kg

25900 000110-88-3 Trioksan SMG	=	5	mg/kg»

2)		 I	del	B	strykes	følgende	monomerer	og	andre	utgangsstoffer:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«21970 000923-02-4 N-metylolmetakrylamid»
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VEDLEGG III

I	vedlegg	III	til	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1)	 I	del	A	gjøres	følgende	endringer:

a)	 følgende	tilsetningsstoffer	innsettes	i	riktig	nummerorden:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«38885 002725-22-6 2,4-bis(2,4-dimetylfenyl)-6-(2-
hydroksy-4-n-oktyloksyfenyl)-
1,3,5-triazin

SMG	 =	 0,05	 mg/kg.	 Bare	 for	
vannholdige	næringsmidler.

42080 001333-86-4 Karbonstøv I	 samsvar	 med	 spesifikasjonene	
fastsatt	i	vedlegg	V.

45705 166412-78-8 1,2-sykloheksandikarboksylsyre,	
diisononylester

62020 007620-77-1 12-hydroksystearinsyre,	litiumsalt SMG(T)	 =	 0,6	 mg/kg(8)	 (uttrykt	
som	litium)

67180 — Blanding	av	n-dekyl-n-oktylftalat	
(50	vektprosent),	di-n-dekylftalat	
(25	vektprosent),	di-n-oktylftalat	
(25	vektprosent).

SMG	=	5	mg/kg(1)

71960 003825-26-1 Perfluoroktansyre,	ammoniumsalt Skal	 bare	 brukes	 i	
flergangsgjenstander,	 sintret	 ved	
høy	temperatur.

74560 000085-68-7 Benzylbutylftalat Skal	brukes	bare	som:

a)	 mykner	 i	 flergangsmaterialer	
og	-gjenstander,

b)	 mykner	 i	 engangsmaterialer	
og	 -gjenstander	 som	 kommer	
i	 kontakt	 med	 fettfrie	
næringsmidler,	 unntatt	 for	
morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 som	
definert	i	direktiv	91/321/EØF	
og	 produkter	 i	 samsvar	 med	
direktiv	96/5/EF,

c)	 teknisk	 hjelpestoff	 i	
konsentrasjoner	opptil	0,1	%	i	
sluttproduktet.

SMG	 =	 30	 mg/kg	 testløsning	 for	
næringsmidler.

74640 000117-81-7 Bis(2-etylheksyl)ftalat Skal	brukes	bare	som:

a)	 mykner	 i	 flergangsmaterialer	
og	 -gjenstander	 som	 kommer	
i	 kontakt	 med	 fettfrie	
næringsmidler,

b)	 teknisk	 hjelpestoff	 i	
konsentrasjoner	opptil	0,1	%	i	
sluttproduktet.

SMG	 =	 1,5	mg/kg	 testløsning	 for	
næringsmidler.
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

74880 000084-74-2 Dibutylftalat Skal	brukes	bare	som:

a)	 mykner	 i	 flergangsmaterialer	
og	 -gjenstander	 som	 kommer	
i	 kontakt	 med	 fettfrie	
næringsmidler,

b)	 teknisk	 hjelpestoff	 i	
polyolefiner	 i	 konsentrasjoner	
opptil	0,05	%	i	sluttproduktet.

SMG	 =	 0,3	mg/kg	 testløsning	 for	
næringsmidler.

75100 068515-48-0

028553-12-0

Diestere	av	ftalsyre	med	primære,	
mettede	C8-C10-forgrenede	
alkoholer,	mer	enn	60	%	C9

Skal	brukes	bare	som:

a)	 mykner	 i	 flergangsmaterialer	
og	-gjenstander,

b)	 mykner	 i	 engangsmaterialer	
og	 -gjenstander	 som	 kommer	
i	 kontakt	 med	 fettfrie	
næringsmidler,	 unntatt	 for	
morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 som	
definert	i	direktiv	91/321/EØF	
og	 produkter	 i	 samsvar	 med	
direktiv	96/5/EF,

c)	 teknisk	 hjelpestoff	 i	
konsentrasjoner	opptil	0,1	%	i	
sluttproduktet.

SMG(T)	=	9	mg/kg	testløsning	for	
næringsmidler(42).

75105 068515-49-1

026761-40-0

Diestere	av	ftalsyre	med	primære,	
mettede	C9-C11-alkoholer,	mer	enn	
90	%	C10

Skal	brukes	bare	som:

a)	 mykner	 i	 flergangsmaterialer	
og	-gjenstander,

b)	 mykner	 i	 engangsmaterialer	
og	 -gjenstander	 som	 kommer	
i	 kontakt	 med	 fettfrie	
næringsmidler,	 unntatt	 for	
morsmelkerstatninger	 og	
tilskuddsblandinger	 som	
definert	i	direktiv	91/321/EØF	
og	 produkter	 i	 samsvar	 med	
direktiv	96/5/EF,

c)	 teknisk	 hjelpestoff	 i	
konsentrasjoner	opptil	0,1	%	i	
sluttproduktet.

SMG(T)	=	9	mg/kg	testløsning	for	
næringsmidler(42).

79920 009003-11-6

106392-12-5

Poly(etylenpropylen)glykol

81500 9003-39-8 Polyvinylpyrrolidon I	 samsvar	 med	 spesifikasjonene	
fastsatt	i	vedlegg	V.

93760 000077-90-7 Tri-n-butylacetylsitrat

95020 6846-50-0 2,2,4-trimetyl-1,3-
pentandioldiisobutyrat

SMG	 =	 5	 mg/kg	 næringsmiddel.	
Skal	brukes	bare	i	engangshansker.

95420 745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-
dimetylpropanamido)benzen

SMG	 =	 0,05	 mg/kg	
næringsmiddel.»
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b)	 for	 følgende	 tilsetningsstoffer	 erstattes	 innholdet	 i	 kolonne	 3	 «Betegnelse»	 og	 4	 «Restriksjoner	 og/eller	
spesifikasjoner»	med	følgende:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«43480 064365-11-3 Aktivkull I	samsvar	med	spesifikasjonene	
fastsatt	i	vedlegg	V.

45200 001335-23-5 Kobberjodid SMG(T)	=	5	mg/kg(7)	(uttrykt	som	
kobber)	og	SMG	=	1	mg/kg(11)	
(uttrykt	som	jod)

76845 031831-53-5 Polyester	av	1,4-butandiol	med	
kaprolakton

Restriksjonen	for	
referansenummer	14260	og	13720	
skal	overholdes.

I	samsvar	med	spesifikasjonene	
fastsatt	i	vedlegg	V.

81760 — Pulver,	flak	og	fibrer	av	messing,	
bronse,	kobber,	rustfritt	stål,	tinn	
og	legeringer	av	kobber,	tinn	og	
jern

SMG(T)	=	5	mg/kg(7)	(uttrykt	som	
kobber),

SMG	=	48	mg/kg	(uttrykt	som	
jern)

88640 008013-07-8 Epoksydert	soyaolje SMG	=	60	mg/kg.	For	PVC-
pakninger	som	brukes	til	å	
forsegle	glassbeholdere	som	
inneholder	morsmelkerstatninger	
og	tilskuddsblandinger	som	
definert	i	direktiv	91/321/EØF,	
eller	som	inneholder	foredlede	
kornbaserte	næringsmidler	og	
næringsmidler	for	spedbarn	og	
småbarn	som	definert	i	direktiv	
96/5/EF,	reduseres	imidlertid	SMG	
til	30	mg/kg.

I	samsvar	med	spesifikasjonene	
fastsatt	i	vedlegg	V.»

c)	 følgende	tilsetningsstoff	strykes:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«35760 001309-64-4 Antimontrioksid SMG	=	0,04	mg/kg(39)	(uttrykt	
som	antimon).»

2)		 I	del	B	gjøres	følgende	endringer:

a)	 følgende	tilsetningsstoffer	innsettes	i	riktig	nummerorden:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«35760 001309-64-4 Antimontrioksid SMG	=	0,04	mg/kg(39)	(uttrykt	
som	antimon)

47500 153250-52-3 N,N′-disykloheksyl-2,6-
naftalendikarboksamid

SMG	=	5	mg/kg
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72081/10 — Hydrokarbonharpikser	av	
petroleum	(hydrogenerte)

SMG	=	5	mg/kg(1)	og	i	samsvar	
med	spesifikasjonene	fastsatt	i	
vedlegg	V

93970 — Trisyklodekandimetanol-
bis(heksahydroftalat)

SMG	=	0,05	mg/kg»

b)	 for	 følgende	 tilsetningsstoffer	 erstattes	 innholdet	 i	 kolonne	 3	 «Betegnelse»	 og	 4	 «Restriksjoner	 og/eller	
spesifikasjoner»	med	følgende:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltinn-
bis(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T)	=	0,05	mg/kg	
næringsmiddel(41)	(summen	
av	mono-n-dodecyltinn-
tris(isooktylmerkaptoacetat),	
di-n-dodecyltinn-
bis(isooktylmerkaptoacetat),	
mono-dodecyltinntriklorid	og	
di-dodecyltinndiklorid)	uttrykt	
som	summen	av	mono-	og	
di-dodecyltinnklorid

67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltinn-
tris(isooktylmerkaptoacetat)

SMG(T)	=	0,05	mg/kg	
næringsmiddel(41)	(summen	
av	mono-n-dodecyltinn-
tris(isooktylmerkaptoacetat),	
di-n-dodecyltinn-
bis(isooktylmerkaptoacetat),	
mono-dodecyltinntriklorid	og	
di-dodecyltinndiklorid)	uttrykt	
som	summen	av	mono-	og	
di-dodecyltinnklorid»

c)	 følgende	tilsetningsstoff	strykes:

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

«67180 — Blanding	av	n-dekyl-n-oktylftalat	
(50	vektprosent),	di-n-dekylftalat	
(25	vektprosent),	di-n-oktylftalat	
(25	vektprosent).

SMG	=	5	mg/kg(1)

76681 — Polysyklopentadien,	hydrogenert SMG	=	5	mg/kg(1)»
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VEDLEGG IV

«VEDLEGG IVa

LIPOFILE STOFFER SOM FRF FÅR ANVENDELSE PÅ

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse

31520 061167-58-6 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroksy-5-metylbenzyl)-4-metylfenylakrylat

31530 123968-25-2 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroksyfenyl)etyl]fenylakrylat

31920 000103-23-1 Bis(2-etylheksyl)adipat

38240 000119-61-9 Benzofenon

38515 001533-45-5 4,4-bis(2-benzoxazolyl)stilben

38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)tiofen

38700 063397-60-4 Bis(2-karbobutoksyetyl)tinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)

38800 032687-78-8 N,N′-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl]hydrasid

38810 080693-00-1 Bis(2,6-di-tert-butyl-4-metylfenyl)pentaerytritoldifosfitt

38820 026741-53-7 Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfitt

38840 154862-43-8 Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfitt

39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tert-butylfenyl)etan

39925 129228-21-3 3,3-bis(metoksymetyl)-2,5-dimetylheksan

40000 000991-84-4 2,4-bis(oktylmerkapto)-6-(4-hydroksy-3,5-di-tert-butylanilin)-1,3,5-triazin

40020 110553-27-0 2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol

40800 013003-12-8 4,4′-butyliden-bis(6-tert-butyl-3-metylfenyl-ditridekylfosfitt)

42000 063438-80-2 (2-karbobutoksyetyl)tinn-tris(isooktylmerkaptoacetat)

45450 068610-51-5 p-kresol-disyklopentadienisobutylenkopolymer

45705 166412-78-8 1,2-sykloheksandikarboksylsyre,	diisononylester

46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol

47540 027458-90-8 Di-tert-dodecyldisulfid

47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltinn-bis(isooktylmerkaptoacetat)

48800 000097-23-4 2,2′-dihydroksy-5,5′-diklordifenylmetan

48880 000131-53-3 2,2′-dihydroksy-4-metoksybenzofenon

49485 134701-20-5 2,4-dimetyl-6-(1-metylpentadekyl)fenol

49840 002500-88-1 Dioktadekyldisulfid

51680 000102-08-9 N,N′-difenyltiourea

52320 052047-59-3 2-(4-dodecylfenyl)indol
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse

53200 023949-66-8 2-etoksy-2′-etyloksanilid

54300 118337-09-0 2,2′-etylidenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fluorfosfonitt

59120 023128-74-7 1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionamid]

59200 035074-77-2 1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

60320 070321-86-7 2-[2-hydroksy-3,5-bis(1,1-dimetylbenzyl)fenyl]benzotriazol

60400 003896-11-5 2-(2′-hydroksy-3′-tert-butyl-5′-metylfenyl)-5-klorbenzotriazol

60480 003864-99-1 2-(2′-hydroksy-3,5′-di-tert-butylfenyl)-5-klorbenzotriazol

61280 003293-97-8 2-hydroksy-4-n-heksyloksybenzofenon

61360 000131-57-7 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon

61600 001843-05-6 2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon

66360 085209-91-2 2,2′-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)natriumfosfat

66400 000088-24-4 2,2′-metylenbis(4-etyl-6-tert-butylfenol)

66480 000119-47-1 2,2′-metylenbis(4-metyl-6-tert-butylfenol)

66560 004066-02-8 2,2′-metylenbis(4-metyl-6-sykloheksylfenol)

66580 000077-62-3 2,2′-metylenbis[4-metyl-6-(1-metylsykloheksyl)fenol]

68145 080410-33-9 2,2′,2′′-nitrilo[trietyl	 tris(3,3′,5,5′-tetra-tert-butyl-1,1′-bifenyl-2,2′-diyl)
fosfitt]

68320 002082-79-3 Oktadekyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat

68400 010094-45-8 Oktadekylerukamid

69840 016260-09-6 Oleylpalmitamid

71670 178671-58-4 Pentaerytritoltetrakis	(2-cyano-3,3-difenylakrylat)

72081/10 — Hydrokarbonharpikser	av	petroleum	(hydrogenerte)

72160 000948-65-2 2-fenylindol

72800 001241-94-7 Difenyl-2-etylheksylfosfat

73160 — Mono-	og	di-n-alkyl(C16	og	C18)-fosfater

74010 145650-60-8 Bis(2,4-di-tert-butyl-6-metylfenyl)etylfosfitt

74400 — Tris(nonyl-	og/eller	dinonylfenyl)fosfitt

76866 — Polyestere	 av	 1,2-propandiol	 og/eller	 1,3-	 og/eller	 1,4-butandiol	 og/eller	
polypropylenglykol	 med	 adipinsyre,	 som	 kan	 ha	 eddiksyre	 eller	 fettsyre	
C12-C18	eller	n-oktanol	og/eller	n-dekanol	i	endeposisjon

77440 — Polyetylenglykoldirisinolat

78320 009004-97-1 Polyetylenglykolmonorisinolat
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse

81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-
tetrametyl-4-piperidyl)-imino]heksametylen[(2,2,6,6-tetrametyl-4-
piperidyl)imino]

83599 068442-12-6 Reaksjonsprodukter	 av	 oleinsyre,	 2-merkaptoetylester,	 med	
diklorodimetyltinn,	natriumsulfid	og	triklormetyltinn

83700 000141-22-0 Ricinolsyre

84800 000087-18-3 4-tert-butylfenylsalisylat

92320 — Tetradekyl-polyetylenglykol(EO=3-8)-eter	av	glykolsyre

92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)-4,4′-bifenylylendifosfonitt

92700 078301-43-6 2 , 2 , 4 , 4 - t e t r am e t y l - 2 0 - ( 2 , 3 - e p o k s y p r o p y l ) - 7 - o k s a - 3 , 2 0 -
diazadispiro[5.1.11.2]-heneicosan-21-on,	polymer

92800 000096-69-5 4,4′-tiobis(6-tert-butyl-3-metylfenol)

92880 041484-35-9 Tiodietanol-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

93120 000123-28-4 Didodecyltiodipropionat

93280 000693-36-7 Dioktadekyltiodipropionat

95270 161717-32-4 2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-etyl-1,3-propandiolfosfitt

95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroksy-2,6-dimetylbenzyl)-1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

95360 027676-62-6 1,3 ,5- t r i s (3 ,5-d i - te r t -buty l -4-hydroksybenzyl ) -1 ,3 ,5- t r iaz in-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroksy-5-tert-butylfenyl)butan»
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VEDLEGG V

I	vedlegg	V	til	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 Del	A	skal	lyde:

«Del A: Generelle spesifikasjoner

Plastmaterialer	og	plastgjenstander	skal	ikke	avgi	primære	aromatiske	aminer	i	påviselig	mengde	(DG	=	0,01	mg/
kg	i	næringsmidler	eller	testløsninger	for	næringsmidler).	Migrasjonen	av	de	primære	aromatiske	aminene	oppført	
på	listene	i	vedlegg	II	og	III,	er	unntatt	fra	denne	restriksjonen.»

2)		 I	del	B	innsettes	følgende	nye	spesifikasjoner	i	riktig	nummerorden:

Ref-nr. ØVRIGE	SPESIFIKASJONER

«42080 Karbonstøv

Spesifikasjoner:

–	 Stoffer	 som	kan	 ekstraheres	med	 toluen:	 høyst	 0,1	%,	beregnet	 i	 samsvar	
med	ISO-metode	6209.

–	 UV-absorpsjon	 av	 sykloheksanekstrakt	 ved	 386	 nm:	 <	 0,02	 AU	 for	 en	
1	 cm-celle	 eller	 <	 0,1	AU	 for	 en	 5	 cm-celle,	 beregnet	 i	 samsvar	med	 en	
allment	anerkjent	analysemetode.

–	 Innhold	av	benzo(a)pyren:	høyst	0,25	mg/kg	karbonstøv.

–	 Høyeste	tillatte	innhold	av	karbonstøv	i	polymeren:	2,5	%	vektprosent

72081/10 Hydrokarbonharpikser	av	petroleum	(hydrogenerte)

Spesifikasjoner:

Hydrogenerte	 hydrokarbonharpikser	 av	 petroleum	 framstilles	 ved	 katalytisk	
eller	 termisk	 polymerisasjon	 av	 diener	 og	 olefiner	 av	 alifatiske,	 alisykliske	
hydrokarboner	 og/eller	 arylalkener,	 der	 arylen	 består	 av	 én	 benzenring	 fra	
destillater	 av	 krakket	 petroleumsråvare	med	 et	 kokeområde	 på	 høyst	 220	 °C,	
samt	rene	monomerer	funnet	i	disse	destillasjonsstrømmene,	fulgt	av	destillasjon,	
hydrogenering	og	videre	bearbeiding.

Egenskaper:

Viskositet:	>	3	Pa.s	ved	120	°C.

Mykningspunkt:	>	95	°C	som	beregnet	ved	ASTM-metode	E	28-67.

Bromtall:	<	40	(ASTM	D1159)

Farge	på	en	50	%	løsning	i	toluen	<	11	på	Gardner-skalaen

Aromatisk	restmonomer	≤	50	ppm

76845 Polyester	av	1,4-butandiol	med	kaprolakton

Molekylvektfraksjoner	<	1000	skal	være	mindre	enn	0,5	%	(vektprosent)

81500 Polyvinylpyrrolidon

Stoffet	skal	oppfylle	renhetskriteriene	fastsatt	i	kommisjonsdirektiv	96/77/EF(*)

88640 Epoksydert	soyaolje

Oksiran	<	8	%,	jodverdi	<	6

(*)	 EFT	L	339	av	30.12.1996,	s.	1.»
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VEDLEGG VI

I	vedlegg	VI	til	direktiv	2002/72/EF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 Merknad	(8)	skal	lyde:

«(8)		 SMG(T)	betyr	i	dette	særlige	tilfellet	at	summen	av	migrasjonen	av	stoffene	oppført	under	Ref-nr.	24886,	
38000,	 42400,	 62020,	 64320,	 66350,	 67896,	 73040,	 85760,	 85840,	 85920	 og	 95725,	 ikke	 skal	 overstige	
restriksjonen.»

2)		 Ny	merknad	41	og	42	skal	lyde:

«(41)		 SMG(T)	betyr	i	dette	særlige	tilfellet	at	summen	av	migrasjonen	av	stoffene	oppført	under	Ref-nr.	47600	og	
67360,	ikke	skal	overstige	restriksjonen.

(42)		 SMG(T)	betyr	i	dette	særlige	tilfellet	at	summen	av	migrasjonen	av	stoffene	oppført	under	Ref-nr.	75100	og	
75105,	ikke	skal	overstige	restriksjonen.»

__________
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VEDLEGG VII

«VEDLEGG VIa

SAMSVARSERKLÆRING

Den	skriftlige	erklæringen	nevnt	i	artikkel	9	skal	inneholde	følgende	opplysninger:

1)		 identiteten	og	adressen	 til	den	driftsansvarlige	for	foretak	som	framstiller	eller	 importerer	plastmaterialene	eller	
plastgjenstandene,	eller	de	stoffene	som	er	beregnet	på	framstilling	av	disse	materialene	eller	gjenstandene,

2)		 navnet	 på	 materialene,	 gjenstandene	 eller	 stoffene	 som	 er	 beregnet	 på	 framstilling	 av	 disse	 materialene	 eller	
gjenstandene,

3)		 erklæringens	dato,

4)		 bekreftelse	 på	 at	 plastmaterialene	 eller	 plastgjenstandene	 oppfyller	 relevante	 krav	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 og	 i	
forordning	(EF)	nr.	1935/2004,

5)		 tilstrekkelige	opplysninger	om	de	stoffene	som	er	brukt,	og	som	det	foreligger	restriksjoner	og/eller	spesifikasjoner	
for	i	henhold	til	dette	direktiv,	med	sikte	på	å	gjøre	det	mulig	for	driftsansvarlige	for	foretak	som	befinner	seg	i	
senere	ledd	i	kjeden,	å	sikre	at	disse	restriksjonene	kan	overholdes,

6)		 tilstrekkelige	 opplysninger	 om	 de	 stoffene	 som	 er	 underlagt	 en	 restriksjon	 i	 forbindelse	 med	 næringsmidler,	
framkommet	ved	forsøksdata	eller	teoretisk	beregning	av	deres	spesifikke	migrasjon,	og	eventuelt,	renhetskriterier	
i	 samsvar	med	direktiv	95/31/EF,	95/45/EF	og	96/77/EF,	med	 sikte	på	 å	gjøre	det	mulig	 for	brukeren	av	disse	
materialene	 eller	 gjenstandene	 å	 overholde	 de	 relevante	 fellesskapsbestemmelsene,	 eller	 i	 mangel	 av	 slike,	
nasjonale	bestemmelser	om	næringsmidler,

7)		 spesifikasjoner	for	bruken	av	materialet	eller	gjenstanden,	for	eksempel

i)	 den	eller	de	typene	næringsmidler	som	materialet	eller	gjenstanden	er	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med,

ii)	 varighet	av	og	temperatur	ved	behandling	og	lagring	i	kontakt	med	næringsmiddelet,

iii)	 det	 forholdet	 mellom	 overflate	 i	 kontakt	 med	 næringsmiddelet	 og	 mengde	 som	 er	 brukt	 for	 å	 fastslå	 at	
materialet	eller	gjenstanden	oppfyller	kravene,

8)		 når	 det	 brukes	 en	 funksjonell	 plastbarriere	 i	 flerlags	 plastmaterialer	 eller	 plastgjenstander,	 bekreftelse	 på	 at	
materialet	eller	gjenstanden	oppfyller	kravene	i	artikkel	7a	nr.	2,	3	og	4	i	dette	direktiv.

Den	skriftlige	erklæringen	skal	gjøre	det	lettere	å	identifisere	de	materialene,	gjenstandene	eller	stoffene	som	omfattes	
av	den,	og	den	skal	fornyes	når	vesentlige	endringer	i	produksjonen	medfører	endringer	i	migrasjonen,	eller	når	det	
foreligger	nye	vitenskapelige	data.»

_________
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VEDLEGG VIII

I	vedlegget	til	direktiv	85/572/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 Nr.	3	skal	lyde:

«3.		 Når	tegnet	X	etterfølges	av	en	skråstrek	og	et	tall,	skal	resultatet	av	migrasjonsanalysene	divideres	med	dette	
tallet.	Når	det	gjelder	visse	typer	fete	næringsmidler,	skal	dette	konvensjonelle	tallet,	kalt	«reduksjonsfaktor	
for	 testløsning	 D»	 (DRF),	 brukes	 til	 å	 ta	 hensyn	 til	 at	 testløsningen	 har	 en	 større	 ekstraksjonsevne	 enn	
næringsmiddelet.»

2)		 Nytt	nr.	4a	skal	lyde:

«4a.		 Dersom	 tegnet	 X	 etterfølges	 av	 bokstaven	 (b)	 i	 parentes,	 skal	 den	 angitte	 analysen	 gjennomføres	 med	
50	%	etanol	(v/v).»

3)		 I	tabellen	skal	del	07	lyde:

«07 Melkeprodukter

07.01 Melk:

A.		 Helmelk X(b)

B.		 Kondensert	tørrmelk X(b)

C.		 Skummet	og	delvis	skummet	melk X(b)

D.		 Tørrmelk

07.02 Surmelk,	slik	som	yoghurt,	kjernemelk	og	
lignende	produkter

X X(b)

07.03 Fløte	og	rømme X(a) X(b)

07.04 Ost:

A.		 Hel	ost	med	ikke-spiselig	skorpe

B.		 Alle	andre X(a) X(a) X/3*

07.05 Løype

A.		 Flytende	eller	i	pastaform X(a) X(a)

B.		 Som	pulver	eller	tørket»
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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.	 1935/2004	 av	 27.	 oktober	 2004	 om	 materialer	 og	
gjenstander	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler	
og	om	oppheving	av	direktiv	80/590/EØF	og	89/109/EØF(1),	
særlig	artikkel	5,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Kommisjonsdirektiv	 93/10/EØF	 av	 15.	 mars	 1993	 om	
materialer	 og	 gjenstander	 av	 regenerert	 cellulosefilm	
beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler(2)	er	
blitt	betydelig	endret	 flere	ganger(3).	Av	klarhetshensyn	
og	av	praktiske	årsaker	bør	direktivet	kodifiseres.

2)	 Fellesskapstiltakene	fastsatt	 i	dette	direktiv	er	 ikke	bare	
nødvendige,	men	 helt	 avgjørende	 for	 at	målene	 for	 det	
indre	marked	skal	kunne	nås.	Medlemsstatene	kan	 ikke	
nå	 disse	målene	 hver	 for	 seg.	 Dessuten	 er	 det	 allerede	
fastsatt	ved	forordning	(EF)	nr.	1935/2004	at	målene	skal	
nås	på	fellesskapsplan.

3)	 For	 å	 kunne	 nå	 målet	 fastsatt	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	1935/2004	med	hensyn	til	regenerert	
cellulosefilm,	var	det	best	egnede	middelet	et	særdirektiv	
i	henhold	til	artikkel	5	i	nevnte	forordning.

4)	 Det	 skal	 fastsettes	 særlige	 bestemmelser	 om	 syntetiske	
tarmer	av	regenerert	cellulose.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 172	 av	 30.6.2007,	 s.	 71,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 6/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	10.

(1)	 EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	4.
(2)	 EFT	L	93	av	17.4.1993,	s.	27.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2004/14/

EF	(EUT	L	27	av	30.1.2004,	s.	48).
(3)	 Se	vedlegg	III	del	A.

5)	 Metoden	 for	 å	 fastslå	 at	migrasjon	 av	 fargestoffer	 ikke	
finner	sted,	skal	fastsettes	på	et	senere	tidspunkt.

6)	 Inntil	det	er	utarbeidet	renhetskriterier	og	analysemetoder,	
skal	nasjonale	bestemmelser	fortsatt	gjelde.

7)	 For	 å	 nå	 det	 målet	 som	 er	 fastsatt	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 1935/2004,	 er	 det	 i	 dette	 særlige	
tilfellet	i	prinsippet	tilstrekkelig	å	utarbeide	en	liste	over	
godkjente	 stoffer	med	 angivelse	 av	hvor	 store	mengder	
som	tillates.

8)	 Bis(2-hydroksyetyl)eter	 (=	 dietylenglykol)	 og	 etandiol	
(=	monoetylenglykol)	kan	imidlertid	migrere	i	betydelig	
omfang	 til	 visse	 næringsmidler,	 og	 for	 å	 unngå	 dette	
er	 det	 derfor	 mer	 hensiktsmessig	 som	 et	 forebyggende	
tiltak	å	fastsette	et	høyeste	tillatt	innhold	av	slike	stoffer	
i	 næringsmidler	 som	har	 vært	 i	 kontakt	med	 regenerert	
cellulosefilm.

9)	 For	 å	 verne	 forbrukernes	 helse	 bør	 direkte	 kontakt	
mellom	 trykte	 overflater	 på	 regenerert	 cellulosefilm	 og	
næringsmidler	unngås.

10)	 Den	 skriftlige	 erklæringen	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 16	
nr.	 1	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1935/2004,	 skal	 framlegges	
ved	 yrkesmessig	 bruk	 av	 regenerert	 cellulosefilm	 til	
materialer	og	gjenstander	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	
med	 næringsmidler,	 unntatt	 dem	 som	 ut	 fra	 sin	 art	 er	
beregnet	på	slik	bruk.

11)	 De	reglene	som	skal	gjelde	for	regenerert	cellulosefilm,	
skal	 være	 særlig	 knyttet	 til	 hvilken	 type	 lag	 som	 er	 i	
kontakt	 med	 næringsmidlene.	 Derfor	 skal	 kravene	 til	
regenerert	 cellulosefilm	 som	 er	 overflatebehandlet	med	
belegg	av	plast,	være	annerledes	enn	dem	som	gjelder	for	
regenerert	cellulosefilm	som	ikke	er	overflatebehandlet,	
eller	 som	er	overflatebehandlet	med	belegg	 framstilt	av	
cellulose.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/42/EF

av 29. juni 2007

om materialer og gjenstander av regenerert cellulosefilm beregnet på å komme i kontakt  
med næringsmidler(*)

(kodifisert utgave)

 2012/EØS/16/17
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12)	 Bare	 tillatte	 stoffer	 skal	 brukes	 i	 framstillingen	 av	
alle	 typer	 regenerert	 cellulosefilm,	 herunder	 regenerert	
cellulosefilm	belagt	med	plast.

13)	 Når	 det	 gjelder	 regenerert	 cellulosefilm	 som	 er	
overflatebehandlet	med	belegg	av	plast,	består	det	 laget	
som	 er	 i	 kontakt	 med	 næringsmidlene,	 av	 et	 materiale	
som	 ligner	 på	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	 som	
er	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	med	 næringsmidler.	
Reglene	 i	 kommisjonsdirektiv	 2002/72/EF	 av	
6.	 august	 2002	 om	 plastmaterialer	 og	 plastgjenstander	
beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler(1),	bør	
derfor	også	få	anvendelse	på	slik	film.

14)	 For	 å	 sikre	 konsekvens	 i	 Fellesskapets	 regelverk	
skal	 kontrollen	 av	 om	 plastbelagt	 regenerert	
cellulosefilm	 overholder	 migrasjonsgrensene	 fastsatt	 i	
direktiv	 2002/72/EF,	 utføres	 i	 samsvar	 med	 reglene	
fastsatt	i	rådsdirektiv	82/711/EØF	av	18.	oktober	1982	om	
fastsettelse	 av	nødvendige	grunnregler	 for	undersøkelse	
av	 migrasjon	 av	 bestanddeler	 fra	 plastmaterialer	
og	 plastgjenstander	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	
med	 næringsmidler(2)	 og	 rådsdirektiv	 85/572/EØF	
av	 19.	 desember	 1985	 om	 fastsettelse	 av	 liste	 over	
testløsninger	som	skal	brukes	for	å	kontrollere	migrasjon	
av	 bestanddeler	 fra	 materialer	 og	 gjenstander	 av	 plast	
beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler(3).

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

16)	 Dette	 direktiv	 bør	 ikke	 berøre	 medlemsstatenes	
forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	
nasjonal	lovgivning	og	anvendelse	av	direktivene	oppført	
i	vedlegg	III	del	B	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

1.	 Dette	direktiv	er	et	særdirektiv	 i	henhold	 til	artikkel	5	 i	
forordning	(EF)	nr.	1935/2004.

2.	 Dette	direktiv	får	anvendelse	på	regenerert	cellulosefilm	
som	definert	 i	beskrivelsen	i	vedlegg	I,	som	er	beregnet	på	å	
komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	eller	som	i	samsvar	med	
sitt	bruksformål	kommer	i	kontakt	med	næringsmidler,	og	som

(1)	 EFT	L	220	av	15.8.2002,	s.	18.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2007/19/
EF	(EUT	L	91	av	31.3.2007,	s.	17).

(2)	 EFT	L	297	av	23.10.1982,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
97/48/EF	(EFT	L	222	av	12.8.1997,	s.	10).

(3)	 EFT	 L	 372	 av	 31.12.1985,	 s.	 14.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsdirektiv	2007/19/EF.

a)	 utgjør	et	ferdig	produkt	i	seg	selv,	eller

b)	 utgjør	 en	 del	 av	 et	 ferdig	 produkt	 som	 inneholder	 andre	
materialer.

3.	 Dette	direktiv	får	ikke	anvendelse	på	syntetiske	tarmer	av	
regenerert	cellulose.

Artikkel 2

Regenerert	cellulosefilm	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	tilhøre	en	
av	disse	typene:

a)	 regenerert	cellulosefilm	som	ikke	er	overflatebehandlet,

b)	 regenerert	 cellulosefilm	 som	 er	 overflatebehandlet	 med	
belegg	framstilt	av	cellulose,	eller

c)	 regenerert	 cellulosefilm	 som	 er	 overflatebehandlet	 med	
belegg	av	plast.

Artikkel 3

1.	 Bare	 de	 stoffene	 eller	 stoffgruppene	 som	 er	 oppført	
i	 vedlegg	 II,	 skal	 benyttes	 i	 framstillingen	 av	 regenerert	
cellulosefilm	nevnt	i	artikkel	2	bokstav	a)	og	b),	og	bare	med	
hensyn	til	de	begrensningene	som	der	er	fastsatt.

2.	 Som	unntak	 fra	 nr.	 1	 er	 bruk	 av	 andre	 stoffer	 enn	dem	
som	er	oppført	i	vedlegg	II,	tillatt	dersom	disse	stoffene	brukes	
som	fargestoffer	(farger	og	pigmenter)	eller	som	klebemiddel,	
forutsatt	at	det	ikke	kan	påvises	migrasjon	av	stoffene	i	eller	på	
næringsmidler,	etter	en	validert	metode.

Artikkel 4

1.	 Bare	 de	 stoffene	 eller	 stoffgruppene	 som	 er	 oppført	 i	
første	del	av	vedlegg	II,	skal	før	overflatebehandlingen	benyttes	
i	 framstilling	 av	 regenerert	 cellulosefilm	 nevnt	 i	 artikkel	 2	
bokstav	c),	og	bare	med	hensyn	til	de	begrensningene	som	der	
er	fastsatt.

2.	 Bare	 de	 stoffene	 eller	 stoffgruppene	 som	 er	 oppført	
i	 vedlegg	 II-VI	 til	 direktiv	 2002/72/EF,	 skal	 benyttes	 i	
framstilling	av	 regenerert	cellulosefilm	nevnt	 i	nr.	1,	og	bare	
med	hensyn	til	de	begrensningene	som	der	er	fastsatt.
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3.	 Med	forbehold	for	nr.	1	skal	materialer	og	gjenstander	av	
regenerert	 cellulosefilm	nevnt	 i	 artikkel	 2	 bokstav	 c),	 være	 i	
samsvar	med	artikkel	2,	7	og	8	i	direktiv	2002/72/EF.

Artikkel 5

Trykte	overflater	på	regenerert	cellulosefilm	skal	ikke	komme	
i	kontakt	med	næringsmidler.

Artikkel 6

1.	 I	 alle	 andre	markedsføringsledd	 enn	detaljistleddet	 skal	
materialer	og	gjenstander	av	regenerert	cellulosefilm	beregnet	
på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	 næringsmidler,	 være	 vedlagt	
en	 skriftlig	 erklæring	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 16	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	1935/2004.

2.	 Nr.	1	får	ikke	anvendelse	på	materialer	og	gjenstander	av	
regenerert	cellulosefilm	som	ut	fra	sin	art	er	klart	beregnet	på	
å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler.

3.	 Dersom	det	er	angitt	særlige	bruksvilkår,	skal	materialet	
eller	 gjenstanden	 av	 regenerert	 cellulosefilm	 være	 merket	
tilsvarende.

Artikkel 7

Direktiv	 93/10/EØF,	 som	 endret	 ved	 direktivene	 nevnt	 i	
vedlegg	 III	 del	 A,	 oppheves,	 uten	 at	 dette	 berører	
medlemsstatenes	 forpliktelser	 med	 hensyn	 til	 fristene	 for	
innarbeiding	 i	 nasjonal	 lovgivning	 og	 anvendelsen	 av	
direktivene	oppført	i	vedlegg	III	del	B.

Henvisninger	 til	 det	 opphevede	 direktiv	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	III.

Artikkel 8

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

Artikkel 9

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	29.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 José	Manuel	BARROSO

 Formann

____________

VEDLEGG I

BESKRIVELSE AV REGENERERT CELLULOSEFILM

Regenerert	 cellulosefilm	 er	 en	 tynn	 film	 framstilt	 av	 raffinert	 cellulose	 av	 tre	 eller	 bomull	 som	 ikke	 er	 resirkulert.	
Av	 tekniske	 hensyn	 kan	 massen	 eller	 overflaten	 være	 tilsatt	 egnede	 stoffer.	 Regenerert	 cellulosefilm	 kan	 være	
overflatebehandlet	på	den	ene	siden	eller	på	begge	sider.

____________
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VEDLEGG II

LISTE OVER STOFFER SOM ER TILLATT VED FRAMSTILLING AV REGENERERT 
CELLULOSEFILM

NB:

–	 Prosenttallene	i	første	og	annen	del	av	dette	vedlegg	er	uttrykt	i	vektprosent	og	beregnes	i	forhold	til	mengde	
vannfri	regenerert	cellulosefilm	som	ikke	er	overflatebehandlet.

–	 De	vanlige	tekniske	betegnelsene	er	oppført	i	hakeparentes.

–	 Stoffene	som	brukes,	skal	være	av	god	teknisk	kvalitet	med	hensyn	til	renhetskriteriene.

FØRSTE	DEL

Regenerert cellulosefilm som ikke er overflatebehandlet

Betegnelser Begrensninger

A.	 Regenerert cellulose Minst	72	vektprosent

B.		 Tilsetningsstoffer

1.		 Fuktighetsstabilisatorer Høyst	27	vektprosent	totalt

—	 Bis(2-hydroksyetyl)eter	[=	dietylenglykol] Bare	til	film	som	senere	skal	overflatebehandles	og	
deretter	brukes	til	 ikke-vannholdige	næringsmidler,	
dvs.	næringsmidler	 som	 ikke	 inneholder	vann	 som	
er	 fysisk	 fritt	 på	 overflaten.	 Samlet	mengde	 bis(2-
hydroksyetyl)eter	 og	 etandiol	 i	 næringsmidler	 som	
har	vært	i	kontakt	med	film	av	denne	typen,	kan	ikke	
overstige	30	mg/kg	i	næringsmiddelet.

—	 Etandiol	[=	monoetylenglykol]

—	 1,3-butandiol

—	 Glyserol

—	 1,2-propandiol	[=	1,2-propylenglykol]

—	 Polyetylenoksid	[=	polyetylenglykol] Gjennomsnittlig	molekylvekt	mellom	250	og	1	200.

—	 1 ,2 -po lypropy lenoks id 	 [=	
1,2-polypropylenglykol]

Gjennomsnittlig	molekylvekt	på	høyst	400	og	innhold	av	
fritt	1,3-propandiol	på	høyst	1	vektprosent	i	stoffet.

—	 Sorbitol

—	 Tetraetylenglykol

—	 Trietylenglykol

—	 Urea

2. 	 Andre tilsetningsstoffer Høyst	1	vektprosent	totalt

K l a s s e 	 1 Mengden	stoffer	eller	stoffgrupper	i	hvert	strekpunkt	kan	
ikke	overstige	2	mg/dm2	av	den	ikke-overflatebehandlede	
filmen.

—	 Eddiksyre	og	dens	NH4-,	Ca-,	Mg-,	K-	og	
Na-salter

—	 Askorbinsyre	og	dens	NH4-,	Ca-,	Mg-,	K-	
og	Na-salter

—	 Benzosyre	og	natriumbenzoat
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Betegnelser Begrensninger

—	 Maursyre	 og	 dens	NH4,	Ca-,	Mg-,	K-	 og	
Na-salter

—	 Lineære	 mettede	 eller	 umettede	 fettsyrer	
med	 et	 likt	 antall	 karbonatomer	 (C8-C20)	
samt	 behensyre	 og	 ricinolsyre	 og	 deres	
NH4-,	Ca-,	Mg-,	K-,	Na-,	Al-	og	Zn-salter

—	 Sitronsyre,	d-	og	l-melkesyre,	maleinsyre,	
l-vinsyre	og	deres	Na-	og	K-salter

—	 Sorbinsyre	og	dens	NH4-,	Ca-,	Mg-,	K-	og	
Na-salter

—	 Amider	av	lineære	mettede	eller	umettede	
fettsyrer	 med	 et	 likt	 antall	 karbonatomer	
(C8-C20)	 samt	 amider	 av	 behensyre	 og	
ricinolsyre

—	 Naturlig	forekommende	spiselige	stivelses-	
og	melsorter

—	 Spiselige	 stivelses-	 og	 melsorter	 som	 er	
kjemisk	behandlet

—	 Amylose

—	 Kalsium-	 og	 magnesiumkarbonater	 og	
-klorider

—	 Glyserolestere	 med	 lineære	 mettede	
eller	 umettede	 fettsyrer	 med	 et	 likt	
antall	 karbonatomer	 (C8-C20)	 og/
eller	 med	 adipinsyre,	 sitronsyre,	
12-hydroksystearinsyre	 (oksystearin)	 og	
ricinolsyrer

—	 Polyoksyetylenestere	 (med	 8-14	
oksyetylengrupper)	 med	 lineære	 mettede	
eller	 umettede	 fettsyrer	med	 et	 likt	 antall	
karbonatomer	(C8-C20)

—	 Sorbitolestere	 med	 lineære	 mettede	 eller	
umettede	 fettsyrer	 med	 et	 likt	 antall	
karbonatomer	(C8-C20)

—	 Mono-	 og/eller	 di-estere	 av	 stearinsyre	
med	 etandiol	 og/eller	 bis(2-hydroksyetyl)
eter	og/eller	trietylenglykol

—	 Oksider	 og	 hydroksider	 av	 aluminium,	
kalsium,	 magnesium	 og	 silikon,	 og	
silikater	og	silikathydroksid	av	aluminium,	
kalsium,	magnesium	og	kalium

—	 Polyetylenoksid	[=	polyetylenglykol] Gjennomsnittlig	molekylvekt	mellom	1	200	og	4	000.

—	 Natriumpropionat

K l a s s e 	 2 Stoffenes	samlede	mengde	kan	 ikke	overstige	1	mg/dm2	
av	 den	 ikke-overflatebehandlede	 filmen,	 og	 mengden	
stoffer	 eller	 stoffgrupper	 i	 hvert	 strekpunkt	 kan	 ikke	
overstige	 0,2	mg/dm2	 (eller	 en	 lavere	 grense	 der	 det	 er	
angitt)	av	den	ikke-overflatebehandlede	filmen.

—	 Natriumalkylbenzensulfonat	(C8-C18)

—	 Natriumisopropylnaftalensulfonat
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Betegnelser Begrensninger

—	 Natriumalkylsulfat	(C8-C18)

—	 Natriumalkylsulfonat	(C8-C18)

—	 Natriumdioktylsulfosuksinat

—	 Distearat	 av	 dihydroksyetyldietylen-
triaminmonoacetat

Høyst	 0,05	 mg/dm2	 av	 den	 ikke-overflatebehandlede	
filmen.

—	 Ammonium-,	 magnesium-	 og	
kaliumlaurylsulfat

—	 N,N′-distearyldiaminoetan,	 N,N′-
dipalmityldiaminoetan	 og	 N,N′-
dioleyldiaminoetan

—	 2-heptadekyl-4,4-bis(metylenstearat)
oxazolin

—	 Polyetylenaminostearamidetylsulfat Høyst	 0,1	 mg/dm2	 av	 den	 ikke-overflatebehandlede	
filmen.

K l a s s e 	 3 	— 	K r y s s b i n d i n g s m i d l e r Stoffenes	samlede	mengde	kan	 ikke	overstige	1	mg/dm2	
av	den	ikke-overflatebehandlede	filmen.

—	 Kondensasjonsprodukt	 av	 melamin-
formaldehyd,	 umodifisert	 eller	 som	 kan	
modifiseres	med	ett	eller	flere	av	følgende	
produkter:

	 butanol,	 dietylentriamin,	 etanol,	 trietylen-
tetramin,	 tetraetylenpentamin,	 tri-(2-hydr-
oksyetyl)amin,	 3,3′-diaminodipropylamin,	
4,4′-diaminodibutylamin

Innhold	 av	 fritt	 formaldehyd	 høyst	 0,5	 mg/dm2	 av	 den	
ikke-overflatebehandlede	filmen.

Innhold	av	fritt	melamin	høyst	0,3	mg/dm2	av	den	ikke-
overflatebehandlede	filmen.

—	 Kondensasjonsprodukt	 av	 melaminurea-
formaldehyd	 modifisert	 med	 tris-(2-
hydroksyetyl)amin

Innhold	 av	 fritt	 formaldehyd	 høyst	 0,5	 mg/dm2	 av	 den	
ikke-overflatebehandlede	filmen.

Innhold	av	fritt	melamin	høyst	0,3	mg/dm2	av	den	ikke-
overflatebehandlede	filmen.

—	 Kryssbundne	 kationiske	 polyalkylenami-
ner:

a)	 polyamidepiklorhydrinharpiks	 på	
basis	 av	 diaminopropylmetylamin	 og	
epiklorhydrin,

b)	 polyamidepiklorhydrinharpiks	 på	
basis	 av	 epiklorhydrin,	 adipinsyre,	
kaprolaktam,	 dietylentriamin	 og/eller	
etylendiamin,

c)	 polyamidepiklorhydrinharpiks	 på	
basis	 av	 adipinsyre,	 dietylentriamin	
og	epiklorhydrin,	eller	en	blanding	av	
epiklorhydrin	og	ammoniakk,

d)	 polyamid-polyamin-epiklorhydrinhar-
piks	på	basis	av	epiklorhydrin,	dime-
tyladipat	og	dietylentriamin,

e)	 polyamid-polyamin-epiklorhydrinhar-
piks	på	basis	av	epiklorhydrin,	adipa-
mid	og	diaminopropylmetylamin,

I	samsvar	med	fellesskapsdirektiver,	og	dersom	slike	ikke	
foreligger,	med	 nasjonal	 lovgivning,	 i	 påvente	 av	 at	 det	
vedtas	fellesskapsdirektiver.

—	 Polyetylenaminer	og	polyetyleniminer Høyst	 0,75	 mg/dm2	 av	 den	 ikke-overflatebehandlede	
filmen.
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Betegnelser Begrensninger

—	 Kondensasjonsprodukt	 av	 ureaformal-
dehyd,	 umodifisert	 eller	 som	 kan	
modifiseres	med	ett	eller	flere	av	følgende	
produkter:

	 aminometylsulfonsyre,	 sulfanilsyre,	
butanol,	diaminobutan,	diaminodietylamin,	
diaminodipropylamin,	 diaminopropan,	
dietylentriamin,	etanol,	guanidin,	metanol,	
tetraetylenpentamin,	 trietylentetramin,	
natriumsulfitt

Innhold	 av	 fritt	 formaldehyd	 høyst	 0,5	 mg/dm2	 av	 den	
ikke-overflatebehandlede	filmen.

K l a s s e 	 4 Stoffenes	 samlede	mengde	 kan	 ikke	 overstige	 0,01	mg/
dm2	av	den	ikke-overflatebehandlede	filmen.

—	 Reaksjonsprodukter	fra	aminer	av	spiselige	
oljer	og	polyetylenoksid

—	 Monoetanolaminlaurylsulfat

ANNEN	DEL

Regenerert cellulosefilm som er overflatebehandlet

Betegnelser Begrensninger

A.	 Regenerert cellulose Se	første	del.

B.	 Tilsetningsstoffer Se	første	del.

C.		 Belegg

1.	 Polymerer Stoffenes	 samlede	 mengde	 kan	 ikke	 overstige	 50	 mg/
dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

—	 Etyl-,	 hydroksyetyl-,	 hydroksypropyl-	 og	
metyletere	av	cellulose

—	 Cellulosenitrat Høyst	 20	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler;	nitrogeninnholdet	skal	være	
mellom	10,8	og	12,2	vektprosent	i	cellulosenitratet.

2. Harpikser Stoffenes	 samlede	mengde	 kan	 ikke	 overstige	 12,5	mg/
dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler,	 og	 bare	 ved	 framstilling	 av	 regenerert	
cellulosefilm	med	et	belegg	på	basis	av	cellulosenitrat.

—	 Kasein

—	 Kolofonium	 og/eller	 dets	 produkter	 av	
polymerisasjon,	 hydrogenering	 eller	
disproporsjonering	og	deres	estere	av	metyl,	
etyl	eller	polyvalente	alkoholer	(C2-C6),	eller	
blandinger	av	disse	alkoholene

—	 Kolofonium	 og/eller	 dets	 produkter	 av	
polymerisasjon,	 hydrogenering	 eller	
disproporsjonering	kondensert	med	akrylsyre,	
maleinsyre,	 sitronsyre,	 fumarsyre	 og/eller	
ftalsyre	 og/eller	 2,2	 bis(4-hydroksyfenyl)
propanformaldehyd,	 og	 esterifisert	 med	
etanol,	 metanol	 eller	 polyvalente	 alkoholer	
(C2-C6)	eller	blandinger	av	disse	alkoholene
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Betegnelser Begrensninger

—	 Estere	 av	 bis(2-hydroksyetyl)eter	 med	
tilsetningsprodukter	 av	 betapinen	 og/
eller	 dipenten	 og/eller	 diterpen	 og	
maleinsyreanhydrid

—	 Spiselig	gelatin

—	 Ricinusolje	 og	 dens	 dehydrerte	 og/
eller	 hydrogenerte	 produkter	 og	 dens	
kondensasjonsprodukter	med	polyglyserol,	
adipinsyre,	sitronsyre,	maleinsyre,	ftalsyre	
og	sebacinsyre

—	 Naturharpiks	[=	dammar]

—	 Polybetapinen	[=	terpenharpiks]

—	 Ureaformaldehydharpiks	 (se	 kryssbind-
ingsmidler)

3.	 Myknere Stoffenes	 samlede	 mengde	 kan	 ikke	 overstige	 6	 mg/
dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

—	 Acetyltributylsitrat

—	 Acetyl-tri(2-etylheksyl)sitrat

—	 Diisobutyladipat

—	 Di-n-butyladipat

—	 Di-n-heksylazelat

—	 Disykloheksylftalat Høyst	 4,0	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

—	 2-etylheksyldifenylfosfat	 (synonym:	
fosforsyredifenyl-2-etylheksylester)

Mengden	 med	 2-etylheksyldifenylfosfat	 skal	 ikke	
overstige

a)	 2,4	mg/kg	av	næringsmiddelet	som	er	i	kontakt	med	
denne	typen	film,	eller

b)	 0,4	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

—	 Glyserolmonoacetat	[=	monoacetin]

—	 Glyseroldiacetat	[=	diacetin]

—	 Glyseroltriacetat	[=	triacetin]

—	 Dibutylsebacat

—	 Di-n-butyltartrat

—	 Diisobutyltartrat

4.	 Andre tilsetningsstoffer Stoffenes	 samlede	mengde	kan	 ikke	overstige	6	mg/dm2	
i	regenerert	cellulosefilm	som	ikke	er	overflatebehandlet,	
inkludert	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

4.1.	 T i l s e t n i n g s s t o f f e r 	 o p p f ø r t 	 i	
f ø r s t e 	 d e l

Samme	begrensninger	som	i	 første	del	 (mengdene	 i	mg/
dm2	viser	imidlertid	til	regenerert	cellulosefilm	som	ikke	
er	overflatebehandlet,	inkludert	belegget	på	den	siden	som	
er	i	kontakt	med	næringsmidler).
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Betegnelser Begrensninger

4 . 2 . 	S p e s i e l l e 	 t i l s e t n i n g s s t o f f e r 	 f o r	
b e l e g g

Mengden	stoffer	eller	stoffgrupper	i	hvert	strekpunkt	kan	
ikke	 overstige	 2	mg/dm2	 (eller	 en	 lavere	 grense	 der	 det	
er	angitt),	av	belegget	på	den	siden	som	er	i	kontakt	med	
næringsmidler.

—	 1-heksadekanol	og	1-oktadekanol

—	 Estere	 av	 lineære	 mettede	 eller	 umettede	
fettsyrer	 med	 et	 likt	 antall	 karbonatomer	
(C8-C20)	samt	ricinolsyre	med	lineære	etyl-
,	butyl-,	amyl-	og	oleylalkoholer

—	 Montanvoks,	 herunder	 renset	 montansyre	
(C26-C32)	og/eller	deres	estere	med	etandiol	
og/eller	 1,3	 butandiol	 og/eller	 deres	
kalsium-	og	kaliumsalter

—	 Karnaubavoks

—	 Bivoks

—	 Espartovoks

—	 Candelillavoks

—	 Dimetylpolysiloksan Høyst	1	mg/dm2	av	belegget	på	den	siden	som	er	i	kontakt	
med	næringsmidler.

—	 Epoksidert	 soyaolje	 (med	 et	
etylenoksidinnhold	på	6-8	%)

—	 Raffinert	 parafin	 og	 mikrokrystallinsk	
voks

—	 Pentaerytritoltetrastearat

—	 Mono-	 og	 bis(oktadekyldietylenoksid)
fosfater

Høyst	 0,2	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

—	 Alifatiske	 syrer	 (C8-C20)	 esterifisert	 med	
mono-	eller	di-(2-hydroksyetyl)amin

—	 2-	 og	 3-tertbutyl-4-hydroksyanisol	 [=	
butylhydroksyanisol	—	BHA]

Høyst	 0,06	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

—	 2,6-di-tertbutyl-4-metylfenol	
[=	butylhydroksytoluen	—	BHT]

Høyst	 0,06	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

—	 Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksyl)maleat Høyst	 0,06	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.

5.	 Løsemidler Stoffenes	 samlede	 mengde	 kan	 ikke	 overstige	 0,6	 mg/
dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler.

—	 Butylacetat

—	 Etylacetat

—	 Isobutylacetat
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—	 Isopropylacetat

—	 Propylacetat

—	 Aceton

—	 1-butanol

—	 Etanol

—	 2-butanol

—	 2-propanol

—	 1-propanol

—	 Sykloheksan

—	 Etylenglykolmonobutyleter

—	 Etylenglykolmonobutyleteracetat

—	 Metyletylketon

—	 Metylisobutylketon

—	 Tetrahydrofuran

—	 Toluen Høyst	 0,06	 mg/dm2	 av	 belegget	 på	 den	 siden	 som	 er	 i	
kontakt	med	næringsmidler.
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VEDLEGG III

DEL	A

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(nevnt	i	artikkel	7)

Kommisjonsdirektiv	93/10/EØF (EFT	L	93	av	17.4.1993,	s.	27)

Kommisjonsdirektiv	93/111/EF 	 (EFT	L	310	av	14.12.1993,	s.	41)

Kommisjonsdirektiv	2004/14/EF 	 (EUT	L	27	av	30.1.2004,	s.	48)

DEL	B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(nevnt	i	artikkel	7)

Direktiv Frist	for	innarbeiding Anvendelsesdato

93/10/EØF 1.	januar	1994 1.	januar	1994(1)

1.	januar	1994(2)

1.	januar	1995(3)

93/111/EF — —

2004/14/EF 29.	juli	2005 29.	juli	2005(4)

29.	januar	2006(5)

(1)	 I	samsvar	med	artikkel	5	nr.	1	første	strekpunkt	i	direktiv	93/10/EØF:	«Medlemsstatene	skal	fra	1.	januar	1994	tillate	handel	med	
og	bruk	av	regenerert	cellulosefilm	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	som	er	i	samsvar	med	dette	direktiv.»

(2)	 I	samsvar	med	artikkel	5	nr.	1	annet	strekpunkt	i	direktiv	93/10/EØF:	«Medlemsstatene	skal	fra	1.	januar	1994	forby	handel	med	og	
bruk	av	regenerert	cellulosefilm	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler,	og	som	verken	er	i	samsvar	med	dette	direktiv	
eller	med	direktiv	83/229/EØF,	med	unntak	av	folier	som	er	forbudt	med	virkning	fra	1.	juli	1994	i	henhold	til	direktiv	92/15/EØF.»

(3)	 I	samsvar	med	artikkel	5	nr.	1	tredje	strekpunkt	i	direktiv	93/10/EØF:	«Medlemsstatene	skal	fra	1.	januar	1995	forby	handel	med	og	
bruk	av	regenerert	cellulosefilm	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler	som	ikke	er	i	samsvar	med	dette	direktiv,	men	
som	er	i	samsvar	med	direktiv	83/229/EØF.»

(4)	 I	samsvar	med	artikkel	2	nr.	1	bokstav	a)	 i	direktiv	2004/14/EF:	«Medlemsstatene	skal	anvende	disse	bestemmelsene	på	en	slik	
måte	at	de	fra	29.	 juli	2005	 tillater	handel	med	og	bruk	av	regenerert	cellulosefilm	som	er	beregnet	på	å	komme	i	kontakt	med	
næringsmidler	og	som	er	i	samsvar	med	dette	direktiv.»

(5)	 I	samsvar	med	artikkel	2	nr.	1	bokstav	b)	i	direktiv	2004/14/EF:	«Medlemsstatene	skal	anvende	disse	bestemmelsene	på	en	slik	måte	
at	de	fra	29.	januar	2006	forbyr	framstilling	og	import	til	Fellesskapet	av	regenerert	cellulosefilm	som	er	beregnet	på	å	komme	i	
kontakt	med	næringsmidler,	og	som	ikke	er	i	samsvar	med	dette	direktiv.»
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VEDLEGG IV

Sammenligningstabell

Direktiv	93/10/EØF Dette	direktiv

Artikkel	1	nr.	1	og	2 Artikkel	1	nr.	1	og	2

Artikkel	1	nr.	3	innledende	tekst	bokstav	b) Artikkel	1	nr.	3

Artikkel	1a Artikkel	2

Artikkel	2 Artikkel	3

Artikkel	2a Artikkel	4

Artikkel	3 Artikkel	5

Artikkel	4 Artikkel	6

Artikkel	5 —

Artikkel	6 —

— Artikkel	7

— Artikkel	8

Artikkel	7 Artikkel	9

Vedlegg	I Vedlegg	I

Vedlegg	II Vedlegg	II

Vedlegg	III —

— Vedlegg	III

— Vedlegg	IV
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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	 rådsdirektiv	 2002/95/
EF	av	27.	januar	2003	om	avgrensing	av	bruk	av	visse	farlege	
stoff	i	elektrisk	og	elektronisk	utstyr(1),	særleg	artikkel	5	nr.	1	
bokstav	b),	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 samsvar	 med	 direktiv	 2002/95/EF	 krevst	 det	 at	
Kommisjonen	 vurderer	 visse	 farlege	 stoff	 som	 er	
forbodne	 i	 medhald	 av	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	 det	 nemnde	
direktivet.

2)	 Krystallglas	har	i	aukande	grad	vorte	nytta	til	dekorasjon	
på	elektrisk	og	elektronisk	utstyr.	Ettersom	 rådsdirektiv	
69/493/EØF	 av	 15.	 desember	 1969	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 krystallglass(2)	 fastset	
kor	 høyt	 blyinnhaldet	 i	 krystallglas	 skal	 vere,	 og	 fordi	
det	ikkje	er	teknisk	mogleg	å	byte	ut	bly	i	krystallglas,	er	
det	uråd	å	unngå	bruk	av	dette	farlege	stoffet	i	særskilde	
materiale	 og	 komponentar	 som	 er	 omfatta	 av	 direktiv	
2002/95/EF.	Desse	materiala	og	komponentane	bør	difor	
få	unntak	frå	forbodet.

3)	 Nokre	 av	 unntaka	 frå	 forbodet	 bør	 for	 visse	 materiale	
eller	 komponentar	 ha	 eit	 avgrensa	 verkeområde,	 slik	 at	
bruken	 av	 farlege	 stoff	 i	 elektrisk	 og	 elektronisk	 utstyr	
kan	 avskaffast	 gradvis	 etter	 kvart	 som	desse	 stoffa	vert	
bytte	ut	med	andre	stoff.

4)	 I	 medhald	 av	 artikkel	 5	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	 direktiv	
2002/95/EF	må	kvart	unntak	i	vedlegget	vurderast	på	nytt	
minst	kvart	fjerde	år	eller	fire	år	etter	at	eit	punkt	vert	lagt	
til	i	lista.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	283	av	14.10.2006,	s.	47,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 7/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	12.

(1)	 TEU	L	37	av	13.2.2003,	s.	19.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2006/310/EF	(TEU	L	115	av	28.4.2006,	s.	38).

(2)	 TEF	L	326	av	29.12.1969,	s.	36.	Direktivet	sist	endra	ved	tilmeldingsakta	
av	2003.

5)	 Direktiv	2002/95/EF	bør	difor	endrast.

6)	 I	samsvar	med	artikkel	5	nr.	2	i	direktiv	2002/95/EF	har	
Kommisjonen	rådspurt	dei	partane	som	det	gjeld.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	det	utvalet	som	er	oppnemnt	i	medhald	av	
artikkel	18	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/12/
EF(3	)—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

I	vedlegget	til	direktiv	2002/95/EF	skal	nytt	nr.	29	lyde:

«29.		Bly	 som	 er	 bunde	 i	 krystallglas	 slik	 det	 er	 definert	 i	
vedlegg	 I	 (kategori	 1,	 2,	 3	 og	 4)	 i	 rådsdirektiv	 69/493/
EØF(*).

______________________

(*)	 TEF	L	326	av	29.12.1969,	s.	36.	Direktivet	sist	endra	ved	
tilmeldingsakta	av	2003.»

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	12.	oktober	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(3)	 TEU	L	114	av	27.4.2006,	s.	9.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. oktober 2006

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly i krystallglas, for å tilpasse 
vedlegget til den tekniske utviklinga(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4789]

(2006/690/EF)

 2012/EØS/16/18
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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	 rådsdirektiv	 2002/95/
EF	av	27.	januar	2003	om	avgrensing	av	bruk	av	visse	farlege	
stoff	i	elektrisk	og	elektronisk	utstyr(1),	særleg	artikkel	5	nr.	1	
bokstav	b),	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 samsvar	 med	 direktiv	 2002/95/EF	 krevst	 det	 at	
Kommisjonen	 vurderer	 visse	 farlege	 stoff	 som	 er	
forbodne	 i	 medhald	 av	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	 det	 nemnde	
direktivet.

2)	 Visse	 materiale	 og	 komponentar	 som	 inneheld	 bly	 og	
kadmium,	bør	 få	 unntak	 frå	 forbodet,	 fordi	 det	 enno	 er	
uråd	å	unngå	bruk	av	desse	 farlege	stoffa	 i	dei	nemnde	
materiala	 og	 komponentane,	 eller	 fordi	 den	 negative	
innverknaden	dei	har	på	miljøet,	helsa	eller	 tryggleiken	
til	 forbrukarane	 på	 grunn	 av	 utskifting	 er	 venta	 å	 vere	
større	enn	føremonene	for	miljøet,	helsa	eller	tryggleiken	
til	 forbrukarane.	Unntaka	 som	er	 førde	 opp	 i	 vedlegget	
til	 dette	 vedtaket,	 vert	 gjevne	 på	 grunnlag	 av	 resultata	
frå	 ein	 revisjon	 som	 er	 utførd	 av	 teknisk	 sakkunnige,	
samstundes	 som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 tilgjengelege	
prov	 frå	 granskingar,	 frå	 dei	 partane	 som	 det	 gjeld,	 og	
frå	andre	vitskaplege/faglege	kjelder.	I	denne	revisjonen	
vart	 det	 slått	 fast	 at	 det	 framleis	 ikkje	 er	 teknisk	 eller	
vitskapleg	mogleg	å	fjerne	eller	å	byte	ut	desse	stoffa.

3)	 Nokre	 av	 unntaka	 frå	 forbodet	 bør	 for	 visse	 materiale	
eller	 komponentar	 ha	 eit	 avgrensa	 verkeområde,	 slik	 at	
bruken	 av	 farlege	 stoff	 i	 elektrisk	 og	 elektronisk	 utstyr

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	283	av	14.10.2006,	s.	48,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 7/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	12.

(1)	 TEU	L	37	av	13.2.2003,	s.	19.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2006/310/EF	(TEU	L	115	av	28.4.2006,	s.	38).

		 kan	 avskaffast	 gradvis	 etter	 kvart	 som	desse	 stoffa	vert	
bytte	ut	med	andre	stoff.

4)	 I	 medhald	 av	 artikkel	 5	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	 direktiv	
2002/95/EF	må	kvart	unntak	i	vedlegget	vurderast	på	nytt	
minst	kvart	fjerde	år	eller	fire	år	etter	at	eit	punkt	vert	lagt	
til	i	lista.

5)	 Direktiv	2002/95/EF	bør	difor	endrast.

6)	 I	medhald	av	 artikkel	5	nr.	 2	 i	 direktiv	2002/95/EF	har	
Kommisjonen	rådspurt	dei	partane	som	det	gjeld.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	det	utvalet	som	er	oppnemnt	i	medhald	av	
artikkel	18	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/12/
EF(2	)—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget	til	direktiv	2002/95/EF	vert	endra	slik	det	er	fastsett	
i	vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	12.	oktober	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2)	 TEU	L	114	av	27.4.2006,	s.	9.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. oktober 2006

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium, for å tilpasse 
vedlegget til den tekniske utviklinga(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4790]

(2006/691/EF)

 2012/EØS/16/19
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	direktiv	2002/95/EF	skal	nytt	nr.	21-27	lyde:

«21.		 Bly	og	kadmium	i	trykkfargar	for	påføring	av	emalje	på	borsilikatglas.

22.		 Bly	som	ureinske	i	RIG	(rare earth iron garnet	–	jarngranat	med	sjeldne	jordartar)	Faraday-rotatorar	som	vert	
nytta	i	fiberoptiske	kommunikasjonssystem.

23.		 Bly	i	sluttpuss	av	andre	findelte	(fine pitch)	komponentar	enn	koplingar	med	avstand	på	0,65	mm	eller	mindre	
med	leieramme	(leadframe)	av	nikkel-jarn,	og	bly	i	sluttpuss	av	andre	findelte	komponentar	enn	koplingar	med	
avstand	på	0,65	mm	eller	mindre	med	leieramme	av	kopar.

24.		 Bly	 i	 loddemateriale	 for	 lodding	 til	 skiveforma	 og	 plane	 keramiske	 fleirlagskondensatorar	 med	metalliserte,	
gjennomgåande	hòl.

25.		 Blyoksid	 i	 plasmaskjermar	 (PDP)	 og	 skjermar	 av	 SED-typen	 (surface conduction electron emitter display)	
nytta	 i	 komponentstruktur,	 særleg	 i	 dielektriske	 lag	 i	 fremre	 og	 bakre	 glasplate,	 busselektroden,	 den	 svarte	
stripa,	addresseelektroden,	avgrensande	ribber,	frittar	for	forseglingsglas	og	fritte-ringar	av	glas,	og	dessutan	i	
trykkpasta.

26.		 Blyoksid	i	lampekolbe	til	lampar	av	typen	Black	Light	Blue	(BLB).

27.		 Blylegeringar	i	loddemateriale	for	energiomformarar	til	bruk	i	høgtalarar	med	høg	effekt	(som	er	meinte	for	bruk	
i	fleire	timar	med	akustiske	effektnivå	på	125	dB	SPL	og	høgare).»

____________
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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	 rådsdirektiv	 2002/95/
EF	av	27.	januar	2003	om	avgrensing	av	bruk	av	visse	farlege	
stoff	i	elektrisk	og	elektronisk	utstyr(1),	særleg	artikkel	5	nr.	1	
bokstav	b),	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 samsvar	 med	 direktiv	 2002/95/EF	 krevst	 det	 at	
Kommisjonen	 vurderer	 visse	 farlege	 stoff	 som	 er	
forbodne	 i	 medhald	 av	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	 det	 nemnde	
direktivet.

2)	 Visse	materiale	og	komponentar	som	inneheld	seksverdig	
krom,	 bør	 få	 unntak	 frå	 forbodet,	 fordi	 det	 enno	 er	
uråd	å	unngå	bruk	av	dette	 farlege	stoffet	 i	dei	nemnde		
materiala	 og	 komponentane,	 eller	 fordi	 den	 negative	
innverknaden	dei	har	på	miljøet,	helsa	eller	 tryggleiken	
til	 forbrukarane	 på	 grunn	 av	 utskifting	 er	 venta	 å	 vere	
større	enn	føremonene	for	miljøet,	helsa	eller	tryggleiken	
til	 forbrukarane.	 Unntaket	 vert	 gjeve	 på	 grunnlag	 av	
resultata	 frå	 ein	 revisjon	 som	 er	 utførd	 av	 teknisk	
sakkunnige,	 samstundes	 som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	
tilgjengelege	 prov	 frå	 granskingar,	 frå	 dei	 partane	 som	
det	 gjeld,	 og	 frå	 andre	 vitskaplege/faglege	 kjelder.	 I	
denne	 revisjonen	vart	det	 slått	 fast	at	det	 framleis	 ikkje	
er	 teknisk	 eller	 vitskapleg	mogleg	 å	 fjerne	 eller	 å	 byte	
ut	 dette	 stoffet	 før	 1.	 juli	 2007.	 Eit	 liknande	 unntak	 er	
fastsett	i	direktiv	2000/53/EF	om	kasserte	køyretøy.

3)	 Nokre	 av	 unntaka	 frå	 forbodet	 bør	 for	 visse	 materiale	
eller	 komponentar	 ha	 eit	 avgrensa	 verkeområde,	 slik	 at

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	283	av	14.10.2006,	s.	50,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 7/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	12.

(1)	 TEU	L	37	av	13.2.2003,	s.	19.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2006/310/EF	(TEU	L	115	av	28.4.2006,	s.	38).

		 bruken	 av	 farlege	 stoff	 i	 elektrisk	 og	 elektronisk	 utstyr	
kan	 avskaffast	 gradvis	 etter	 kvart	 som	desse	 stoffa	vert	
bytte	ut	med	andre	stoff.

4)	 I	 medhald	 av	 artikkel	 5	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i	 direktiv	
2002/95/EF	må	kvart	unntak	i	vedlegget	vurderast	på	nytt	
minst	kvart	fjerde	år	eller	fire	år	etter	at	eit	punkt	vert	lagt	
til	i	lista.

5)	 Direktiv	2002/95/EF	bør	difor	endrast.

6)	 I	medhald	av	 artikkel	5	nr.	 2	 i	 direktiv	2002/95/EF	har	
Kommisjonen	rådspurt	dei	partane	som	det	gjeld.

7)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	det	utvalet	som	er	oppnemnt	i	medhald	av	
artikkel	18	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/12/
EF(2	)—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

I	vedlegget	til	direktiv	2002/95/EF	skal	nytt	nr.	28	lyde:

«28.		 Seksverdig	krom	i	rustførebyggjande	middel	for	umåla	
metallplater	 og	 festeinnretningar	 nytta	 som	 rustvern	
og	vern	mot	elektromagnetisk	interferens	i	utstyr	som	
høyrer	inn	under	kategori	3	i	direktiv	2002/96/EF	(IT-	
og	 telekommunikasjonsutstyr).	Det	 vert	 gjeve	 unntak	
fram	til	1.	juli	2007.»

(2)	 TEU	L	114	av	27.4.2006,	s.	9.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. oktober 2006

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av seksverdig krom, for å tilpasse 
vedlegget til den tekniske utviklinga(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4791]

(2006/692/EF)

 2012/EØS/16/20
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Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	12.	oktober	2006.

 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	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/8/EF	
av	16.	februar	1998	om	markedsføring	av	biocidprodukter(1),	
særlig	artikkel	16	nr.	2	annet	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
av	 4.	 november	 2003	 om	 annen	 fase	 av	 det	 tiårige	
arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 2	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 om	
markedsføring	 av	 biocidprodukter	 og	 om	 endring	 av	
forordning	(EF)	nr.	1896/2000(2)	ble	det	fastsatt	en	liste	
over	aktive	stoffer	som	skal	vurderes	med	henblikk	på	en	
mulig	oppføring	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/
EF.	Denne	listen	omfatter	guazatintriacetat.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	 er	
guazatintriacetat	blitt	vurdert	 i	 samsvar	med	artikkel	11	
nr.	 2	 i	 direktiv	 98/8/EF	 for	 bruk	 i	 produkttype	 8,	
treimpregneringsmidler,	 som	 definert	 i	 vedlegg	 V	 i	
direktiv	98/8/EF.

3)	 Det	 forente	 kongerike	 ble	 utpekt	 til	 rapporterende	
medlemsstat	 og	 framla	 22.	 september	 2006	 for	
Kommisjonen	 rapporten	 fra	 vedkommende	 myndighet	
sammen	med	 en	 anbefaling	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	
nr.	5	og	7	i	forordning	(EF)	nr.	2032/2003.

4)	 Rapporten	 fra	 vedkommende	 myndighet	 er	 behandlet	
av	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen.	 I	 samsvar	 med

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 230	 av	 1.9.2007,	 s.	 18,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 8/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	13.

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/20/EF	(EUT	L	94	av	4.4.2007,	s.	23).

(2)	 EUT	L	307	 av	 24.11.2003,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 forordning	
(EF)	nr.	1849/2006	(EUT	L	355	av	15.12.2006,	s.	63).

		 artikkel	 11	 nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003	
ble	 resultatet	 av	 behandlingen	 innarbeidet	 i	 en	
vurderingsrapport	av	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	
på	komiteens	møte	16.	mars	2007.

5)	 På	 grunn	 av	 manglende	 kritiske	 opplysninger	 om	
utluting	 fra	 en	 behandlet	 flate,	 om	 virkningen	 av	
guazatin	 på	 forplantningsevnen	 til	 Daphnia magna	 og	
om	nedbrytningshastigheten	 i	vannsedimentsystemer	og	
jord,	kan	guazatintriacetat	 ikke	oppføres	i	vedlegg	I,	IA	
eller	 IB	 til	 direktiv	98/8/EF	 for	produkttype	8.	 I	 tillegg	
har	vedkommende	myndigheter	 i	Det	 forente	kongerike	
gjennomført	en	miljørisikovurdering	av	det	verst	tenkelige	
tilfelle,	og	den	viste	at	miljørisikoen	var	uakseptabel.

6)	 Ved	 behandlingen	 av	 guazatintriacetat	 ble	 det	 ikke	
avdekket	 noen	 uavklarte	 spørsmål	 eller	 problemer	 som	
ville	ha	krevd	samråd	med	Vitenskapskomiteen	for	helse-	
og	miljørisiko.

7)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Guazatintriacetat	 (CAS-nummer	 115044-19-4)	 skal	 ikke	
oppføres	 i	 vedlegg	 I,	 IA	 eller	 IB	 til	 direktiv	 98/8/EF	 for	
produkttype	8.

Artikkel 2

Med	hensyn	 til	 artikkel	 4	 nr.	 2	 tredje	 ledd	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2032/2003	får	dette	vedtak	anvendelse	fra	dagen	etter	at	det	
er	kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. august 2007

om at guazatintriacetat ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3979]

(2007/597/EF)

 2012/EØS/16/21
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Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	27.	august	2007.

 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	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	850/2004	av	29.	april	2004	om	persistente	organiske	
forurensende	stoffer,	og	om	endring	av	direktiv	79/117/EØF(1),	
særlig	artikkel	12	nr.	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	henhold	 til	 artikkel	12	 i	 forordning	 (EF)	nr.	850/2004	
skal	medlemsstatene	 regelmessig	oversende	 forskjellige	
data	og	opplysninger	til	Kommisjonen.

2)	 Det	bør	 fastsettes	 et	 felles	 format	 for	 framleggingen	av	
disse	dataene	og	opplysningene.

3)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 29	 i	 rådsdirektiv	
67/548/EØF(2)	—

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 258	 av	 4.10.2007,	 s.	 39,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 8/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	13.

(1)	 EUT	L	158	av	30.4.2004,	s.	7.	Rettet	i	EUT	L	229	av	29.6.2004,	s.	5.
(2)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	

rådsdirektiv	2006/121/EF	(EUT	L	396	av	30.12.2006,	s.	850).

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	 skal	 benytte	 formatet	 fastsatt	 i	 vedlegget	 til	
dette	vedtak	når	de	framlegger	dataene	og	opplysningene	som	
kreves	i	henhold	til	artikkel	12	nr.	1,	2	og	3	i	forordning	(EF)	
nr.	850/2004.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	2.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. oktober 2007

om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer(*)

[meddelt under nummer K(2007) 4409]

(2007/639/EF)

 2012/EØS/16/22



15.3.2012 Nr.	16/183EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG

Format for framlegging av data og opplysninger i henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 850/2004 om 
persistente organiske forurensende stoffer

A.	Årlig rapport om kontrollen med produksjon og omsetning (artikkel 12 nr. 2)

 Avsnitt I: Generelle opplysninger

1.	 Medlemsstat:

2.	 Kontaktpersonens	navn	og	stilling:

3.	 Institusjonens	fullstendige	navn:

4.	 Postadresse:

5.	 Telefonnummer:

6.	 Telefaksnummer:

7.	 E-postadresse:

8.	 Rapportens	dato	(dd/måned/åååå):

 Avsnitt II: Kontroll med produksjon og omsetning

1.	 Produksjon	av	 stoffer	oppført	 i	vedlegg	 I	 eller	 II	 til	 forordning	 (EF)	nr.	850/2004	 (heretter	kalt	«vedlegg	 I	
eller	II»)

1.1.		 Rapport	for	(år):

1.2.		 Er	noen	av	kjemikaliene	oppført	i	vedlegg	I	eller	II	blitt	produsert	i	medlemsstaten	i	perioden	denne	rapport	
omfatter?	(Ja/Nei)

1.2.1.	 Dersom	svaret	på	spørsmål	1.2	er	«Ja»,	angi	stoffets/stoffenes	navn	og	den	tilsvarende	produserte	mengde	(i	
kg).

2.	 Omsetning	av	stoffer	oppført	i	vedlegg	I	eller	II

2.1.		 Rapport	for	(år):

2.2.		 Er	noen	av	kjemikaliene	oppført	i	vedlegg	I	eller	II	blitt	brakt	i	omsetning	i	medlemsstaten	eller	eksportert	fra	
medlemsstaten	i	perioden	denne	rapport	omfatter?	(Ja/Nei)

2.2.1.	 Dersom	svaret	på	spørsmål	2.2	er	«Ja»,	angi	stoffets/stoffenes	navn	og	den	tilsvarende	mengde	(i	kg)	som	er	
eksportert	og/eller	brakt	i	omsetning.	For	eksport	eller	import,	angi	eksport-	eller	importstaten(e).

B.	Treårlig rapport om anvendelsen av forordning (EF) nr. 850/2004 (artikkel 12 nr. 1 og 3).

 Avsnitt I: Generelle opplysninger

1.	 Medlemsstat:

2.	 Kontaktpersonens	navn	og	stilling:

3.	 Institusjonens	fullstendige	navn:

4.	 Postadresse:

5.	 Telefonnummer:

6.	 Telefaksnummer:

7.	 E-postadresse:

8.	 Rapportens	dato	(dd/måned/åååå):
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 Avsnitt II: Lagre

1.	 Finnes	det	i	medlemsstaten	noen	meldte	lagre	av	stoffer	oppført	i	vedlegg	I	eller	II	som	det	er	tillatt	å	bruke?	
(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	 svaret	 på	 spørsmål	 1	 er	 «Ja»,	 angi	 stoffets/stoffenes	 navn.	 For	 hvert	 angitt	 stoff,	 angi	 for	 hvert	
lager	hvilket	år	det	ble	kjent,	dets	art,	dets	innhold	av	stoffet	(i	prosent	eller	mg/kg),	dets	størrelse	(i	kg)	og	
beliggenhet	samt	hvilke	tiltak	som	er	truffet	for	å	forvalte	det.

2.	 Finnes	det	i	medlemsstaten	noen	meldte	lagre	av	stoffer	oppført	i	vedlegg	I	eller	II	som	det	ikke	er	tillatt	å	
bruke?	(Ja/Nei)

2.1.		 Dersom	 svaret	 på	 spørsmål	 2	 er	 «Ja»,	 angi	 stoffets/stoffenes	 navn.	 For	 hvert	 angitt	 stoff,	 angi	 for	 hvert	
lager	hvilket	år	det	ble	kjent,	dets	art,	dets	innhold	av	stoffet	(i	prosent	eller	mg/kg),	dets	størrelse	(i	kg)	og	
beliggenhet,	samt	hvilke	tiltak	som	er	truffet	for	å	forvalte	det.

 Avsnitt III: Reduksjon, minimering og fjerning av utslipp

1.	 Har	 medlemsstaten	 utarbeidet	 en	 handlingsplan	 for	 stoffene	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	850/2004	(heretter	kalt	«vedlegg	III»)?	(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Nei»,	angi	hvorfor.

1.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Ja»,	angi	navnet	på	stoffet/stoffene	som	det	foreligger	utslippsdata	for.	For	
hvert	angitt	stoff,	angi	hvilken	del	av	miljøet	(dvs.	 luft,	vann,	jord)	det	foreligger	utslippsdata	for.	For	hver	
angitt	del	av	miljøet,	oppgi	utslippet	i	g	TEQ/år	(WHO-TEF(1)	2005)	eller	i	kg/år.

2.	 Har	medlemsstaten	utarbeidet	tiltak	for	å	identifisere	kildene	for	stoffene	oppført	i	vedlegg	III?	(Ja/Nei)

2.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	2	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	utarbeidet.

3.	 Har	medlemsstaten	utarbeidet	tiltak	for	å	karakterisere	kildene	for	stoffene	oppført	i	vedlegg	III?	(Ja/Nei)

3.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	3	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	utarbeidet.

4.	 Har	medlemsstaten	utarbeidet	tiltak	for	å	minimere	kildene	for	stoffene	oppført	i	vedlegg	III?	(Ja/Nei)

4.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	4	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	utarbeidet.

 Avsnitt IV: Gjennomføringsplaner

1.	 Har	 medlemsstaten	 utarbeidet	 en	 nasjonal	 gjennomføringsplan	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 7	 i	 Stockholm-
konvensjonen	om	persistente	organiske	forbindelser?	(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

1.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Ja»,	oppgi	datoen(e)	da	planen	ble	oversendt	til	Stockholm-konvensjonens	
sekretariat,	Kommisjonen	og	de	øvrige	medlemsstatene.

1.2.1.	 Ble	offentligheten	på	et	 tidlig	 tidspunkt	gitt	en	 reell	mulighet	 til	å	delta	 i	utarbeidingen	av	medlemsstatens	
nasjonale	gjennomføringsplan?	(Ja/Nei)

(1)	 Verdens	 helseorganisasjons	 toksisitetsekvivalensfaktorer	 for	 polyklorerte	 dibenzo-p-dioksiner	 og	 dibenzofuraner	 og	 koplanare	
polyklorerte	bifenyler.
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1.2.1.1.	 Dersom	svaret	på	spørsmål	1.2.1	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

1.2.1.2.		Dersom	svaret	på	spørsmål	1.2.1	er	«Ja»,	beskriv	i	korte	trekk	hvordan.

 Avsnitt V: Overvåking

1.	 Har	medlemsstaten	opprettet	et	program	for	å	overvåke	forekomsten	av	dioksiner,	furaner	og	PCB	i	miljøet?	
(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

1.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Ja»,	angi	navnet	på	stoffet/stoffene	som	det	foreligger	overvåkingsdata	for.	For	
hvert	angitt	stoff	og	hvert	overvåkingsprogram,	angi	perioden	og	formålet	med	overvåkingsprogrammet,	type	
prøvetakingspunkt	(f.eks.	særlig	utsatte	steder,	ulykker,	bakgrunnssituasjon),	den	geografiske	beliggenheten,	
analysemetoden	som	benyttes,	de	delene	av	miljøet	der	det	ble	tatt	prøver	av	stoffet,	verdiene	som	er	funnet	
(gjennomsnittlige,	høyeste	og	minste	verdier,	antall	prøver	tatt),	og	framgangsmåten	for	å	få	tilgang	til	disse	
dataene.

 Avsnitt VI: Utveksling av opplysninger

1.	 Har	medlemsstaten	opprettet	en	ordning	for	utveksling	av	opplysninger?	(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

1.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Ja»	og	ordningen	for	utveksling	av	opplysninger	ikke	inngår	i	medlemsstatens	
nasjonale	gjennomføringsplan,	beskriv	den.

2.	 Har	medlemsstaten	truffet	noen	tiltak	for	å	fremme	og	legge	til	rette	for	programmer	for	holdningsskapende	
arbeid	med	hensyn	til	persistente	organiske	forurensende	stoffer?	(Ja/Nei)

2.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	2	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

2.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	2	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	utarbeidet.

3.	 Har	 medlemsstaten	 truffet	 noen	 tiltak	 for	 å	 fremme	 og	 legge	 til	 rette	 for	 opplysningsarbeid	 rettet	 mot	
offentligheten	med	hensyn	til	persistente	organiske	forurensende	stoffer?	(Ja/Nei)

3.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	3	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

3.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	3	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	utarbeidet.

4.	 Har	medlemsstaten	truffet	noen	tiltak	for	å	fremme	og	legge	til	rette	for	opplæring	av	arbeidstakere,	forskere	
og	pedagoger	samt	teknisk	personell	og	ledere	med	hensyn	til	persistente	organiske	forurensende	stoffer?	(Ja/
Nei)

4.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	4	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

4.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	4	er	«Ja»,	beskriv	de	tiltakene	som	er	truffet.

 Avsnitt VII: Teknisk bistand

1.	 Har	medlemsstaten	ytt	en	annen	stat/andre	stater	teknisk	og	finansiell	bistand	for	å	utvikle	og	styrke	sin	evne	til	
fullt	ut	å	oppfylle	sin	forpliktelse	i	henhold	til	Stockholm-konvensjonen	om	persistente	organiske	forbindelser?	
(Ja/Nei)

1.1.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Nei»,	forklar	hvorfor.

1.2.		 Dersom	svaret	på	spørsmål	1	er	«Ja»,	vennligst	angi	hvilke	stater	og	hva	slags	bistand	det	dreier	seg	om.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	16/186 15.3.2012

 Avsnitt VIII: Sanksjoner

1.	 Sanksjoner

1.1.		 Hvordan	fastsetter	medlemsstaten	regler	for	sanksjoner	ved	overtredelser	av	bestemmelsene	i	forordning	(EF)	
nr.	850/2004?

1.2.		 Hvilke	tiltak	treffes	for	å	sikre	gjennomføring	av	sanksjonsreglene?

2.	 Framgangsmåte	ved	overtredelse

2.1.		 Har	medlemsstaten	iverksatt	saksbehandling	i	samsvar	med	framgangsmåten	ved	overtredelse	av	forordning	
(EF)	nr.	850/2004?	(Ja/Nei)

2.2.		 Dersom	svaret	på	 spørsmål	2.1	er	«Ja»,	 angi	hvilken	artikkel	overtredelsen	gjelder,	beskriv	overtredelsen	 i	
korte	trekk	og	oppgi	hvilken	sanksjon	overtrederen	ble	idømt.

__________________
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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),	 endra	 ved	 direktiv	 93/68/EØF(2),	 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(3)».

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.

4)	 Avgrensingsgraden	kan	uttrykkjast	berre	ved	hjelp	av	ulike	
nivå	 for	 den	 ytinga	 som	 varer	 har	 ved	 brannpåverknad	
under	sluttbruken.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 13	 av	 18.1.2003,	 s.	 35,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	14.

(1)	 TEF	L	40	av	11.2.1989,	s.	12.
(2)	 TEF	L	220	av	30.8.1993,	s.	1.
(3)	 TEF	C	62	av	28.2.1994,	s.	1.

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(4).

6)	 Når	det	gjeld	visse	trebaserte	plater,	må	den	klassifiseringa	
som	er	fastsett	i	vedtak	2000/147/EF,	nyttast.

7)	 Ytinga	 ved	 brannpåverknad	 er	 vorten	 fastlagd	
for	 mange	 byggjevarer	 og/eller	 byggjemateriale	
innanfor	 den	 klassifiseringa	 som	 er	 fastsett	 i	 vedtak	
2000/147/EF,	 og	 er	 vorten	 gjord	 tilstrekkeleg	 kjend	
for	brannforskriftsstyresmaktene	 i	medlemsstatane	 til	 at	
ytinga	ikkje	treng	prøvast	for	denne	eigenskapen.

8)	 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	oppfyller	alle	krava	med	omsyn	til	eigenskapen	
«yting	 ved	 brannpåverknad»	 utan	 at	 ytterlegare	 prøving	 er	
naudsynt.

Artikkel 2

Dei	særskilde	klassane	som	skal	nyttast	for	ulike	byggjevarer	
og/eller	 byggjemateriale,	 og	 som	 inngår	 i	 den	klassifiseringa	
av	brannpåverknad	som	er	vedteken	ved	vedtak	2000/147/EF,	
er	fastsette	i	vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 3

Der	det	er	relevant	skal	varene	vurderast	i	høve	til	sluttbruken.

(4)	 TEF	L	50	av	23.2.2000,	s.	14.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. januar 2003

om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad(*)

[meldt under nummeret K(2002) 4807]

(2003/43/EF)

 2012/EØS/16/23
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Artikkel 4

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	17.	januar	2003.

 For Kommisjonen

	 Erkki	LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

_______________

VEDLEGG

Tabellane	i	dette	vedlegget	inneheld	ei	oversikt	over	dei	byggjevarene	og/eller	byggjemateriala	som	oppfyller	alle	krava	
med	omsyn	til	eigenskapen	«yting	ved	brannpåverknad»	utan	at	prøving	er	naudsynt.

Tabell 1

Klassifisering med omsyn til yting ved brannpåverknad for trebaserte plater(1)

Trebaserte	plater(2) EN-referanse	
for	varekvalitet

Lågaste	tettleik		
(kg/m3)

Minste	
tjukkleik		
(mm)

Klasse(3)	
(bortsett	frå	
golvdekke)

Klasse(4)	
Golvdekke

Sponplater EN	312 600 9 D-s2,	d0 DFL-s1

Trefiberplater,	harde EN	622-2 900 6 D-s2,	d0 DFL-s1

Trefiberplater,	halvharde EN	622-3 600 9 D-s2,	d0 DFL-s1

400 9 E,	godkjend EFL

Trefiberplater,	mjuke EN	622-4 250 9 E,	godkjend EFL

Halvharde	trefiberplater	
framstilte	ved	tørrmetode,	
MDF(5)

EN	622-5 600 9 D-s2,	d0 DFL-s1

Sementbundne	sponplater(6) EN	634-2 1	000 10 B-s1,	d0 BFL-s1

OSB-plater(7) EN	300 600 9 D-s2,	d0 DFL-s1

Kryssfiner EN	636 400 9 D-s2,	d0 DFL-s1

Heiltreplater EN	13353 400 12 D-s2,	d0 DFL-s1

(1)	 EN	13986
(2)	 Trebaserte	plater	monterte	utan	luftspalte	direkte	mot	varer	i	klasse	A1	eller	A2-s1,	d0	med	ein	tettleik	på	minst	10	kg/m3,	eller	varer	

i	klasse	D-s2,	d0	eller	høgare,	med	ein	tettleik	på	minst	400	kg/m3.
(3)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.
(4)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	2	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.
(5)	 Trefiberplater	framstilte	ved	tørrmetode.
(6)	 Sementinnhald	på	minst	75	masseprosent.
(7)	 Plate	av	tynne,	lange	spon	med	ei	fastsett	orientering	(oriented	strand	board).
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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),	 endra	 ved	 direktiv	 93/68/EØF(2),	 særleg	
artikkel	20	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2003/43/EF(3)	 vert	 visse	
byggjevarer,	 dvs.	 trebaserte	 plater,	 delte	 inn	 i	 klassar	
etter	ytinga	deira	ved	brannpåverknad.

2)	 Vedtak	 2003/43/EF	 bør	 tilpassast	 til	 den	 tekniske	
utviklinga	ved	at	visse	gipsvarer,	visse	høgtrykkslaminerte	
dekorative	plater	og	visse	konstruksjonstrevarer	òg	vert	
tekne	 med	 i	 samsvar	 med	 den	 klassifiseringa	 som	 er	
fastsett	 i	 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(4).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 201	 av	 8.8.2003,	 s.	 25,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	14.

(1)	 TEF	L	40	av	11.2.1989,	s.	12.
(2)	 TEF	L	220	av	30.8.1993,	s.	1.
(3)	 TEF	L	13	av	18.1.2003,	s.	35.
(4)	 TEF	L	50	av	23.2.2000,	s.	14.

3)	 Vedtak	2003/43/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	2003/43/EF	vert	endra	slik	det	er	fastsett	i	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	7.	august	2003.

 For Kommisjonen

	 Erkki	LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. august 2003

om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når 
 det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad(*)

[meldt under nummeret K(2003) 2592]

(2003/593/EF)

 2012/EØS/16/24
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	2003/43/EF	vert	følgjande	tabellar	og	merknad	sette	inn:

«TABELL	2

Klassifisering med omsyn til ytinga ved brannpåverknad for gipskartongplater

Gipskartongplater
Nominell	

platetjukkleik		
(mm)

Gipskjerne Papirvekt	i	
gram(1)	
(g/m2)

Klasse(2)	
(bortsett	frå	
golvdekke)Tettleik		

(kg/m3)
Brannmot-
standsklasse

I	samsvar	med	EN	520	(bortsett	
frå	perforerte	plater)

≥	9,5 ≥	600 A1 ≤	220 A2-s1,	d0

≥	12,5 ≥	800 >	220	≤	300 B-s1,	d0

(1)	 Fastsett	i	samsvar	med	EN	ISO	536,	og	med	høgst	5	%	innhald	av	organiske	tilsetjingsstoff.
(2)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.

Merknad om sluttbruk

Gipskartongplatene	skal	monterast	og	festast	ved	hjelp	av	ein	av	dei	to	følgjande	metodane:

a)		 Mekanisk festa til ein berande underkonstruksjon

Platene,	eller	(dersom	det	gjeld	fleirlagssystem)	i	det	minste	det	ytste	 laget	av	platene,	skal	festast	mekanisk	til	
ein	 underkonstruksjon	 av	metall	 (framstilt	 av	 komponentar	 som	det	 er	 gjort	 greie	 for	 i	EN	14195)	 eller	 til	 ein	
underkonstruksjon	av	tre	(i	samsvar	med	EN	336	og	ENV	1995-5).

Når	underkonstruksjonen	har	berande	element	berre	i	éi	retning,	skal	den	største	avstanden	mellom	dei	berande	
elementa	ikkje	overstige	ein	dimensjon	som	svarar	til	50	gonger	tjukkleiken	til	platene.	Når	underkonstruksjonen	
har	berande	element	i	to	retningar,	skal	den	største	avstanden	i	begge	retningar	ikkje	overstige	ein	dimensjon	som	
svarar	til	100	gonger	tjukkleiken	til	platene.

Dei	mekaniske	 festeinnretningane	 skal	 vere	 skruar	 eller	 spikrar,	 som	 skal	 festast	 gjennom	 heile	 tjukkleiken	 til	
platene	og	inn	i	underkonstruksjonen	med	høgst	300	mm	mellomrom	målt	langs	lengda	av	kvart	berande	element.

Alle	fugene	mellom	tilstøytande	plater	skal	fyllast	heilt	med	fugemasse	slik	det	er	gjort	greie	for	i	EN	13963.

Holrommet	 som	 underkonstruksjonen	 dannar	 bak	 platene,	 kan	 utgjere	 eit	 luftrom	 eller	 fyllast	 med	 eit	
isolasjonsmateriale	i	brannmotstandsklasse	A2-s1,	d0	eller	høgare.

b)		 Festa eller limte direkte til eit fast underlag (tørt innkledningssystem)

Platene	skal	festast	direkte	til	eit	fast	underlag	i	brannmotstandsklasse	A2-s1,	d0	eller	høgare.

Platene	kan	festast	med	skruar	eller	spikrar	gjennom	heile	tjukkleiken	til	platene	og	inn	i	det	faste	underlaget,	eller	
dei	kan	limast	til	underlaget	ved	hjelp	av	«klattar»	med	eit	gipsbasert	klebemiddel.	I	begge	tilfella	skal	skruane,	
spikrane	 eller	 «klattane»	 av	 klebemiddel	 plasserast	 med	 høgst	 600	 mm	 avstand	 frå	 sentrum	 både	 loddrett	 og	
vassrett.

Alle	fugene	mellom	platene	skal	fyllast	heilt	med	fugemasse	slik	det	er	gjort	greie	for	i	EN	13963.
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TABELL	3

Klassifisering med omsyn til ytinga ved brannpåverknad for høgtrykkslaminerte dekorative plater

Høgtrykkslaminerte	
dekorative	plater(1) Vareopplysningar Lågaste	tettleik		

(kg/m3)
Minste	samla	tjukkleik		

(mm)
Klasse(2)	(bortsett	frå	

golvdekke)

Kompakte	 høgtrykks-
laminerte	 plater	 utan	
brannmotstand,	 til	
innandørs	bruk(3)

Kompakte	høg-
trykkslaminerte	pla-
ter	som	er	i	samsvar	
med	EN	438-4	type	
CGS

1	350 6 D-s2,	d0

Høgtrykkslaminerte	
komposittplater	 utan	
brannmotstand	 med	
trebasert	 underlag,	 til	
innandørs	bruk(3)

Høgtrykkslaminerte	
komposittplater	utan	
brannmotstand	 som	
oppfyller	krava	i	EN	
438-	3,	og	på	begge	
sider	 er	 pålimte	 ein	
trebasert	kjerne	utan	
brannmotstand	 som	
er	 minst	 12	 mm	
tjukk,	 i	 samsvar	
med	 EN	 13986,	
ved	 påføring	 av	
60-120	 g/m2	 PVAc	
eller	varmeherdande	
lim

Trebasert	 kjerne	
med	 tettleik	 på	
minst	600
Høgtrykkslaminerte	
plater	 med	 ein	
tettleik	 på	 minst	
1	350

12	 mm	 trebasert	
kjerne	 med	 høg-
trykkslaminerte	 pla-
ter	≥	0,5	mm	pålim-
te	på	begge	sider

D-s2,	d0

(1)		 Anten	festa	direkte	(dvs.	utan	luftspalte)	til	eit	materiale	som	har	ei	yting	ved	brannpåverknad	på	minst	A2-s1,	d0	og	ein	tettleik	på	
minst	600	kg/m3,	eller	festa	på	ei	støtteramme	av	tre	eller	metall	med	ei	ikkje-ventilert	luftspalte	(dvs.	at	berre	den	øvste	delen	av	
holrommet	er	open)	på	minst	30	mm,	der	baksida	av	holrommet	er	utforma	på	ein	slik	måte	at	brannmotstandsklassen	er	A2-s1,	d0	
eller	høgare.

(2)		 Klassar	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.
(3)		 I	samsvar	med	europeisk	standard	EN	438-7.

TABELL	4

Klassifisering med omsyn til ytinga ved brannpåverknad for konstruksjonstrevarer(1)

Vareopplysningar

Lågaste	gjen-
nomsnittstett-

leik(3)	
(kg/m3)

Minste	samla	
tjukkleik		
(mm)

Klasse(2)	
(bortsett	frå	
golvdekke)

Konstruksjonstre	 Visuelt	 og	 maskinelt	 sortert	
konstruksjonstre	 med	 rektangulære	
tverrsnitt	 frå	saging,	høvling	eller	andre	
metodar,	eller	med	runde	tverrsnitt

350 22 D-s2,	d0

(1)		 Gjeld	for	alle	tresortar	som	høyrer	inn	under	varestandardane.
(2)		 Klassar	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.
(3)		 Fastsett	i	samsvar	med	EN	13238.»
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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	13	nr.	4,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 tabellen	 for	 varegruppa	 «UNDERLAGSDEKKE	
(2/2)»	 i	 vedlegg	 III	 til	 kommisjonsvedtak	 97/808/
EF	 av	 20.	 november	 1997	 om	 framgangsmåten	 for	
samsvarsattestering	 av	 byggjevarer	 i	 medhald	 av	
artikkel	20	nr.	2	 i	 rådsdirektiv	89/106/EØF,	med	omsyn	
til	 underlagsdekke(2)	 er	 klasse	 FFL	 ført	 opp	 feil	 under	
system	3	for	samsvarsattestering.

2)	 Vedtak	97/808/EF	bør	difor	endrast.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 66	 av	 8.3.2006,	 s.	 47,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	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	331	av	3.12.1997,	s.	18.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2001/596/EF	
(TEF	L	209	av	2.8.2001,	s.	33).

3)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Det	faste	byggjeutvalet	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg	III	til	vedtak	97/808/EF	vert	endra	slik	det	er	fastsett	i	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	1.	mars	2006.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. mars 2006

om endring av vedtak 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i  
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke(*)

[meldt under nummeret K(2006) 553]

(2006/190/EF)

 2012/EØS/16/25
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VEDLEGG

I	vedlegg	III	til	vedtak	97/808/EF	skal	tabellen	og	teksta	som	gjeld	varegruppa	«UNDERLAGSDEKKE	(2/2)»,	lyde:

«VAREGRUPPE: UNDERLAGSDEKKE (2/2)

System for samsvarsattestering

For	 varene	 nedanfor	 og	 den	 tiltenkte	 bruken	 av	 dei	 vert	Den	 europeiske	 standardiseringsorganisasjonen	 (CEN)	 og	
Det	 europeiske	utvalet	 for	 elektronisk	 standardisering	 (CENELEC)	oppmoda	om	å	 spesifisere	 følgjande	 system	 for	
samsvarsattestering	i	dei	aktuelle	harmoniserte	standardane:

Varer Tiltenkt	bruk Nivå	eller	klassar	
(brannmotstand)

System	for	
samsvars-
attestering

Stive underlagsdekke

A)		Komponentar
	 Bruleggingselement,	 fliser,	 mosaikk,	 parkett,	

underlagsdekke	 av	 netting	 eller	 metallplater,	
golvrister,	 stive	 laminerte	 underlagsdekke,	
trebaserte	varer

B)		 Berande system marknadsførde som modular
	 Installasjonsgolv,	holgolv

Til	innandørs	bruk,	
medrekna	bruk	i	
innelukka	område	
knytte	til	offentleg	
transport

A1FL()	 —	 A2FL()	 —	
BFL()	—	CFL()

1(2)

A1FL(3)	 —	A2FL(3)	 —	
BFL(3)	—	CFL(3)	—	DFL	
—	EFL

3(4)

(A1FL	to	EFL)(5),	FFL 4(6)

Halvharde og tekstile underlagsdekke

Einsarta	 og	 ueinsarta	 halvharde	 golvdekke	
som	 vert	 leverte	 i	 form	 av	 fliser,	 plater	 eller	
rullar	 (tekstile	 underlagsdekke,	 medrekna	
fliser,	 plast-	 og	 gummiplater	 (varmeherda	
aminoplastunderlagsdekke),	 linoleum	 og	 kork,	
antistatiske	plater,	laust	lagde	golvfliser,	halvharde	
laminerte	underlagsdekke)

Til	innandørs	bruk A1FL(1)	 —	A2FL(1)	 —	
BFL(1)	—	CFL(1)

1(2)

A1FL(3)	 —	A2FL(3)	 —	
BFL(3)	—	CFL(3)	—	DFL	
—	EFL

3(4)

(A1FL	to	EFL)(5),	FFL 4(6)

Halvharde og tekstile underlagsdekke

Einsarta	 og	 ueinsarta	 halvharde	 golvdekke	
som	 vert	 leverte	 i	 form	 av	 fliser,	 plater	 eller	
rullar	 (tekstile	 underlagsdekke,	 medrekna	
fliser,	 plast-	 og	 gummiplater	 (varmeherda	
aminoplastunderlagsdekke),	 linoleum	 og	 kork,	
antistatiske	plater,	laust	lagde	golvfliser,	halvharde	
laminerte	underlagsdekke)

Til	utandørs	bruk — 4(6)

Golvavrettingsmateriale Til	innandørs	bruk A1FL(1)	 —	A2FL(1)	 —	
BFL(1)	—	CFL(1)

1(2)

A1FL(3)	 —	A2FL(3)	 —	
BFL(3)	—	CFL(3)	—	DFL	
—	EFL

3(4)

(A1FL	to	EFL)(5),	FFL 4(6)

Til	utandørs	bruk — 4(6)

(1)	 Varer/materiale	der	det	på	eit	klart	attkjenneleg	stadium	i	produksjonsprosessen	finn	stad	ei	betring	av	klassifiseringa	med	omsyn	
til	yting	ved	brannpåverknad	(t.d.	tilsetjing	av	brannhemmande	middel	eller	ei	avgrensing	av	organiske	materiale).

(2)	 System	1:	Sjå	direktiv	89/106/EØF	vedlegg	III	nr.	2	i),	utan	stikkprøvekontroll.
(3)	 Varer/materiale	som	ikkje	er	omfatta	av	fotnote	1.
(4)	 System	3:	Sjå	direktiv	89/106/EØF	vedlegg	III	nr.	2	ii),	andre	alternativ.
(5)	 Varer/materiale	der	ytinga	ved	brannpåverknad	ikkje	treng	prøvast	(t.d.	varer/materiale	i	klasse	A1	i	samsvar	med	vedtak	96/106/

EF	(TEF	L	267	av	19.10.1996,	s.	23)).
(6)	 System	4:	Sjå	direktiv	89/106/EØF	vedlegg	III	nr.	2	ii),	tredje	alternativ.
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Spesifikasjonane	 for	 systemet	bør	vere	 slik	 at	det	òg	kan	nyttast	når	det	 for	 ein	viss	 eigenskap	 ikkje	er	naudsynt	 å	
fastsetje	ytinga	til	ei	vare	fordi	det	i	minst	éin	medlemsstat	ikkje	finst	lovfesta	krav	til	den	aktuelle	eigenskapen	(sjå	
artikkel	2	nr.	1	i	direktiv	89/106/EØF	og	eventuelt	nr.	1.2.3	i	basisdokumenta).	I	slike	tilfelle	kan	produsentane	ikkje	
påleggjast	å	kontrollere	eigenskapen	dersom	dei	ikkje	ønskjer	å	opplyse	om	kva	yting	vara	har	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.

4)	 Avgrensingsgraden	kan	uttrykkjast	berre	ved	hjelp	av	ulike	
nivå	 for	 den	 ytinga	 som	 varer	 har	 ved	 brannpåverknad	
under	sluttbruken	av	dei.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 79	 av	 16.3.2006,	 s.	 27,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	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.

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	 tregolv	og	ytterveggplater	og	–kledningar	
av	heiltre,	må	den	klassifiseringa	som	er	fastsett	i	vedtak	
2000/147/EF,	nyttast.

7)	 Ytinga	 ved	 brannpåverknad	 er	 vorten	 fastlagd	
for	 mange	 byggjevarer	 og/eller	 byggjemateriale	
innanfor	 den	 klassifiseringa	 som	 er	 fastsett	 i	 vedtak	
2000/147/EF,	 og	 er	 vorten	 gjord	 tilstrekkeleg	 kjend	
for	brannforskriftsstyresmaktene	 i	medlemsstatane	 til	 at	
ytinga	ikkje	treng	prøvast	for	denne	eigenskapen.

8)	 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	oppfyller	alle	krava	med	omsyn	til	eigenskapen	
«yting	 ved	 brannpåverknad»	 utan	 at	 ytterlegare	 prøving	 er	
naudsynt.

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.

(3)	 TEF	 L	 50	 av	 23.2.2000,	 s.	 14.	 Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2003/632/EF	
(TEU	L	220	av	3.9.2003,	s.	5).

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. mars 2006

om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (tregolv 
 og ytterveggplater og -kledningar av heiltre)(*)

[meldt under nummeret K(2006) 655]

(2006/213/EF)

 2012/EØS/16/26
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Artikkel 3

Der	det	er	relevant	skal	varene	vurderast	i	høve	til	sluttbruken.

Artikkel 4

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	6.	mars	2006.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

Tabellane	i	dette	vedlegget	inneheld	ei	oversikt	over	dei	byggjevarene	og/eller	byggjemateriala	som	oppfyller	alle	krava	
med	omsyn	til	eigenskapen	«yting	ved	brannpåverknad»	utan	at	prøving	er	naudsynt.

Tabell 1

KLASSIFISERING	AV	TREGOLV	MED	OMSYN	TIL	YTING	VED	BRANNPÅVERKNAD

Materiale(1),	(7) Vareopplysningar(4)

Lågaste	gjen-
nomsnittstett-

leik(5)	
(kg/m3)

Minste	
samla	

tjukkleik		
(mm)

Vilkår	for	sluttbruk Klasse(3)	for	
golvdekke

Tregolv	og	
treparkett

Overflatehandsama	
golvdekke	av	heiltre	
(eik	eller	bøk)

Bøk:	680
Eik:	650

8 Limt	til	
underlaget(6)

Cfl	-	s1

Overflatehandsama	
golvdekke	av	heiltre	
(eik,	bøk	eller	gran)

Bøk:	680
Eik:	650
Gran:	450

20 Med	eller	utan	
luftspalte	under

Overflatehandsama	
golvdekke	av	heiltre	
av	treslag	som	ikkje	er	
nemnde	ovanfor

390 8 Utan	luftspalte	
under

Dfl	-	s1

20 Med	eller	utan	
luftspalte	under

Treparkett Overflatehandsama	
lamellparkett	der	topp-
sjiktet	er	av	minst	5	mm	
tjukk	eik

650		
(toppsjiktet)

10 Limt	til	
underlaget(6)

Cfl	-	s1

14(2) Med	eller	utan	
luftspalte	under

Overflatehandsama	
lamellparkett	som	ikkje	
er	nemnd	ovanfor

500 8 Limt	til	underlaget Dfl	-	s1

10 Utan	luftspalte	
under

14(2) Med	eller	utan	
luftspalte	under

Golvdekke	av	finer Overflatehandsama	
golvdekke	av	finer

800 6(2) Utan	luftspalte	
under

Dfl	-	s1

(1)	 Montert	i	samsvar	med	EN	ISO	9239-1,	på	eit	underlag	i	klasse	D	-	s2,	d0	eller	høgare,	og	med	ein	tettleik	på	minst	400	kg/m3	eller	
med	luftspalte	under.

(2)	 Eit	mellomsjikt	i	klasse	E	eller	høgare,	høgst	3	mm	tjukt,	kan	takast	med	ved	bruk	utan	luftspalte,	når	det	gjeld	parkettvarer	som	er	
minst	14	mm	tjukke,	og	når	det	gjeld	golvdekke	av	finer.

(3)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	2	i	vedlegget	til	kommisjonsvedtak	2000/147/EF.
(4)	 Type	og	mengd	av	overflatehandsaming	omfattar	akryl,	polyuretan	eller	såpe,	50-100	g/m2,	og	olje,	20-60	g/m2.
(5)	 Fastsett	i	samsvar	med	EN	13238	(50	%	RH	23	oC).
(6)	 Underlag	i	klasse	A2	-	s1,	d0	eller	høgare.
(7)	 Gjeld	òg	for	trappetrinn.
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Tabell 2

KLASSIFISERING	AV	YTTERVEGGPLATER	OG	-KLEDNINGAR	AV	HEILTRE	MED	OMSYN	TIL	YTING	
VED	BRANNPÅVERKNAD

Materiale(11) Vareopplysningar(5)

Lågaste	gjen-
nomsnittstett-

leik(6)	
(kg/m3)

Minste	
samla	

tjukkleik(7)	
(mm)

Vilkår	for	
sluttbruk(4) Klasse(3)

Ytterveggplater	og	
-kledningar(1)

Trestykke	med	eller	utan	
not	og	fjør,	og	med	eller	
utan	profilert	overflate

390 9/6 Utan	luftspalte	
eller	med	lukka	
luftspalte	på	
baksida

D	-	s2,	d2

12/8 D	-	s2,	d0

Ytterveggplater	og	
-kledningar(2)

Trestykke	med	eller	utan	
not	og	fjør,	og	med	eller	
utan	profilert	overflate

390 9/6 Med	open	
luftspalte	

≤	20	mm	på	
baksida

D	-	s2,	d0

18/12 Utan	luftspalte	
eller	med	open	
luftspalte	på	
baksida

Ribbeforma	
treelement(8)

Trestykke	som	er	festa	
på	ei	støtteramme(9)

390 18 Opne	på	alle	
sider(10)

D	-	s2,	d0

(1)	 Mekanisk	festa	på	ei	støtteramme	av	tre,	der	luftspalta	er	lukka	eller	fylt	med	eit	underlag	i	klasse	A2	-	s1,	d0	eller	høgare,	med	
ein	tettleik	på	minst	10	kg/m3,	eller	fylt	med	eit	isolerande	celluloseunderlag	i	klasse	E	eller	høgare,	med	eller	utan	dampsperre	på	
baksida.	Trevara	skal	vere	utforma	slik	at	ho	kan	festast	utan	opne	skøytar.

(2)	 Mekanisk	festa	på	ei	underlagsramme	av	tre,	med	eller	utan	luftspalte	på	baksida.	Trevara	skal	vere	utforma	slik	at	ho	kan	festast	
utan	opne	skøytar.

(3)	 Klassar	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	kommisjonsvedtak	2000/147/EF.
(4)	 Ei	open	 luftspalte	kan	gjere	det	mogleg	med	ventilasjon	på	baksida	av	vara,	medan	ei	 lukka	 luftspalte	 ikkje	gjer	dette	mogleg.	

Underlaget	bak	luftspalta	skal	vere	i	klasse	A2	–	s1,	d0	eller	høgare,	med	ein	tettleik	på	minst	10	kg/m3.	Bak	ei	lukka	luftspalte	på	
høgst	20	mm	med	loddrette	trestykke	kan	underlaget	vere	i	klasse	D	-	s2,	d0	eller	høgare.

(5)	 Omfattar	alle	typar	skøytar,	t.d.	buttskøytar	og	skøytar	med	not	og	fjør.
(6)	 Fastsett	i	samsvar	med	EN	13238.
(7)	 Slik	det	er	vist	i	figur	a	nedanfor.	Det	profilerte	området	av	den	eksponerte	sida	av	plata	må	vere	høgst	20	%	av	overflateområdet,	

eller	25	%	dersom	både	den	eksponerte	og	den	ueksponerte	sida	av	plata	vert	målt.	For	buttskøytar	gjeld	den	største	tjukkleiken	
ved	skøytekanten.

(8)	 Rektangulære	trestykke,	med	eller	utan	runde	hjørne,	festa	vassrett	eller	loddrett	på	ei	støtteramme	og	omgjevne	av	luft	på	alle	sider,	
i	hovudsak	nytta	i	nærleiken	av	andre	byggjeelement,	både	til	innandørs	og	utandørs	bruk.

(9)	 Det	 største	 eksponerte	 området	 (alle	 sidene	 av	 rektangulære	 trestykke	 og	 støtterammer	 av	 tre),	 høgst	 110	 %	 av	 det	 samla	
overflateområdet,	sjå	figur	b.

(10)	 Andre	byggjeelement	som	er	nærmare	enn	100	mm	frå	det	 ribbeforma	treelementet	 (bortsett	 frå	støtteramma),	må	vere	 i	klasse	
A2	-	s1,	d0	eller	høgare,	ved	avstandar	på	100-300	mm	i	klasse	B	-	s1,	d0	eller	høgare,	og	ved	avstandar	på	minst	300	mm	i	klasse	
D	-	s2,	d0	eller	høgare.

(11)	 Gjeld	òg	for	trapper.
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Figur a

Profilar for ytterveggplater og -kledningar av heiltre

Figur b

Største eksponerte område for ribbeforma treelement 2n (t + w) + a ≤ 1,10

n		 =		 talet	på	trestykke	per	meter

t		 =		 tjukkleiken	til	kvart	trestykke,	i	meter

w		 =		 breidda	til	kvart	trestykke,	i	meter

a		 =		 det	eksponerte	området	av	(den	eventuelle)	støtteramma	av	tre,	i	m2,	per	m2	ribbeforma	treelement

_____________________
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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.

4)	 Avgrensingsgraden	kan	uttrykkjast	berre	ved	hjelp	av	ulike	
nivå	 for	 den	 ytinga	 som	 varer	 har	 ved	 brannpåverknad	
under	sluttbruken.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 244	 av	 7.9.2006,	 s.	 24,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	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.

5)	 Som	 ei	 harmonisert	 løysing	 vart	 det	 vedteke	 eit	
klassifiseringssystem	 ved	 kommisjonsvedtak	 2001/671/
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).

6)	 Når	 det	 gjeld	 visse	 byggjevarer	 må	 den	 klassifiseringa	
som	er	fastsett	i	vedtak	2001/671/EF,	nyttast

7)	 Ytinga	 til	 tak	 og	 taktekkingsmateriale	 ved	 utvendig	
brannpåverknad	 er	 vorten	 fastlagd	 innanfor	 den	
klassifiseringa	 som	 er	 fastsett	 i	 vedtak	 2001/671/
EF,	 og	 er	 vorten	 gjord	 tilstrekkeleg	 kjend	 for	
brannforskriftsstyresmaktene	 i	 medlemsstatane	 til	 at	
ytinga	ikkje	treng	prøvast	for	denne	eigenskapen.

8)	 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	 byggjevarene	 som	
oppfyller	 alle	 krava	 med	 omsyn	 til	 eigenskapen	 «yting	 ved	
utvendig	 brannpåverknad»	 utan	 at	 ytterlegare	 prøving	 er	
naudsynt.

Artikkel 2

Dei	særskilde	klassane	som	skal	nyttast	for	ulike	byggjevarer,	
og	som	inngår	i	den	klassifiseringa	av	utvendig	brannpåverknad	
som	 er	 vedteken	 ved	 vedtak	 2001/671/EF,	 er	 fastsette	 i	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

(3)	 TEF	L	235	av	4.9.2001,	s.	20.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. september 2006

om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved utvendig brannpåverknad  
(dobbeltsidige, metalldekte sandwich-plater til tak)(*)

[meldt under nummeret K(2006) 3883]

(2006/600/EF)

 2012/EØS/16/27
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Artikkel 3

Der	det	er	relevant	skal	varene	vurderast	i	høve	til	sluttbruken.

Artikkel 4

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	4.	september	2006.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

Tabellen	 i	 dette	 vedlegget	 inneheld	 ei	 oversikt	 over	 dei	 byggjevarene	 som	 oppfyller	 alle	 krava	 med	 omsyn	 til	
eigenskapen	«yting	ved	utvendig	brannpåverknad»	utan	at	prøving	er	naudsynt.

Tabell

KLASSIFISERING	AV	DOBBELTSIDIGE,	METALLDEKTE	SANDWICH-PLATER	TIL	TAK,	MED	OMSYN	TIL	
YTINGA	DEIRA	VED	UTVENDIG	BRANNPÅVERKNAD

Vare(1) Vareopplysningar Kjernemateriale	med	
lågaste	tettleik Klasse(2)

Sandwich-plater	med	overflate	av	
stål,	rustfritt	stål	eller	aluminium,	
til	tak

I	samsvar	med	
EN	14509(1)

PUR	35	kg/m3

eller

BROOF	(t1)

MW	(lamellar)	80	kg/
m3

eller

BROOF	(t2)

MW	(plater	i	full	
breidd)	110	kg/m3

BROOF	(t3)

(1)	 Plater	med	profilert	ytre	overflate	i	metall	som	omfattar
–	 minste	tjukkleik	på	0,4	mm	for	overflater	av	stål	og	rustfritt	stål,
–	 minste	tjukkleik	på	0,9	mm	for	overflater	av	aluminium,
–	 ved	kvar	 langsgåande	skøyt	mellom	to	plater,	ei	overlapping	av	den	utvendige	overflata	av	metall	som	går	over	 toppen	og	

minst	15	mm	ned	på	den	motståande	sida	av	toppen,	eller	ei	metallplate	som	dekkjer	toppen	av	skøyten	heilt,	eller	ein	heva	
metallsaum	langs	skøyten,

–	 ved	 kvar	 tverrgåande	 skøyt	 mellom	 to	 plater,	 ei	 overlapping	 av	 den	 utvendige	 overflata	 av	 metall	 på	 minst	 75	 mm,	 eit	
overflatedekke	som	vernar	mot	vêret	i	form	av	ein	PVC-måling	som	vert	påførd	flytande	og	har	ein	nominell	tjukkleik	på	høgst	
0,200	mm	i	tørr	tilstand,	ein	PCS	på	høgst	8,0	MJ/m2	og	ein	tørrmasse	på	høgst	300	g/m2,

	 eller	eit	anna	tynt	dekke	av	måling	som	er	lågare	enn	det	som	er	nemnt	ovanfor,
–	 ein	brannmotstandsklasse	som	er	minst	D-s3,	d0	utan	kantvern	i	samsvar	med	EN	13501-1.

(2)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabellen	i	vedlegget	til	vedtak	2001/671/EF.
Symbol	som	er	nytta:	PUR	=	polyuretan,	MW	=	mineralull,	PVC	=	polyvinylklorid,	PCS	=	brutto	varmeverdi
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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)	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2003/43/EF(2)	 vert	 visse	
byggjevarer,	 dvs.	 trebaserte	 plater,	 delte	 inn	 i	 klassar	
etter	ytinga	deira	ved	brannpåverknad.

2)	 Vedtak	 2003/43/EF	 vil	 verte	 tilpassa	 for	 å	 ta	 omsyn	 til	
den	tekniske	utviklinga	når	det	gjeld	gipskartongplater.

3)	 Vedtak	2003/43/EF	bør	difor	endrast.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 276	 av	 7.10.2006,	 s.	 77,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	14.

(1)	 TEF	L	40	av	11.2.1989,	s.	12.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2006/190/EF	(TEU	L	66	av	8.3.2006,	s.	47).

(2)	 TEF	 L	 13	 av	 18.1.2003,	 s.	 35.	 Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2003/593/EF	
(TEU	L	201	av	8.8.2003,	s.	25).

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	2003/43/EF	vert	endra	slik	det	er	fastsett	i	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	5.	oktober	2006.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. oktober 2006

om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved  
brannpåverknad (gipskartongplater)(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4360]

(2006/673/EF)

 2012/EØS/16/28
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	2003/43/EF	skal	tabell	2	og	merknaden	lyde:

«TABELL	2

Klassifisering med omsyn til ytinga ved brannpåverknad for gipskartongplater

Gipskartong-
plater

Nominell	
platetjukkleik		

(mm)

Gipskjerne
Papirvekt	i	
gram(1)	
(g/m2)

Underlag

Klasse(2)	
(bortsett	
frå	

golvdekke)
Tettleik		
(kg/m3)

Brann-
motstands-
klasse

I	samsvar	
med	EN	520	
(bortsett	frå	
perforerte	
plater)

≥	6,5	<	9,5 ≥	800

A1

≤	220 Alle	trebaserte	
varer	med	ein	
tettleik	på	≥	400	
kg/m3,	eller	alle	
varer	i	klasse	
A2-s1,	d0	eller	

høgare

A2-s1,	d0

>	220	≤	320 B-s1,	d0

≥	9,5 ≥	600

≤	220 Alle	trebaserte	
varer	med	

ein	tettleik	på	
≥	400kg/m3,	

eller	alle	varer	i	
klasse	A2-s1,	d0	
eller	høgare,	eller	
alle	isolasjons-
produkt	i	klasse	
E-d2	eller	høgare	
som	er	monterte	
i	samsvar	med	
metode	1

A2-s1,	d0

>	220	≤	320 B-s1,	d0

(1)	 Fastsett	i	samsvar	med	EN	ISO	536	og	med	høgst	5	%	innhald	av	organiske	tilsetjingsstoff.
(2)	 Klassar	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	kommisjonsvedtak	2000/147/EF.

Merknad:	Montering og festing

Gipskartongplatene	(heretter	kalla	«gipsplater»)	skal	monterast	og	festast	ved	bruk	av	ein	av	dei	tre	følgjande	metodane:

Metode 1 — Mekanisk festa til ein berande underkonstruksjon

Gipsplatene,	 eller	 (dersom	 det	 gjeld	 fleirlagssystem)	 i	 det	 minste	 det	 ytste	 laget	 av	 platene,	 skal	 festast	 mekanisk	
til	 ein	 underkonstruksjon	 av	metall	 (framstilt	 av	 komponentar	 som	 det	 er	 gjort	 greie	 for	 i	 EN	 14195)	 eller	 til	 ein	
underkonstruksjon	av	tre	(i	samsvar	med	EN	336	og	EN	1995-1-1).

Når	 underkonstruksjonen	 har	 berande	 element	 berre	 i	 éi	 retning,	 skal	 den	 største	 avstanden	 mellom	 dei	 berande	
elementa	ikkje	overstige	ein	dimensjon	som	svarar	til	50	gonger	tjukkleiken	til	gipsplatene.

Når	underkonstruksjonen	har	berande	element	i	to	retningar,	skal	den	største	avstanden	i	begge	retningar	ikkje	overstige	
ein	dimensjon	som	svarar	til	100	gonger	tjukkleiken	til	gipsplatene.

Dei	mekaniske	festeinnretningane	skal	vere	skruar,	stiftar	eller	spikrar,	som	skal	festast	gjennom	heile	tjukkleiken	til	
gipsplatene	og	inn	i	underkonstruksjonen	med	høgst	300	mm	mellomrom	målt	langs	lengda	av	kvart	berande	element.

Bak	gipsplatene	kan	det	vere	eit	luftrom	eller	eit	isolasjonsprodukt.	Underlaget	kan	vere:

a)		 alle	trebaserte	varer	med	ein	tettleik	på	≥	400	kg/m3,	eller	alle	varer	som	er	i	klasse	A2-s1,	d0	eller	høgare	når	det	
gjeld	gipsplater	på	≥	6,5	mm	og	<	9,5	mm	nominell	tjukkleik	og	≥	800	kg/m3	kjernetettleik,	eller

b)		 alle	trebaserte	varer	med	ein	tettleik	på	≥	400	kg/m3,	eller	alle	varer	som	er	i	klasse	A2-s1,	d0	eller	høgare	når	det	
gjeld	gipsplater	på	≥	9,5	mm	nominell	tjukkleik	og	≥	600	kg/m3	kjernetettleik,	eller

c)		 alle	isolasjonsmateriale	som	er	i	klasse	E-d2	eller	høgare	når	det	gjeld	gipsplater	på	≥	9,5	mm	nominell	tjukkleik	
og	≥	600	kg/m3	kjernetettleik.
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Kvar	fuge	mellom	tilstøytande	gipsplater	skal	vere	≤	4	mm	brei.	Denne	føresegna	gjeld	for	alle	fuger,	utan	omsyn	til	
om	fuga	er	direkte	støtta	av	dei	berande	elementa	i	ein	underkonstruksjon	eller	ikkje,	og	utan	omsyn	til	om	fuga	er	fylt	
med	fugemasse	eller	ikkje.

I	tilfelle	a)	og	b)	skal	kvar	fuge	mellom	tilstøytande	gipsplater	som	ikkje	er	direkte	støtta	av	dei	berande	elementa	i	ein	
underkonstruksjon,	og	som	har	ei	fugebreidd	på	>	1	mm,	fyllast	heilt	med	fugemasse	slik	det	er	gjort	greie	for	i	EN	
13963	(andre	fuger	treng	ikkje	fyllast).

I	tilfelle	c)	skal	alle	fugene	mellom	gipsplatene	fyllast	heilt	med	fugemasse	slik	det	er	gjort	greie	for	i	EN	13963.

Metode 2 — Mekanisk festa til eit massivt trebasert underlag

Gipsplatene	skal	festast	mekanisk	til	eit	massivt	trebasert	underlag	med	ein	tettleik	på	≥	400	kg/m3.

Det	skal	ikkje	vere	noko	holrom	mellom	gipsplatene	og	underlaget.

Dei	 mekaniske	 festeinnretningane	 skal	 vere	 skruar,	 stiftar	 eller	 spikrar.	 Avstanden	 mellom	 dei	 mekaniske	
festeinnretningane	skal	svare	til	reglane	for	metode	1	ovanfor.

Kvar	fuge	mellom	tilstøytande	gipsplater	skal	vere	≤	4	mm	brei,	og	treng	ikkje	fyllast.

Metode 3 — Mekanisk festa eller limt direkte til eit fast underlag (tørt innkledningssystem)

Gipsplatene	skal	festast	direkte	til	eit	fast	underlag	i	brannmotstandsklasse	A2-s1,	d0	eller	høgare.

Gipsplatene	kan	festast	med	skruar	eller	spikrar	gjennom	heile	tjukkleiken	til	platene	og	inn	i	det	faste	underlaget,	eller	
dei	kan	limast	til	underlaget	ved	hjelp	av	«klattar»	med	eit	gipsbasert	klebemiddel	slik	det	er	gjort	greie	for	i	EN	14496.

I	begge	tilfella	skal	skruane,	spikrane	eller	«klattane»	av	klebemiddel	plasserast	med	høgst	600	mm	avstand	frå	sentrum	
både	loddrett	og	vassrett.

Fugene	mellom	tilstøytande	gipsplater	treng	ikkje	fyllast.»

_________________
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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)	 Ved	kommisjonsvedtak	2000/147/EF(2)	er	det	fastsett	eit	
klassifiseringssystem	for	byggjevarer	når	det	gjeld	ytinga	
deira	ved	brannpåverknad

2)	 Etter	ei	vurdering	av	visse	varegrupper	bør	det	fastsetjast	
eigne	 klassar	 for	 elektriske	 kablar	 når	 det	 gjeld	 ytinga	
deira	ved	brannpåverknad.

3)	 Vedtak	2000/147/EF	bør	difor	endrast.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 305	 av	 4.11.2006,	 s.	 8,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	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	50	av	23.2.2000,	s.	14.

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	 2000/147/EF	 vert	 endra	 i	 samsvar	med	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	27.	oktober	2006.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. oktober 2006

om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til  
klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad(*)

[meldt under nummeret K(2006) 5063]

(2006/751/EF)

 2012/EØS/16/29
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF	vert	det	gjort	følgjande	endringar:

1.		 Overskrifta	 til	 tabell	1	skal	 lyde:	«KLASSIFISERING	AV	BYGGJEVARER,	BORTSETT	FRÅ	GOLVDEKKE,	
LINEÆRE	 	VARMEISOLERANDE	VARER	 FOR	RØYR	OG	ELEKTRISKE	KABLAR,	MED	OMSYN	TIL	
YTING	VED	BRANNPÅVERKNAD».

2.		 Fotnote	(*)	i	tabell	1	går	ut.

3.	 Ny	tabell	4,	4.1	og	4.2	skal	lyde:

«Tabell 4

KLASSIFISERING	AV	ELEKTRISKE	KABLAR	MED	OMSYN	TIL	YTING	VED	BRANNPÅVERKNAD

Klasse Prøvingsmetodar Klassifiseringskriterium Tilleggsklassifisering

Aca EN	ISO	1716 PCS	≤	2,0	MJ/kg(1)

B1ca FIPEC20	Scenario	2(5)

og

FS	≤	1,75	m	og	THR1200s	≤	10	
MJ	og	største	HRR	≤	20	kW	og	
FIGRA	≤	120	Ws–	1

Røykutvikling(2)(6)	og	
brennande	dropar/partiklar(3)	og	
surleiksgrad(4)(8)

EN	60332-1-2 H	≤	425	mm

B2ca FIPEC20	Scenario	1(5)

og

FS	≤	1,5	m	og	THR1200s	≤	15	
MJ	og	største	HRR	≤	30	kW	og	
FIGRA	≤	150	Ws–	1

Røykutvikling(2)(7)	og	
brennande	dropar/partiklar(3)	og	
surleiksgrad(4)(8)

EN	60332-1-2 H	≤	425	mm

Cca FIPEC20	Scenario	1(5)

og

FS	≤	2,0	m	og	THR1200s	≤	30	
MJ	og	største	HRR	≤	60	kW	og	
FIGRA	≤	300	Ws–	1

Røykutvikling(2)(7)	og	
brennande	dropar/partiklar(3)	og	
surleiksgrad(4)(8)

EN	60332-1-2 H	≤	425	mm

Dca FIPEC20	Scenario	1(5)

og

THR1200s	≤	70	MJ	og	største	
HRR	≤	400	kW	og	FIGRA	≤	
1300	Ws–	1

Røykutvikling(2)(7)	og	
brennande	dropar/partiklar(3)	og	
surleiksgrad(4)(8)

EN	60332-1-2 H	≤	425	mm

Eca EN	60332-1-2 H	≤	425	mm

Fca Inga	fastlagd	yting

(1)	 For	vara	som	heilskap,	bortsett	frå	materiale	av	metall,	og	for	eventuelle	ytre	komponentar	i	vara	(t.d.	kappe).
(2)	 s1	=	TSP1200	≤	50	m2	og	største	SPR	≤	0,25	m2/s
	 s1a	=	s1	og	transmisjon	i	samsvar	med	EN	61034-2	≥	80	%
	 s1a	=	s1	og	transmisjon	i	samsvar	med	EN	61034-2	≥	60	%	<	80	%
	 s2	=	TSP1200	≤	400	m2	og	største	SPR	≤	1,5	m2/s
	 s3	=	verken	s1	eller	s2
(3)	 For	FIPEC20	Scenario	1	og	2:	d0	=	Ingen	brennande	dropar/partiklar	innan	1200	s;	d1	=	Ingen	brennande	dropar/partiklar	i	meir	

enn	10	s	innan	1200	s;	d2	=	ikkje	d0	eller	d1.
(4)	 EN	50267-2-3:	a1	=	leiingsevne	<	2,5	μS/mm	og	pH	>	4,3;	a2	=	leiingsevne	<	10	μS/mm	og	pH	>	4,3;	a3	=	ikkje	a1	eller	a2.	Ingen	

opplysningar	=	Inga	fastlagd	yting.
(5)	 Lufttilførsel	inn	i	kammeret	skal	setjast	til	8000	±	800	l/min.
	 FIPEC20	Scenario	1	=	prEN	50399-2-1	med	montering	og	festing	slik	det	er	nemnt	nedanfor.
	 FIPEC20	Scenario	2	=	prEN	50399-2-2	med	montering	og	festing	slik	det	er	nemnt	nedanfor.
(6)	 Røykklassen	som	det	er	opplyst	om	for	kablar	i	klasse	B1ca,	skal	fastsetjast	på	grunnlag	av	prøving	etter	FIPEC20	Scenario	2.
(7)	 Røykklassen	 som	det	 er	 opplyst	 om	 for	 kablar	 i	 klasse	B2ca,	Cca	 og	Dca,	 skal	 fastsetjast	 på	 grunnlag	 av	 prøving	 etter	 FIPEC20	

Scenario	1.
(8)	 Måling	av	dei	farlege	eigenskapane	til	gassar	som	vert	utvikla	i	tilfelle	brann,	og	som	svekkar	eksponerte	personar	si	evne	til	å	gjere	

effektive	rømmingstiltak,	og	ikkje	ei	omtale	av	kor	giftige	desse	gassane	er.
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vilkår	for	MOntering	og	festing,	og	definisjonar	på	prøvingsparametrar	med	omsyn	til	elektriske	kablar	(slik	det	er	
nemnt	i	fotnote	(5)	i	tabell	4)

1.  Vilkår for montering og festing

1.1.  Montering av prøva — felles for klasse B1ca, B2ca, Cca og Dca

Kablane	 skal	monterast	på	 framsida	av	ein	 standardstige	 (EN	50266-1).	Kablane	 skal	vere	3,5	m	 lange.	Den	nedre	
delen	av	dei	elektriske	kablane	skal	vere	20	cm	under	den	nedre	kanten	av	brennaren.	Kablane	skal	plasserast	midt	på	
stigen	(i	breidda).

Kvart	einskilt	prøveemne	eller	kvar	bunt	skal	festast	til	kvart	stigetrinn	med	ein	metalltråd	(stål	eller	kopar).	Når	det	
gjeld	 elektriske	 kablar	med	 ein	 diameter	 som	er	mindre	 enn	 eller	 lik	 50	mm,	 skal	metalltråden	ha	 ein	 diameter	 på	
mellom	0,5	mm	og	høgst	1,0	mm.	Når	det	gjeld	kablar	med	ein	diameter	på	over	50	mm,	skal	metalltråden	ha	ein	
diameter	på	mellom	1,0	mm	og	1,5	mm.

Ved	montering	av	prøvene	skal	det	første	prøveemnet	plasserast	om	lag	midt	på	stigen	og	dei	etterfølgjande	prøveemna	
leggjast	til	på	kvar	side,	slik	at	heile	serien	med	prøveemne	er	plassert	om	lag	midt	på	stigen.

Avstand	og	bunting	er	det	gjort	nærmare	greie	for	nedanfor.

For	kvar	høgd	på	25	cm	skal	det	trekkjast	ei	vassrett	linje	for	å	måle	flammespreiinga	som	ein	funksjon	av	tid.	Den	
første	linja	(dvs.	null-linja)	skal	vere	i	same	høgda	som	brennaren.

Kablane	skal	monterast	på	følgjande	måte,	alt	etter	kva	klassifisering	som	det	vert	søkt	om:

1.1.1.	 	Klasse	B2ca, 	Cca	og	Dca

Den	valde	monteringsframgangsmåten	er	avhengig	av	diameteren	til	den	elektriske	kabelen,	i	samsvar	med	tabell	4.1.

Tabell 4.1

MONTERING	SOM	FUNKSJON	AV	KABELDIAMETEREN

Kabeldiameter Montering

Større	enn	eller	lik	20	mm 20	mm	avstand	mellom	kablane.

Mellom	5	og	20	mm Avstanden	mellom	kablane	er	lik	éin	kabeldiameter.

Mindre	enn	eller	lik	5	mm Kablane	 skal	 samlast	 i	 buntar	 med	 ein	 diameter	 på	
10	 mm.	 Buntane	 skal	 ikkje	 vriast.	 Avstanden	 mellom	
buntane	skal	vere	10	mm.

Ved	 fastsetjinga	av	 terskelverdiane	skal	diameteren	 rundast	av	 til	nærmaste	mm,	bortsett	 frå	 for	kablar	 som	har	ein	
diameter	som	er	mindre	enn	5	mm,	der	diameteren	ikkje	skal	rundast	av.

Følgjande	formel	skal	nyttast	for	å	fastsetje	talet	på	kabellengder	per	prøving.

1.1.1.1.		For	kablar	med	ein	diameter	som	er	større	enn	eller	lik	20	mm

Talet	på	kablar,	N,	er	lik:

N	=	int ( 300	+	20 ) …................................	likning	1dc	+	20

der

dc	er	diameteren	til	kabelen	(i	mm	og	runda	av	til	nærmaste	mm),

funksjonen	int	=	heiltaldelen	av	resultatet	(dvs.	verdien	runda	av	nedover).
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1.1.1.2.		For	kablar	med	ein	diameter	som	er	større	enn	5	mm,	men	mindre	enn	20	mm

Talet	på	kablar,	N,	er	lik:

Nbu	=	int ( 300	+	dc ) …................................	likning	2dc	+	2dc

der

dc	er	diameteren	til	kabelen	(i	mm	og	avrunda),

funksjonen	int	=	heiltaldelen	av	resultatet	(dvs.	verdien	runda	av	nedover).

1.1.1.3.		For	kablar	eller	metalltrådar	med	ein	diameter	som	er	mindre	enn	eller	lik	5	mm

Talet	på	10	mm-buntar	med	kablar,	Nbu,	er	lik:

Nbu	=	int ( 300	+	10 ) …................................	likning	320

Då	skal	det	monterast	15	buntar	med	ein	avstand	på	10	mm	mellom	buntane.

Talet	på	kablar	i	kvar	bunt	(n)	er:

n	=	int ( 100 ) …................................	likning	3dc
2

der

dc	er	diameteren	til	kabelen	(i	mm	og	ikkje	avrunda).

Talet	på	kabellengder	(CL)	for	metalltrådar	eller	kablar	med	ein	diameter	som	er	mindre	enn	5	mm,	vil	då	vere:

CL = n	×	15	…........................................	likning	5

1.1.1.4.		Samla	kabellengd	per	prøving

Den	samla	lengda	L	(m)	per	prøving	er:

L = n	×	15	×	3,5	for	dc	≤	5	mm

eller

L = N	×	3,5	for	dc	>	5	mm	….....................	likning	6

1.1.2.		 Klasse	B1ca

På	baksida	av	kabelhaldaren	skal	det	monterast	ei	brannsikker	plate	av	kalsiumsilikat	med	ein	tettleik	på	870	±	50	kg/
m3	og	ein	tjukkleik	på	11	±	2	mm.	Denne	plata	kan	monterast	i	to	delar.

På	alle	andre	område	er	monteringa	av	kablane	identisk	med	den	som	gjeld	for	klasse	B2ca,	Cca	og	Dca.
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2.		 Definisjonar av prøvingsparametrar

Tabell 4.2

DEFINISJONAR	AV	PRØVINGSPARAMETRAR	I	FIPEC20	SCENARIO	1	OG	2

Alle	dei	utrekna	parametrane	skal	vurderast	i	20	minuttar	rekna	frå	starten	av	prøvinga	(tenning	av	brennaren).

Parameter Forklaring

Starten	av	prøvinga Tenning	av	brennaren

Slutten	av	prøvinga 20	 minuttar	 etter	 tenninga	 av	 brennaren	 (slutten	 av	 tidsrommet	 for	 utrekning	 av	
parametrar)

HRRsm30,	kW Varmeavgjevingsfarten	utrekna	som	eit	glidande	gjennomsnitt	over	30	sekund

SPRsm60,	m2/s Røykutviklingsfarten	utrekna	som	eit	glidande	gjennomsnitt	over	60	sekund

Største	HRR,	kW Største	 HRRsm30	 mellom	 starten	 og	 slutten	 av	 prøvinga,	 utan	 medverknad	 frå	
tenningskjelda

Største	SPR,	m2/s Største	SPRsm60	mellom	starten	og	slutten	av	prøvinga

THR1200,	MJ Samla	varmeavgjeving	(HRRsm30)	frå	starten	til	slutten	av	prøvinga,	utan	medverknad	
frå	tenningskjelda

TSP1200,	m2 Samla	røykmengd	(HRRsm60)	frå	starten	til	slutten	av	prøvinga

FIGRA,	W/s Indeksen	 for	 brannutviklingsfart	 er	 definert	 som	 den	 høgaste	 verdien	 av	 kvotienten	
mellom	 HRRsm30,	 utan	 medverknad	 frå	 tenningskjelda,	 og	 tida.	 Terskelverdiar:	
HRRsm30	=	3	kW	og	THR	=	0,4	MJ

SMOGRA,	cm2/s2 Indeksen	 for	 røykutviklingsfart	 er	 definert	 som	 den	 høgaste	 verdien	 av	 kvotienten	
mellom	SPRsm60	og	tida,	multiplisert	med	10	000.	Terskelverdiar:	SPRsm60	=	0,1	m2/s	
og	TSP	=	6	m2

PCS Brutto	forbrenningsvarme

FS Flammespreiing	(lengda	på	skaden)

H Flammespreiing

FIPEC Ytinga	til	elektriske	kablar	ved	brannpåverknad	(Fire	Performance	of	Electric	Cables»
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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)	 Ved	 kommisjonsvedtak	 2003/43/EF(2)	 vert	 visse	
byggjevarer	 delte	 inn	 i	 klassar	 etter	 ytinga	 deira	 ved	
brannpåverknad

2)	 Vedtak	 2003/43/EF	 må	 tilpassast	 ytterlegare	 til	 den	
tekniske	utviklinga	når	det	gjeld	trebaserte	plater.

3)	 Vedtak	2003/43/EF	bør	difor	endrast.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 131	 av	 23.5.2007,	 s.	 21,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 9/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	14.

(1)	 TEF	L	40	av	11.2.1989,	s.	12.	Direktivet	sist	endra	ved	kommisjonsvedtak	
2006/190/EF	(TEU	L	66	av	8.3.2006,	s.	47).

(2)	 TEF	L	13	av	18.1.2003,	s.	35.	Vedtaket	sist	endra	ved	vedtak	2006/673/EF	
(TEU	L	276	av	7.10.2006,	s.	77).

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	2003/43/EF	vert	endra	slik	det	er	fastsett	i	
vedlegget	til	dette	vedtaket.

Artikkel 2

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	15.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. mai 2007

om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved  
brannpåverknad (trebaserte plater)(*)

[meldt under nummeret K(2007) 2045]

(2007/348/EF)

 2012/EØS/16/30
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VEDLEGG

I	vedlegget	til	vedtak	2003/43/EF	skal	tabell	1	lyde:

«Tabell 1

Klassifisering med omsyn til yting ved brannpåverknad for trebaserte plater

Varer EN-	vare-
standard Vilkår	for	sluttbruk(6)

Lågaste	
tettleik		
(kg/m3)

Minste	
tjukkleik		
(mm)

Klasse(7)	
(bortsett	
frå	golv-
dekke)

Klasse	
(golv-
dekke)
(8)

Sementbundne	
sponplater(1)

EN	634-2 utan	luftspalte	bak	plata 1	000 10 B-s1,	
d0

Bfl-s1

Fiberplater,	harde(1) EN	622-2 utan	luftspalte	bak	den	
trebaserte	plata

900 6 D-s2,	
d0

Dfl-s1

Fiberplater,	harde(3) EN	622-2 med	ei	lukka	luftspalte	
på	høgst	22	mm	bak	den	

trebaserte	plata

900 6 D-s2,	
d2

—

Sponplater(1),	(2),	(5) EN	312 utan	luftspalte	bak	den	
trebaserte	plata

600 9 D-s2,	
d0 Dfl-s1

Fiberplater,	harde	og	
halvharde(),	(2),	(5)

EN	622-2		
EN	622-3

MDF(1),	(2),	(5) EN	622-5

MDF(1),	(2),	(5) EN	300

Kryssfiner(1),	(2),	(5) EN	636 -“-
400

9
D-s2,	
d0 Dfl-s1

Heiltreplater(1),	(2),	(5) EN	13353 12

Linplater(1),	(2),	(5) EN	15197 -“- 450 15 D-s2,	
d0

Dfl-s1

Sponplater(3),	(5) EN	312 med	ei	lukka	eller	open	
luftspalte	på	høgst	22	mm	
bak	den	trebaserte	plata

600 9 D-s2,	
d2 —

Fiberplater,	harde	og	
halvharde(3),	(5)

EN	622-2

EN	622-3

MDF(3),	(5) EN	622-5

OSB(3),	(5) EN	300

Kryssfiner(3),	(5) EN	636 -“-
400

9
D-s2,	
d2 —

Heiltreplater(3),	(5) EN	13353 12

Sponplater(4),	(5) EN	312 med	ei	lukka	luftspalte	bak	
den	trebaserte	plata

600 15 D-s2,	
d0 Dfl-s1

Fiberplater,	halvharde(4),	
(5)

EN	622-3

MDF(4),	(5) EN	622-5

OSB(4),	(5) EN	300

Kryssfiner(4),	(5) EN	636

-“- 400 15

D-s2,	
d1

Dfl-s1
Heiltreplater(4),	(5) EN	13353 D-s2,	

d0

Linplater(4),	(5) EN	15197 -“- 450 15 D-s2,	
d0

Dfl-s1
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Varer EN-	vare-
standard Vilkår	for	sluttbruk(6)

Lågaste	
tettleik		
(kg/m3)

Minste	
tjukkleik		
(mm)

Klasse(7)	
(bortsett	
frå	golv-
dekke)

Klasse	
(golv-
dekke)
(8)

Sponplater(4),	(5) EN	312

med	ei	open	luftspalte	bak	
den	trebaserte	plata 600 18 D-s2,	

d0 Dfl-s1

Fiberplater,	halvharde(4),	
(5)

EN	622-3

MDF(4),	(5) EN	622-5

OSB(4),	(5) EN	300

Kryssfiner(4),	(5) EN	636
-“- 400 18 D-s2,	

d0 Dfl-s1
Heiltreplater(4),	(5) EN	13353

Linplater(4),	(5) EN	15197 -“- 450 18 D-s2,	
d0

Dfl-s1

Sponplater(5) EN	312
alle 600 3 E Efl

OSB(5) EN	300

MDF(5) EN	622-5
-“-

400 3 E Efl

250 9 E Efl

Kryssfiner(5) EN	636 -“- 400 3 E Efl

Fiberplater,	harde(5) EN	622-2 -“- 900 3 E Efl

Fiberplater,	halvharde(5) EN	622-3 -“- 400 9 E Efl

Fiberplater,	mjuke EN	622-4 -“- 250 9 E Efl»

(1)	 Monterte	utan	luftspalte	direkte	mot	varer	i	klasse	A1	eller	A2-s1,	d0	med	ein	tettleik	på	minst	10	kg/m3	eller	varer	i	klasse	D-s2,	
d2	eller	høgare,	med	ein	tettleik	på	minst	400	kg/m3.

(2)	 Eit	 underlag	 av	 isolasjonsmateriale	 av	 cellulose	 i	 klasse	E	 eller	 høgare	 kan	 takast	med	dersom	det	 vert	montert	 direkte	 på	 den	
trebaserte	plata;	dette	gjeld	ikkje	for	golvdekke.

(3)	 Monterte	med	luftspalte	bak.	Baksida	av	holrommet	skal	vere	i	klasse	A2-s1,	d0	eller	høgare,	med	ein	tettleik	på	minst	10	kg/m3.
(4)	 Monterte	med	luftspalte	bak.	Baksida	av	holrommet	skal	vere	i	klasse	D-s2,	d2	eller	høgare,	med	ein	tettleik	på	minst	400	kg/m3.
(5)	 Lakkerte	plater	og	fenol-	og	melamindekte	plater	er	tekne	med	i	klassen,	bortsett	frå	golvdekke.
(6)	 Ei	dampsperre	som	er	opptil	0,4	mm	tjukk	og	har	ein	masse	på	opptil	200	g/m2,	kan	monterast	inn	mellom	den	trebaserte	plata	og	

underlaget	dersom	det	ikkje	finst	luftspalter	mellom	dei.
(7)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	1	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.
(8)	 Klasse	slik	det	er	fastsett	i	tabell	2	i	vedlegget	til	vedtak	2000/147/EF.»
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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	
2004/109/EF	 om	 harmonisering	 av	 innsynskrav	med	 hensyn	
til	 opplysninger	 om	utstedere	 av	 verdipapirer	 som	 er	 opptatt	
til	notering	på	et	 regulert	marked,	og	om	endring	av	direktiv	
2001/34/EF(1),	særlig	artikkel	2	nr.	3	bokstav	a),	artikkel	5	nr.	
6	 første	 ledd	 og	 artikkel	 5	 nr.	 6	 bokstav	 c),	 artikkel	 9	 nr.	 7,	
artikkel	12	nr.	8	bokstav	b)-e),	artikkel	13	nr.	2,	artikkel	14	nr.	
2,	artikkel	21	nr.	4	bokstav	a),	artikkel	23	nr.	4	ii)	og	artikkel	
23	nr.	7,

etter	å	ha	innhentet	tekniske	råd	hos	Komiteen	av	europeiske	
verdipapirtilsyn	(CESR)(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	direktiv	2004/109/EF	fastsettes	de	allmenne	prinsippene	
for	harmonisering	av	innsynskrav	med	hensyn	til	innehav	
av	 stemmeretter	 eller	 finansielle	 instrumenter	 som	 gir	
rett	 til	 å	 erverve	 eksisterende	 aksjer	med	 stemmeretter.	
Det	har	 som	formål	å	 sikre	at	 investorenes	 tillit	bygges	
opp	 og	 ivaretas	 gjennom	 offentliggjøring	 av	 nøyaktige	
og	 omfattende	 opplysninger	 til	 rett	 tid.	Ved	 å	 kreve	 at	
utstedere	 skal	 underrettes	 om	 bevegelser	 som	 påvirker	
betydelige	eierandeler	i	selskaper,	har	direktivet	dessuten	
som	formål	å	sikre	at	sistnevnte	kan	holde	offentligheten	
underrettet.

2)	 Vilkårene	for	gjennomføring	av	reglene	for	innsynskrav	
bør	også	utformes	slik	at	de	sikrer	et	høyt	investorvern,	
styrker	 markedets	 effektivitet	 og	 kan	 anvendes	 på	 en	
ensartet	måte.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	69	av	9.3.2007,	 s.	 27,	 er	
omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 10/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 IX	 (Finansielle	 tjenester),	 se	EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	16.

(1)	 EUT	L	390	av	31.12.2004,	s.	38.	
(2)	 CESR	ble	opprettet	ved	kommisjonsbeslutning	2001/527/EF	av	6.	juni	2001	

(EFT	L	191	av	13.7.2001,	s.	43).

3)	 Når	det	gjelder	framgangsmåtene	for	hvordan	investorer	
skal	underrettes	om	utstederens	valg	av	hjemstat,	er	det	
hensiktsmessig	at	slike	valg	offentliggjøres	etter	samme	
framgangsmåte	 som	 for	 obligatoriske	 opplysninger	 i	
henhold	til	direktiv	2004/109/EF.

4)	 Når	sammendraget	av	halvårsregnskapet	ikke	er	utarbeidet	
i	 samsvar	 med	 internasjonale	 regnskapsstandarder,	
bør	 minstekravet	 til	 innhold	 være	 slik	 at	 det	 ikke	
gis	 et	 misvisende	 bilde	 av	 utstederens	 eiendeler,	
forpliktelser,	 finansielle	 stilling	 og	 resultat.	 Innholdet	 i	
halvårsrapportene	 bør	 være	 av	 en	 slik	 art	 at	 det	 sikrer	
tilstrekkelig	innsyn	for	investorer	gjennom	en	regelmessig	
strøm	av	informasjon	om	utstederens	resultater,	og	denne	
informasjonen	bør	presenteres	på	en	slik	måte	at	den	er	
lett	å	sammenligne	med	informasjonen	gitt	i	årsrapporten	
for	det	foregående	året.	

5)	 Aksjeutstedere	 som	 utarbeider	 konsernregnskap	 i	
samsvar	 med	 internasjonale	 regnskapsstandarder	 (IAS)	
og	 internasjonale	 standarder	 for	 finansiell	 rapportering	
(IFRS),	 bør	 anvende	 den	 samme	 definisjonen	 av	
transaksjoner	 mellom	 nærstående	 parter	 i	 årsrapporter	
og	 halvårsrapporter	 som	 i	 direktiv	 2004/109/EF.	
Aksjeutstedere	 som	 ikke	 utarbeider	 konsernregnskap,	
og	 som	 ikke	 er	 pålagt	 å	 anvende	 IAS	 og	 IFRS,	 bør	 i	
sine	 halvårsrapporter	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2004/109/
EF	 anvende	 den	 definisjonen	 av	 transaksjoner	 mellom	
nærstående	 parter	 som	 er	 fastsatt	 i	 rådsdirektiv	 78/660/
EØF	av	25.	juli	1978	med	hjemmel	i	 traktatens	artikkel	
54	 paragraf	 3	 bokstav	 g)	 om	 årsregnskapene	 for	 visse	
selskapsformer(3).

6)	 For	 å	 være	 berettiget	 til	 unntaket	 fra	meldingsplikt	 for	
betydelige	 eierandeler	 i	 henhold	 til	 direktiv	 2004/109/
EF	 i	 forbindelse	med	aksjer	 ervervet	bare	med	sikte	på	
avregning	 eller	 oppgjør,	 bør	 den	 lengste	 varigheten	 av	
den	«korte	oppgjørssyklusen»	være	så	kort	som	mulig.

(3)	 EFT	L	222	av	14.8.1978,	s.	11.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2006/46/EF	(EUT	L	224	av	16.8.2006,	s.	1).	

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/14/EF

av 8. mars 2007

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF 
om harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er 

opptatt til notering på et regulert marked(*)

 2012/EØS/16/31
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7)	 For	at	den	berørte	vedkommende	myndighet	skal	kunne	
overvåke	 unntaket	 for	 markedspleiere	 med	 hensyn	
til	 meldingsplikt	 for	 betydelige	 eierandeler,	 bør	 en	
markedspleier	som	vil	benytte	seg	av	unntaket,	opplyse	
om	at	vedkommende	opptrer	eller	har	til	hensikt	å	opptre	
som	markedspleier	og	 for	hvilke	aksjer	 eller	 finansielle	
instrumenter.

8)	 Det	 er	 særlig	 viktig	 at	 markedspleieres	 virksomhet	
gjennomføres	i	full	åpenhet.	Markedspleieren	bør	derfor	
på	anmodning	fra	den	berørte	vedkommende	myndighet	
kunne	 identifisere	 virksomhet	 som	 gjennomføres	 med	
hensyn	til	den	berørte	utstederen,	og	særlig	hvilke	aksjer	
eller	 finansielle	 instrumenter	 som	 innehas	med	 sikte	på	
markedspleie.	

9)	 Når	 det	 gjelder	 kalenderen	 over	 handelsdager,	 er	 det	
for	 å	 forenkle	 prosessen	 hensiktsmessig	 at	 fristene	
beregnes	med	henvisning	til	handelsdagene	i	utstederens	
medlemsstat.	 For	 å	 gi	 større	 innsynsmulighet	 bør	
imidlertid	 hver	 vedkommende	 myndighet	 pålegges	 å	
underrette	 investorer	 og	 markedspleiere	 om	 hvilken	
kalender	 over	 handelsdager	 som	 skal	 anvendes	 for	
de	 ulike	 regulerte	 markedene	 som	 ligger	 eller	 driver	
virksomhet	på	dens	territorium.

10)	 Når	 det	 gjelder	 omstendighetene	 for	 meldingen	 av	
betydelige	 eierandeler,	 er	 det	 hensiktsmessig	 å	 fastsette	
når	forpliktelsen	utløses	enten	individuelt	eller	kollektivt,	
og	hvordan	forpliktelsen	skal	overholdes	i	tilfeller	der	det	
er	gitt	fullmakt.

11)	 Det	 er	 rimelig	 å	 anta	 at	 fysiske	 personer	 eller	
rettssubjekter	 viser	 stor	 forsiktighet	 når	 de	 erverver	
eller	 avhender	 betydelige	 eierandeler.	 Som	 en	 følge	 av	
dette	vil	slike	personer	eller	rettssubjekter	svært	raskt	bli	
oppmerksomme	 på	 slike	 erverv	 eller	 avhendinger,	 eller	
på	 muligheten	 til	 å	 utøve	 stemmerett,	 og	 det	 er	 derfor	
hensiktsmessig	å	angi	bare	et	svært	kort	tidsrom	etter	den	
relevante	transaksjonen,	som	skal	ha	gått	før	de	anses	å	
ha	kjennskap	til	den.

12)	 Unntaket	fra	forpliktelsen	til	å	legge	sammen	betydelige	
eierandeler	 bør	 gjelde	 bare	 for	 morforetak	 som	 kan	
påvise	 at	 deres	 datterselskaper,	 enten	 det	 dreier	 seg	
om	 forvaltningsselskaper	 eller	 investeringsforetak,	
oppfyller	 egnede	 vilkår	 for	 uavhengighet.	 For	 å	 sikre	
full	 åpenhet	 bør	 en	 erklæring	 om	 dette	 oversendes	
til	 den	 berørte	 vedkommende	 myndighet	 på	 forhånd.	
I	 den	 forbindelse	 er	 det	 viktig	 at	 det	 i	 erklæringen	
nevnes	hvilken	vedkommende	myndighet	som	overvåker	
forvaltningsselskapenes	 virksomhet	 på	 vilkårene	
fastsatt	 i	 henhold	 til	 rådsdirektiv	 85/611/EØF	 av	 20.	
desember	 1985	 om	 samordning	 av	 lover	 og	 forskrifter	
om	visse	foretak	for	kollektiv	 investering	 i	verdipapirer	

(investeringsforetak)(1),	 uansett	 om	 de	 er	 godkjent	 i	
henhold	 til	 nevnte	 direktiv	 eller	 ikke,	 forutsatt	 at	 de	
i	 sistnevnte	 tilfelle	 overvåkes	 i	 henhold	 til	 nasjonal	
lovgivning.	

13)	 Ved	anvendelsen	av	direktiv	2004/109/EF	bør	finansielle	
instrumenter	 tas	 hensyn	 til	 i	 forbindelse	 med	 melding	
av	 betydelige	 eierandeler	 dersom	 slike	 finansielle	
instrumenter	 gir	 innehaveren	 en	 ubetinget	 rett	 til	 å	
erverve	 de	 underliggende	 aksjene	 eller	 mulighet	 til	 å	
erverve	 de	 underliggende	 aksjene	 eller	 kontanter	 ved	
forfall.	Finansielle	 instrumenter	bør	derfor	 ikke	 anses	 å	
omfatte	instrumenter	som	gir	innehaveren	rett	til	å	motta	
aksjer	 avhengig	 av	 om	 prisen	 på	 den	 underliggende	
aksjen	 når	 et	 visst	 nivå	 på	 et	 visst	 tidspunkt.	 De	 bør	
heller	ikke	anses	å	omfatte	slike	instrumenter	som	tillater	
at	 utstederen	 av	 instrumentet	 eller	 en	 tredjemann	 gir	
innehaveren	 av	 instrumentet	 aksjer	 eller	 kontanter	 ved	
forfall.

14)	 De	 finansielle	 instrumentene	 i	 avsnitt	 C	 i	 vedlegg	 I	 til	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2004/39/EF(2)	 som	
ikke	er	nevnt	i	artikkel	11	nr.	1	i	dette	kommisjonsdirektiv,	
anses	 ikke	 som	 finansielle	 instrumenter	 i	 henhold	 til	
artikkel	13	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF.

15)	 I	direktiv	2004/109/EF	fastsettes	høye	krav	til	spredning	
av	 obligatoriske	 opplysninger.	 Tilgjengeliggjøring	 av	
opplysninger	 som	 investorene	 aktivt	 må	 innhente,	 er	
derfor	 ikke	 tilstrekkelig	 for	 nevnte	 direktivs	 formål.	
Spredning	 bør	 derfor	 omfatte	 aktiv	 distribusjon	 av	
opplysninger	fra	utstederne	til	mediene	med	sikte	på	å	nå	
investorer.

16)	 Det	 er	 nødvendig	 med	 minstestandarder	 for	 kvaliteten	
på	 spredningen	 av	 obligatoriske	 opplysninger	 for	 å	
sikre	 at	 investorer	 har	 lik	 tilgang	 til	 obligatoriske	
opplysninger	 selv	 om	 investorene	 befinner	 seg	 i	 en	
annen	medlemsstat	enn	utstederens.	Utstederne	bør	sikre	
at	 disse	 minstestandardene	 oppfylles,	 enten	 ved	 å	 spre	
de	 obligatoriske	 opplysningene	 selv	 eller	 ved	 å	 la	 en	
tredjemann	gjøre	det	på	deres	vegne.	I	sistnevnte	tilfelle	
bør	tredjemann	være	i	stand	til	å	spre	opplysningene	på	
egnet	måte	og	ha	på	plass	egnede	ordninger	 for	å	 sikre	
at	de	obligatoriske	opplysningene	vedkommende	mottar,	
kommer	 fra	 den	 relevante	 utstederen,	 og	 at	 det	 ikke	
foreligger	betydelig	fare	for	dataforfalskning	eller	ulovlig	

(1)	 EFT	L	375	av	31.12.1985,	s.	3.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2005/1/EF	(EUT	L	79	av	24.3.2005,	s.	9).	

(2)	 EUT	L	145	av	30.4.2004,	s.	1.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2006/31/EF	
(EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	60).	
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tilgang	til	interne	opplysninger	som	ikke	er	offentliggjort.	
Dersom	tredjemann	yter	andre	tjenester	eller	utøver	andre	
funksjoner,	 som	 medier,	 vedkommende	 myndigheter,	
fondsbørser	eller	enheten	som	har	ansvar	for	den	offisielt	
utpekte	 lagringsordningen,	 bør	 slike	 tjenester	 eller	
funksjoner	 holdes	 klart	 atskilt	 fra	 de	 tjenestene	 og	
funksjonene	 som	 gjelder	 spredningen	 av	 obligatoriske	
opplysninger.	 Når	 opplysninger	 formidles	 til	 mediene,	
bør	 utstedere	 eller	 tredjemann	 prioritere	 å	 anvende	
elektroniske	midler	og	industrielle	standardformater	for	å	
lette	og	påskynde	behandlingen	av	opplysningene.

17)	 Ved	hjelp	av	minstestandarder	bør	dessuten	obligatoriske	
opplysninger	spres	på	en	måte	som	sikrer	at	de	når	ut	til	
en	så	stor	del	av	offentligheten	som	mulig,	og	om	mulig	
samtidig	 i	 og	 utenfor	 utstederens	 medlemsstat.	 Dette	
berører	ikke	medlemsstatenes	rett	til	å	anmode	utstedere	
om	 å	 offentliggjøre	 deler	 av	 eller	 alle	 obligatoriske	
opplysninger	 i	 aviser,	 eller	 utstederes	 mulighet	 til	 å	
offentliggjøre	 obligatoriske	 opplysninger	 på	 sitt	 eget	
nettsted	 eller	 andre	 nettsteder	 som	 er	 tilgjengelige	 for	
investorer.

18)	 Likeverdighet	 bør	 anses	 å	 foreligge	 når	 tredjestaters	
alminnelige	 regler	 for	 offentliggjøring	 gir	 brukere	 et	
forståelig	og	likeverdig	grunnlag	for	å	vurdere	utstederes	
stilling,	 som	 setter	 dem	 i	 stand	 til	 å	 ta	 tilsvarende	
beslutninger	som	de	ville	ha	gjort	dersom	de	hadde	fått	
opplysningene	i	henhold	til	kravene	i	direktiv	2004/109/
EF,	 selv	om	kravene	 ikke	er	 identiske.	Likeverdigheten	
bør	 imidlertid	 begrenses	 til	 innholdet	 i	 de	 relevante	
opplysningene,	og	unntak	med	hensyn	til	fristene	fastsatt	
i	direktiv	2004/109/EF	bør	ikke	godtas.

19)	 For	å	fastslå	om	en	utsteder	fra	en	tredjestat	oppfyller	krav	
som	tilsvarer	kravene	fastsatt	i	artikkel	4	nr.	3	i	direktiv	
2004/109/EF,	 er	 det	 viktig	 å	 sikre	 at	 det	 er	 samsvar	
med	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 809/2004	 av	 29.	
april	 2004	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 2003/71/EF	med	 hensyn	 til	 opplysninger	 i	
prospekter	og	deres	format,	innlemming	av	opplysninger	
ved	 henvisning	 og	 offentliggjøring	 av	 slike	 prospekter	
samt	 annonsering(1),	 særlig	 de	 delene	 som	 omhandler	
historisk	 finansiell	 informasjon	 som	 skal	 inngå	 i	 et	
prospekt.

20)	 Når	 det	 gjelder	 likeverdigheten	 med	 hensyn	
til	 uavhengighetskrav,	 bør	 et	 morforetak	 til	 et	
forvaltningsselskap	 eller	 investeringsforetak	 registrert	 i	
en	tredjestat	kunne	benytte	seg	av	unntaket	i	artikkel	12	

(1)	 EUT	 L	 149	 av	 30.4.2004,	 s.	 1,	 rettet	 i	 EUT	 L	 215	 av	 16.6.2004,	 s.	 3.	
Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 1787/2006	 (EUT	 L	 337	 av	
5.12.2006,	s.	17).	

nr.	4	eller	5	i	direktiv	2004/109/EF,	uavhengig	av	om	det	i	
henhold	til	tredjestatens	lovgivning	kreves	at	det	kontrollerte	
forvaltningsselskapet	 eller	 investeringsforetaket	 skal	
godkjennes	 for	 å	 utøve	 forvaltningsvirksomhet	 eller	
porteføljeforvaltningsvirksomhet,	 forutsatt	 at	 visse	 krav	
til	uavhengighet	overholdes.

21)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	Den	europeiske	verdipapirkomité	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I	dette	direktiv	fastsettes	nærmere	regler	for	gjennomføringen	
av	artikkel	2	nr.	1	bokstav	 i)	punkt	 ii),	 artikkel	5	nr.	3	annet	
ledd,	artikkel	5	nr.	4	annet	punktum,	artikkel	9	nr.	1,	2	og	4,	
artikkel	 10,	 artikkel	 12	 nr.	 1,	 2,	 4,	 5	 og	 6,	 artikkel	 12	 nr.	 2	
bokstav	a),	artikkel	13	nr.	1,	artikkel	21	nr.	1,	artikkel	23	nr.	1	
og	6	i	direktiv	2004/109/EF.

Artikkel 2

Ordninger for valg av hjemstat

(Artikkel	2	nr.	1	bokstav	i)	punkt	ii)	i	direktiv	2004/109/EF)

Når	utstederen	velger	hjemstat,	skal	valget	offentliggjøres	etter	
samme	framgangsmåte	som	for	obligatoriske	opplysninger.

Artikkel 3

Minstekrav til innhold i ikke-konsoliderte 
halvårskonsernregnskaper

(Artikkel	5	nr.	3	annet	ledd	i	direktiv	2004/109/EF)

1. Minstekravet	 til	 innhold	 i	 sammendraget	 av	
halvårsregnskapet	 skal,	 når	 sammendraget	 ikke	 er	 utarbeidet	
i	 samsvar	 med	 internasjonale	 regnskapsstandarder	 vedtatt	
etter	framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	
1606/2002,	være	i	samsvar	med	nr.	2	og	3	i	denne	artikkel.

2.	 Sammendraget	 av	 balansen	 og	 sammendraget	
av	 resultatregnskapet	 skal	 vise	 hver	 av	 overskriftene	 og	
delsummene	 som	 finnes	 i	 utstederens	 seneste	 årsregnskap.	
Ytterligere	poster	skal	tas	med	dersom	halvårsregnskapet	som	
følge	av	at	de	utelates,	vil	gi	et	misvisende	bilde	av	utstederens	
eiendeler,	forpliktelser,	finansielle	stilling	og	resultat.
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I	tillegg	skal	følgende	sammenlignbare	opplysninger	tas	med:

a)	 balansen	 ved	 utgangen	 av	 de	 første	 seks	 månedene	 av	
inneværende	 regnskapsår	 og	 sammenlignbar	 balanse	 ved	
utgangen	av	foregående	regnskapsår,

b)	 resultat	 for	 de	 første	 seks	 månedene	 av	 inneværende	
regnskapsår	med,	fra	to	år	etter	den	dato	dette	direktiv	trer	
i	 kraft,	 sammenlignbare	 opplysninger	 for	 den	 tilsvarende	
perioden	i	foregående	regnskapsår.

3.	 De	forklarende	notene	skal	inneholde	følgende:

a)	 tilstrekkelige	opplysninger	til	å	sikre	at	sammendraget	av	
halvårsregnskapet	kan	sammenlignes	med	årsregnskapet,

b)	 tilstrekkelige	opplysninger	og	forklaringer	til	å	sikre	at	en	
bruker	 virkelig	 forstår	 eventuelle	 vesentlige	 endringer	 av	
beløp	og	eventuell	utvikling	i	den	berørte	halvårsperioden,	
som	gjenspeiles	i	balansen	og	resultatregnskapet.

Artikkel 4

Betydelige transaksjoner mellom nærstående parter

(Artikkel	5	nr.	4	annet	ledd	i	direktiv	2004/109/EF)

1. I	delårsberetningen	skal	aksjeutstedere	som	et	minstekrav	
opplyse	 om	 følgende	 betydelige	 transaksjoner	 mellom	
nærstående	parter:

a)	 transaksjoner	mellom	nærstående	parter	som	har	funnet	sted	
i	de	første	seks	månedene	av	inneværende	regnskapsår,	og	
som	har	hatt	vesentlig	innvirkning	på	foretakets	finansielle	
stilling	eller	resultat	i	løpet	av	nevnte	periode,	

b)	 eventuelle	endringer	i	de	transaksjoner	mellom	nærstående	
parter	 som	 er	 beskrevet	 i	 den	 seneste	 årsrapporten,	
og	 som	 kan	 ha	 en	 vesentlig	 innvirkning	 på	 foretakets	
finansielle	stilling	eller	resultat	i	de	første	seks	månedene	
av	inneværende	regnskapsår.

2.	 Dersom	 aksjeutstederen	 ikke	 er	 pålagt	 å	 utarbeide	
konsernregnskap,	 skal	 vedkommende	 som	 et	 minstekrav	
opplyse	 om	 transaksjoner	 mellom	 nærstående	 parter	 nevnt	 i	
artikkel	43	nr.	1	punkt	7	bokstav	b)	i	direktiv	78/660/EØF.

Artikkel 5

Lengste varighet av den vanlige «korte oppgjørssyklusen»

(Artikkel	9	nr.	4	i	direktiv	2004/109/EF)

Den	lengste	varigheten	av	den	«korte	oppgjørssyklusen»	skal	
være	tre	handelsdager	etter	transaksjonen.

Artikkel 6

Vedkommende myndigheters kontrollordninger med 
hensyn til markedspleiere

(Artikkel	9	nr.	5	i	direktiv	2004/109/EF)

1. En	markedspleier	som	ønsker	å	benytte	seg	av	unntaket	
fastsatt	i	artikkel	9	nr.	5	i	direktiv	2004/109/EF,	skal	gi	melding	
til	 vedkommende	 myndighet	 i	 utstederens	 hjemstat,	 senest	
innen	 fristen	 fastsatt	 i	 artikkel	 12	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2004/109/
EF,	 om	 at	 vedkommende	 utøver	 eller	 har	 til	 hensikt	 å	 utøve	
virksomhet	som	markedspleier	for	en	bestemt	utsteder.	

Dersom	 markedspleieren	 slutter	 å	 utøve	 virksomhet	 som	
markedspleier	 for	den	berørte	utstederen,	skal	vedkommende	
underrette	nevnte	vedkommende	myndighet	om	dette.

2.	 Uten	at	det	berører	anvendelsen	av	artikkel	24	i	direktiv	
2004/109/EF	 skal	 en	 markedspleier	 som	 ønsker	 å	 benytte	
seg	 av	 unntaket	 fastsatt	 i	 artikkel	 9	 nr.	 5	 i	 nevnte	 direktiv,	
dersom	 utstederens	 vedkommende	 myndighet	 krever	 at	
markedspleieren	 skal	 angi	 hvilke	 aksjer	 eller	 finansielle	
instrumenter	vedkommende	innehar	med	sikte	på	markedspleie,	
tillates	å	foreta	slik	identifisering	på	enhver	kontrollerbar	måte.	
Bare	dersom	markedspleieren	ikke	er	i	stand	til	å	identifisere	
de	 berørte	 aksjene	 eller	 finansielle	 instrumentene,	 kan	 det	
kreves	at	vedkommende	har	dem	på	en	egen	konto	med	sikte	
på	denne	identifiseringen.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 anvendelsen	 av	 artikkel	 24	 nr.	 4	
bokstav	 a)	 i	 direktiv	 2004/109/EF	 og	 dersom	 det	 i	 henhold	
til	 nasjonal	 lovgivning	kreves	 en	markedspleieavtale	mellom	
markedspleieren	 og	 fondsbørsen	 og/eller	 utstederen,	 skal	
markedspleieren	på	anmodning	fra	den	relevante	vedkommende	
myndighet	framlegge	avtalen	for	denne	myndigheten.

Artikkel 7

Kalender over handelsdager

(Artikkel	12	nr.	2	og	6	og	artikkel	14	nr.	1	i	direktiv	
2004/109/EF)

1. Ved	 anvendelse	 av	 artikkel	 12	 nr.	 2	 og	 6	 og	 artikkel	
14	 nr.	 1	 i	 direktiv	 2004/109/EF	 skal	 den	 kalenderen	 over	
handelsdager	som	anvendes	i	utstederens	hjemstat,	anvendes.	
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2.	 Hver	 vedkommende	 myndighet	 skal	 på	 sin	 nettside	
offentliggjøre	den	kalenderen	over	handelsdager	som	anvendes	
på	 de	 ulike	 regulerte	 markedene	 som	 ligger	 eller	 utøver	
virksomhet	innenfor	dens	jurisdiksjonsområde.

Artikkel 8

Aksjeeiere og fysiske personer eller rettssubjekter som er 
nevnt i artikkel 10 i innsynsdirektivet, og som er pålagt å 

gi melding om betydelige eierandeler

(Artikkel	12	nr.	2	i	direktiv	2004/109/EF)

1. Ved	anvendelse	av	artikkel	12	nr.	2	i	direktiv	2004/109/
EF	 skal	 meldingsplikten	 som	 oppstår	 så	 snart	 andelen	 av	
stemmeretter	 når,	 overskrider	 eller	 faller	 under	 de	 gjeldende	
terskelverdiene	etter	transaksjoner	av	den	typen	som	er	nevnt	
i	artikkel	10	i	direktiv	2004/109/EF,	være	en	individuell	plikt	
som	 pålegges	 hver	 enkelt	 aksjeeier,	 eller	 hver	 fysisk	 person	
eller	 hvert	 rettssubjekt	 som	 nevnt	 i	 artikkel	 10	 i	 nevnte	
direktiv,	eller	begge	i	tilfeller	der	andelen	av	stemmeretter	som	
innehas	av	hver	part,	overskrider	eller	 faller	under	gjeldende	
terskelverdi.

Under	omstendighetene	nevnt	i	artikkel	10	bokstav	a)	i	direktiv	
2004/109/EF	skal	meldingsplikten	være	en	kollektiv	plikt	for	
alle	parter	i	avtalen.

2.	 Under	 omstendighetene	 nevnt	 i	 artikkel	 10	 bokstav	 h)	
i	 direktiv	 2004/109/EF	 kan	 meldingen,	 dersom	 en	 aksjeeier	
gir	 fullmakten	 i	 forbindelse	 med	 en	 generalforsamling,	 gis	
som	 en	 enkelt	 melding	 i	 forbindelse	 med	 at	 fullmakten	 gis,	
forutsatt	at	det	 i	meldingen	gjøres	klart	hva	følgene	blir	med	
hensyn	til	stemmeretter	når	fullmektigen	ikke	lenger	kan	utøve	
stemmerett	etter	eget	skjønn.

Dersom	 fullmektigen	under	omstendighetene	nevnt	 i	 artikkel	
10	 bokstav	 h)	 mottar	 en	 eller	 flere	 fullmakter	 i	 forbindelse	
med	 en	generalforsamling,	 kan	meldingen	gis	 som	en	 enkelt	
melding	 i	 forbindelse	 med	 at	 fullmaktene	 mottas,	 forutsatt	
at	 det	 i	meldingen	 gjøres	 klart	 hva	 følgene	 blir	med	 hensyn	
til	 stemmeretter	 når	 fullmektigen	 ikke	 lenger	 kan	 utøve	
stemmerett	etter	eget	skjønn.

3.	 Når	meldingsplikten	påhviler	flere	enn	én	fysisk	person	
eller	 ett	 rettssubjekt,	 kan	meldingen	gis	 som	en	 enkelt	 felles	
melding.

Bruk	 av	 en	 enkelt	 felles	 melding	 skal	 imidlertid	 ikke	 anses	
å	 frita	noen	av	de	 fysiske	personene	eller	 rettssubjektene	 for	
deres	ansvar	i	forbindelse	med	melding.

Artikkel 9

Omstendigheter der melderen burde ha fått kjennskap 
til erverv eller avhending eller muligheten til å utøve 

stemmerett

(Artikkel	12	nr.	2	i	direktiv	2004/109/EF)

Ved	 anvendelse	 av	 artikkel	 12	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 i	 direktiv	
2004/109/EF	 skal	 aksjeeieren	 eller	 den	 fysiske	 personen	
eller	 rettssubjektet	 nevnt	 i	 direktivets	 artikkel	 10	 anses	 å	 ha	
kjennskap	til	ervervet,	avhendingen	eller	muligheten	til	å	utøve	
stemmerett	senest	to	handelsdager	etter	transaksjonen.	

Artikkel 10

Uavhengighetskrav som skal oppfylles av 
forvaltningsselskaper og investeringsforetak som driver 

med individuell porteføljeforvaltning

(Artikkel	12	nr.	4	første	ledd	og	artikkel	12	nr.	5	første	ledd	i	
direktiv	2004/109/EF)

1. Ved	 anvendelse	 av	 unntaket	 fra	 kravet	 om	 å	 legge	
sammen	eierandeler	omhandlet	i	de	første	leddene	i	artikkel	12	
nr.	4	og	5	i	direktiv	2004/109/EF	skal	et	forvaltningsselskaps	
eller	investeringsforetaks	morforetak	oppfylle	følgende	krav:

a)	 det	skal	ikke	gripe	inn	ved	å	gi	direkte	eller	indirekte	instrukser	
eller	på	annen	måte	i	utøvelsen	av	de	stemmerettene	som	
forvaltningsselskapet	eller	investeringsforetaket	innehar,

b)	 forvaltningsselskapet	 eller	 investeringsforetaket	
skal	 uavhengig	 av	 morforetaket	 fritt	 kunne	 utøve	 de	
stemmerettene	som	er	knyttet	til	de	eiendelene	det	forvalter.

2.	 Et	morforetak	som	ønsker	å	benytte	seg	av	unntaket,	skal	
umiddelbart	oversende	følgende	opplysninger	til	vedkommende	
myndighet	 i	 hjemstaten	 til	 utstedere	 som	 har	 stemmeretter	
knyttet	 til	 eierandeler	 som	 forvaltes	 av	 forvaltningsselskaper	
eller	investeringsforetak:

a)	 en	liste	over	navnene	på	disse	forvaltningsselskapene	eller	
investeringsforetakene	 med	 angivelse	 av	 vedkommende	
myndigheter	 som	 overvåker	 dem,	 eller	 av	 at	 ingen	
vedkommende	 myndigheter	 overvåker	 dem,	 men	 uten	
henvisning	til	de	berørte	utstederne,

b)	 en	 erklæring	om	at	morforetaket	 i	 forbindelse	med	hvert	
enkelt	 forvaltningsselskap	 eller	 investeringsforetak	
oppfyller	vilkårene	fastsatt	i	nr.	1.
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Morforetaket	skal	løpende	ajourføre	listen	nevnt	i	bokstav	a).	

3.	 Når	 morforetaket	 har	 til	 hensikt	 å	 benytte	 seg	 av	
unntakene	 i	 forbindelse	 med	 de	 finansielle	 instrumentene	
nevnt	i	artikkel	13	i	direktiv	2004/109/EF,	skal	det	oversende	
bare	 listen	 nevnt	 i	 annet	 ledd	 bokstav	 a)	 til	 vedkommende	
myndighet	i	utstederens	hjemstat.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 anvendelsen	 av	 artikkel	 24	
i	 direktiv	 2004/109/EF	 skal	 et	 forvaltningsselskaps	 eller	
investeringsforetaks	 morforetak	 på	 anmodning	 kunne	 påvise	
overfor	vedkommende	myndighet	i	utstederens	hjemstat	at

a)	 morforetaket	 og	 forvaltningsselskapet	 eller	
investeringsforetaket	 har	 en	 organisasjonsstruktur	 som	 er	
slik	at	stemmerettene	utøves	uavhengig	av	morforetaket,	

b)	 personene	 som	 bestemmer	 hvordan	 stemmerettene	 skal	
utøves,	opptrer	uavhengig,

c)	 dersom	 morforetaket	 er	 kunde	 i	 sitt	 forvaltningsselskap	
eller	 investeringsforetak	 eller	 har	 eierandeler	 i	
eiendelene	 som	 forvaltes	 av	 forvaltningsselskapet	 eller	
investeringsforetaket,	 at	 det	 finnes	 et	 klart	 skriftlig	
mandat	 til	 et	 kundeforhold	 på	 vanlige	 konkurransevilkår	
mellom	 morforetaket	 og	 forvaltningsselskapet	 eller	
investeringsforetaket.

Kravet	 i	 bokstav	 a)	 skal	 innebære	 at	 morforetaket	 og	
forvaltningsselskapet	 eller	 investeringsforetaket	 i	 det	
minste	 skal	 ha	 skriftlige	 strategier	 og	 framgangsmåter	
som	 er	 fornuftig	 utformet	 for	 å	 hindre	 spredning	 av	
opplysninger	 mellom	 morforetaket	 og	 forvaltningsselskapet	
eller	 investeringsforetaket	 i	 forbindelse	 med	 utøvelsen	 av	
stemmeretter.

5.	 Ved	anvendelse	av	nr.	1	bokstav	a)	menes	med	«direkte	
instruks»	 enhver	 instruks	 gitt	 av	 morforetaket	 eller	 et	 annet	
foretak	 kontrollert	 av	 morforetaket,	 som	 angir	 hvordan	
stemmerettene	 skal	 utøves	 av	 forvaltningsselskapet	 eller	
investeringsforetaket	i	særlige	tilfeller.	

Med	 «indirekte	 instruks»	menes	 enhver	 allmenn	 eller	 særlig	
instruks,	 uavhengig	 av	 form,	 gitt	 av	 morforetaket	 eller	 et	
annet	 foretak	 kontrollert	 av	 morforetaket,	 som	 begrenser	
forvaltningsselskapets	eller	 investeringsforetakets	utøvelse	av	
stemmeretter	etter	 eget	 skjønn	med	sikte	på	å	 tjene	bestemte	
forretningsinteresser	 hos	 morforetaket	 eller	 et	 annet	 foretak	
kontrollert	av	morforetaket.	

Artikkel 11

Typer av finansielle instrumenter som utelukkende på 
innehaverens eget initiativ gir rett til å erverve aksjer som 

det er knyttet stemmerett til

(Artikkel	13	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

1. Ved	anvendelse	av	artikkel	13	nr.	1	i	direktiv	2004/109/
EF	 skal	 omsettelige	 verdipapirer	 og	 opsjoner,	 børsomsatte	
terminkontrakter,	 bytteavtaler,	 framtidige	 renteavtaler	 og	
enhver	 annen	 derivatkontrakt	 nevnt	 i	 del	 C	 i	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	2004/39/EF	anses	for	å	være	finansielle	instrumenter,	
forutsatt	 at	 de	 gir	 rett	 til,	 utelukkende	 på	 innehaverens	 eget	
initiativ	 og	 i	 henhold	 til	 en	 formell	 avtale,	 aksjer	 som	 det	
er	 knyttet	 stemmerett	 til,	 og	 som	 allerede	 er	 utstedt,	 fra	 en	
utsteder	 hvis	 aksjer	 er	 opptatt	 til	 notering	 på	 et	 regulert	
marked.	

Innehaveren	av	instrumentet	skal	ved	forfall	enten	ha	ubetinget	
rett	til	å	erverve	de	underliggende	aksjene	eller	rett	til	å	erverve	
slike	aksjer	etter	eget	skjønn	eller	ikke.

Med	 en	 formell	 avtale	 menes	 en	 avtale	 som	 er	 bindende	 i	
henhold	til	gjeldende	lovgivning.

2.	 Ved	anvendelse	av	artikkel	13	nr.	1	i	direktiv	2004/109/
EF	skal	 innehaveren	 legge	sammen	og	melde	alle	 finansielle	
instrumenter	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 som	 gjelder	 samme	
underliggende	utsteder.

3.	 Meldingen	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 13	 nr.	 1	 i	
direktiv	2004/109/EF,	skal	omfatte	følgende	opplysninger:

a)	 situasjonen	som	oppstår	med	hensyn	til	stemmerett,

b)	 eventuelt	den	kjeden	av	kontrollerte	foretak	som	finansielle	
instrumenter	faktisk	innehas	gjennom,

c)	 datoen	da	terskelverdien	ble	nådd	eller	overskredet,

d)	 for	 instrumenter	 med	 en	 utøvelsesperiode,	 eventuelt	 en	
angivelse	av	datoen	eller	tidsrommet	da	aksjene	skal	eller	
kan	erverves,

e)	 instrumentets	forfalls-	eller	utløpsdato,

f)	 innehaverens	identitet,

g)	 navn	på	den	underliggende	utstederen.
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Ved	anvendelse	av	bokstav	a)	skal	stemmerettenes	prosentandel	
beregnes	ved	henvisning	til	det	samlede	antall	stemmeretter	og	
den	samlede	kapital	som	senest	er	offentliggjort	av	utstederen	
i	henhold	til	artikkel	15	i	direktiv	2004/109/EF.	

4.	 Meldingsperioden	 skal	 være	 den	 samme	 som	 fastsatt	
i	 artikkel	 12	 nr.	 2	 i	 direktiv	 2004/109/EF	 og	 de	 tilhørende	
gjennomføringsbestemmelsene.

5.	 Meldingen	 skal	 gis	 til	 utstederen	 av	 den	 underliggende	
aksjen	og	til	vedkommende	myndighet	i	utstederens	hjemstat.

Dersom	 et	 finansielt	 instrument	 gjelder	 flere	 enn	 én	
underliggende	aksje,	skal	det	gis	en	særskilt	melding	 til	hver	
utsteder	av	de	underliggende	aksjene.

Artikkel 12

Minstestandarder 

(Artikkel	21	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

1. Spredning	av	obligatoriske	opplysninger	ved	anvendelse	
av	artikkel	21	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF	skal	skje	i	samsvar	
med	minstestandardene	fastsatt	i	nr.	2-5.

2.	 Obligatoriske	 opplysninger	 skal	 spres	 på	 en	 måte	 som	
sikrer	at	de	kan	spres	 til	en	så	stor	del	av	offentligheten	som	
mulig,	og	om	mulig	samtidig	i	hjemstaten	eller	medlemsstaten	
nevnt	i	artikkel	21	nr.	3	i	direktiv	2004/109/EF	og	i	de	andre	
medlemsstatene.

3.	 Obligatoriske	 opplysninger	 skal	 formidles	 til	 mediene	
som	uredigert,	fullstendig	tekst.

Når	 det	 gjelder	 rapportene	 og	 erklæringene	 nevnt	 i	 artikkel	
4,	5	og	6	 i	direktiv	2004/109/EF,	skal	 imidlertid	dette	kravet	
anses	 oppfylt	 dersom	 bekjentgjøringen	 av	 de	 obligatoriske	
opplysningene	 formidles	 til	 mediene	 og	 angir	 på	 hvilket	
nettsted	 de	 relevante	 dokumentene	 er	 tilgjengelige,	 i	 tillegg	
til	 den	 offisielt	 utpekte	 ordningen	 for	 sentral	 lagring	 av	
obligatoriske	opplysninger	nevnt	i	artikkel	21	i	nevnte	direktiv.

4.	 Obligatoriske	 opplysninger	 skal	 formidles	 til	 mediene	
på	en	måte	som	ivaretar	kommunikasjonssikkerhet,	 reduserer	
risikoen	 for	 dataforfalskning	 og	 ulovlig	 tilgang,	 og	 som	
identifiserer	de	obligatoriske	opplysningenes	kilde.

Mottaket	skal	sikres	ved	at	feil	eller	avbrudd	ved	overføring	av	
obligatoriske	opplysninger	utbedres	snarest	mulig.

Utstederen,	 eller	 den	 person	 som	 har	 søkt	 om	 opptak	 til	
notering	på	et	regulert	marked	uten	utstederens	samtykke,	skal	
ikke	være	ansvarlig	for	systemfeil	eller	mangler	i	mediene	som	
de	obligatoriske	opplysningene	er	formidlet	til.	

5.	 Obligatoriske	opplysninger	skal	formidles	til	mediene	på	
en	måte	 som	gjør	det	klart	 at	 opplysningene	er	obligatoriske	
opplysninger,	 tydelig	 identifiserer	 den	 berørte	 utstederen,	
emnet	 for	 de	 obligatoriske	 opplysningene	 og	 tidspunkt	 og	
dato	da	utstederen,	eller	den	person	som	har	søkt	om	opptak	
til	notering	på	et	 regulert	marked	uten	utstederens	samtykke,	
formidlet	opplysningene.

På	anmodning	skal	utstederen,	eller	den	person	som	har	søkt	
om	opptak	til	notering	på	et	regulert	marked	uten	utstederens	
samtykke,	 kunne	 formidle	 følgende	 til	 vedkommende	
myndighet	 i	 forbindelse	 med	 en	 offentliggjøring	 av	
obligatoriske	opplysninger:	

a)	 navnet	 på	 personen	 som	 formidlet	 opplysningene	 til	
mediene,

b)	 nærmere	opplysninger	om	sikkerhetskontroll,

c)	 tidspunkt	 og	 dato	 da	 opplysningene	 ble	 formidlet	 til	
mediene,

d)	 hvilket	medium	opplysningene	ble	formidlet	gjennom,

e)	 eventuelt	 nærmere	 opplysninger	 om	 restriksjoner	
utstederen	har	lagt	på	de	obligatoriske	opplysningene.

Artikkel 13

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i 
direktiv 2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	
i	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 b)	 i	 direktiv	 2004/109/EF,	 når	 det	
i	 henhold	 til	 statens	 lovgivning	 kreves	 at	 årsberetningen	
omfatter	minst	følgende	opplysninger:
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a)	 en	 pålitelig	 oversikt	 over	 utviklingen	 i	 utstederens	
virksomhet,	resultat	og	stilling,	sammen	med	en	beskrivelse	
av	 de	 vesentlige	 risikoene	 og	 usikkerhetsfaktorene	
den	 står	 overfor,	 slik	 at	 oversikten	 gir	 en	 balansert	 og	
fyllestgjørende	 analyse	 av	 utviklingen	 og	 resultatet	 i	
utstederens	virksomhet	og	av	dens	stilling	i	samsvar	med	
virksomhetens	størrelse	og	kompleksitet,

b)	 opplysninger	om	enhver	viktig	hendelse	som	har	inntruffet	
etter	regnskapsårets	slutt,

c)	 opplysninger	 om	 sannsynlig	 framtidig	 utvikling	 for	
utstederen.

Analysen	nevnt	i	bokstav	a)	skal	i	den	grad	det	er	nødvendig	
for	å	forstå	utstederens	utvikling,	resultat	eller	stilling,	omfatte	
både	finansielle	og	eventuelt	ikke-finansielle	nøkkeltall	som	er	
relevante	for	den	berørte	virksomheten.

Artikkel 14

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 5 nr. 4 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	
i	 artikkel	 5	 nr.	 4	 i	 direktiv	 2004/109/EF,	 når	 det	 i	 henhold	
til	 statens	 lovgivning	 kreves	 et	 sammendrag	 av	 regnskapet	
i	 tillegg	 til	 delårsrapporten	 og	 det	 kreves	 at	 delårsrapporten	
omfatter	minst	følgende	opplysninger:

a)	 redegjørelse	for	perioden	opplysningene	gjelder,	

b)	 opplysninger	 om	 utstederens	 sannsynlige	 framtidige	
utvikling	i	regnskapsårets	resterende	seks	måneder,

c)	 for	 aksjeutstedere	 skal	 store	 transaksjoner	 mellom	
nærstående	 parter	 angis	 dersom	 de	 ikke	 allerede	
offentliggjøres	løpende.

Artikkel 15

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 4 nr. 2 bokstav c) og 
artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	
i	 artikkel	 4	 nr.	 2	 bokstav	 c)	 og	 artikkel	 5	 nr.	 2	 bokstav	 c)	 i	
direktiv	2004/109/EF,	når	en	eller	flere	personer	hos	utstederen	
i	henhold	til	statens	lovgivning	er	ansvarlige	for	årsregnskapet	
og	halvårsregnskapet,	og	særlig	for	at

a)	 årsregnskapene	 er	 i	 samsvar	 med	 gjeldende	 regler	 for	
rapportering	eller	gjeldende	sett	av	regnskapsstandarder,

b)	 ledelsens	 redegjørelse	 som	 inngår	 i	 årsberetningen,	 er	
pålitelig.

Artikkel 16

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 6 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	6	i	direktiv	2004/109/EF,	når	det	i	henhold	til	statens	
lovgivning	kreves	at	en	utsteder	offentliggjør	kvartalsrapporter.

Artikkel 17

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 4 nr. 3 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 direktiv	 2004/109/EF,	 når	 det	 i	 henhold	 til	
statens	 lovgivning	 ikke	 kreves	 at	 morforetaket	 framlegger	
selskapsregnskap,	men	at	utsteder	som	har	sitt	hovedkontor	 i	
vedkommende	tredjestat,	ved	utarbeiding	av	konsernregnskap	
tar	med	følgende	opplysninger:

a)	 for	aksjeutstedere,	beregning	av	utbytte	og	evne	til	å	betale	
utbytte,

b)	 for	 alle	 utstedere,	 eventuelt	 minstekrav	 til	 kapital	 og	
egenkapital	og	likviditetsspørsmål.

For	 å	 oppfylle	 kravene	 til	 likeverdighet	 skal	 utstederen	 også	
kunne	 framlegge	 for	 vedkommende	 myndighet	 i	 hjemstaten	
ytterligere	 reviderte	 opplysninger	 som	 gir	 informasjon	 om	
utstederens	 selskapsregnskap	 som	 selvstendig	 enhet,	 og	 som	
er	 relevante	 opplysninger	 i	 henhold	 til	 bokstav	 a)	 og	 b).	
Disse	opplysningene	kan	utarbeides	i	henhold	til	tredjestatens	
regnskapsstandarder.
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Artikkel 18

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 4 nr. 3 annet ledd i 
direktiv 2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	4	nr.	3	annet	ledd	i	direktiv	2004/109/EF	i	forbindelse	
med	selskapsregnskap,	når	det	i	henhold	til	vedkommende	stats	
lovgivning	ikke	kreves	at	en	utsteder	som	har	sitt	hovedkontor	
i	 vedkommende	 tredjestat,	 skal	 utarbeide	 konsernregnskap,	
men	 skal	 utarbeide	 sitt	 selskapsregnskap	 i	 samsvar	 med	
internasjonale	regnskapsstandarder	som	er	godkjent	i	henhold	
til	 artikkel	 3	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	
1606/2002(1),	 og	 som	 får	 anvendelse	 innenfor	 Fellesskapet,	
eller	i	samsvar	med	tredjestatens	nasjonale	regnskapsstandarder	
som	tilsvarer	disse	standardene.

Dersom	 den	 finansielle	 informasjonen	 ikke	 er	 i	 samsvar	
med	 slike	 standarder,	 skal	 slik	 informasjon	 presenteres	 som	
omarbeidet	for	å	sikre	likeverdigheten.

Selskapsregnskapet	skal	dessuten	revideres	separat.

Artikkel 19

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 12 nr. 6 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	12	nr.	6	 i	 direktiv	2004/109/EF,	når	 en	utsteder	 som	
har	 sitt	 hovedkontor	 i	 vedkommende	 tredjestat,	 i	 henhold	 til	
statens	 lovgivning	skal	underrettes	om	betydelige	eierandeler	
og	 offentliggjøre	 disse	 betydelige	 eierandelene	 innen	 til	
sammen	sju	handelsdager.

Fristene	for	melding	til	utstederen	og	for	utstederens	påfølgende	
offentliggjøring	kan	skille	seg	fra	fristene	fastsatt	i	artikkel	12	
nr.	2	og	artikkel	12	nr.	6	i	direktiv	2004/109/EF.

Artikkel 20

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 14 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	14	i	direktiv	2004/109/EF,	når	det	i	henhold	til	statens	

(1)	 EFT	L	243	av	11.9.2002,	s.	1.	

lovgivning	 kreves	 at	 en	 utsteder	 som	 har	 sitt	 hovedkontor	
i	 vedkommende	 tredjestat,	 oppfyller	 følgende	 vilkår:

a)	 en	utsteder	som	tillates	å	eie	høyst	5	%	av	sine	egne	aksjer	
som	det	er	knyttet	stemmerett	til,	skal	gi	melding	hver	gang	
denne	terskelverdien	nås	eller	overskrides,

b)	 en	utsteder	som	tillates	å	eie	høyst	mellom	5	%	og10	%	av	
sine	egne	aksjer	som	det	er	knyttet	stemmerett	til,	skal	gi	
melding	hver	gang	en	terskelverdi	på	5	%	eller	den	høyeste	
terskelverdien	nås	eller	overskrides,

c)	 en	utsteder	som	tillates	å	eie	mer	enn	10	%	av	sine	egne	
aksjer	 som	det	 er	 knyttet	 stemmerett	 til,	 skal	 gi	melding	
hver	gang	terskelverdien	på	5	%	eller	terskelverdien	på	10	
%	nås	eller	overskrides.

Når	det	gjelder	likeverdigheten,	er	det	ikke	nødvendig	å	kreve	
melding	over	terskelverdien	på	10	%.

Artikkel 21

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 15 i direktiv 
2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	 i	
artikkel	15	i	direktiv	2004/109/EF,	når	det	i	henhold	til	statens	
lovgivning	 kreves	 at	 en	 utsteder	 som	 har	 sitt	 hovedkontor	 i	
denne	staten,	offentliggjør	det	samlede	antall	stemmeretter	og	
den	 samlede	 kapital	 innen	 30	 kalenderdager	 etter	 en	 økning	
eller	reduksjon	av	det	samlede	antallet.

Artikkel 22

Krav som tilsvarer kravene i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) 
og artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2004/109/EF

(Artikkel	23	nr.	1	i	direktiv	2004/109/EF)

En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 krav	 som	 tilsvarer	 kravene	
i	 artikkel	 17	nr.	 2	 bokstav	 a)	 og	 artikkel	 18	nr.	 2	 bokstav	 a)	
i	 direktiv	 2004/109/EF,	 når	 det	 i	 forbindelse	 med	 innholdet	
i	 opplysningene	 om	 de	 berørte	 møtene	 i	 henhold	 til	 statens	
lovgivning	 kreves	 at	 en	 utsteder	 som	 har	 sitt	 hovedkontor	 i	
denne	 staten,	 i	 det	minste	 framlegger	 opplysninger	 om	 sted,	
tidspunkt	og	dagsorden	for	møtene.
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Artikkel 23

Likeverdighet i forbindelse med uavhengighetskravene til 
forvaltningsselskapers og investeringsforetaks morforetak

(Artikkel	23	nr.	6	i	direktiv	2004/109/EF)

1.	 En	 tredjestat	 skal	 anses	 å	 stille	 uavhengighetskrav	 som	
tilsvarer	 kravene	 fastsatt	 i	 artikkel	 12	 nr.	 4	 og	 5	 i	 direktiv	
2004/109/EF,	 når	 det	 i	 henhold	 til	 statens	 lovgivning	 kreves	
at	 et	 forvaltningsselskap	 eller	 investeringsforetak	 som	 nevnt	
i	 artikkel	23	nr.	6	 i	direktiv	2004/109/EF,	oppfyller	 følgende	
vilkår:

a)	 forvaltningsselskapet	eller	investeringsforetaket	skal	i	alle	
situasjoner	 uavhengig	 av	 morforetaket	 fritt	 kunne	 utøve	
de	 stemmerettene	 som	 er	 knyttet	 til	 de	 eiendelene	 det	
forvalter,

b)	 forvaltningsselskapet	 eller	 investeringsforetaket	 skal	 se	
bort	 fra	 interessene	 til	 morforetaket	 eller	 ethvert	 annet	
foretak	 som	 kontrolleres	 av	 morforetaket,	 i	 tilfelle	 av	
interessekonflikt.

2.	 Morforetaket	 skal	 oppfylle	 meldingskravene	 fastsatt	 i	
artikkel	10	nr.	2	bokstav	a)	og	nr.	3	i	dette	direktiv.

Det	 skal	 dessuten	 avgi	 en	 erklæring	 om	 at	 morforetaket	
i	 forbindelse	 med	 hvert	 enkelt	 forvaltningsselskap	 eller	
investeringsforetak	oppfyller	vilkårene	fastsatt	 i	nr.	1	 i	denne	
artikkel.

3.	 Uten	 at	 det	 berører	 anvendelsen	 av	 artikkel	 24	 i	
direktiv	 2004/109/EF	 skal	 morforetaket	 på	 anmodning	 fra	
vedkommende	myndighet	i	hjemstaten	kunne	påvise	at	kravene	
fastsatt	i	artikkel	10	nr.	4	i	dette	direktiv	er	oppfylt.

Artikkel 24

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.	 Medlemsstatene	skal	sette	 i	kraft	de	lover	og	forskrifter	
som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	 dette	 direktiv,	 innen	
tolv	 måneder	 etter	 at	 det	 vedtas.	 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 25

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

Artikkel 26

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	8.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCREEVY

 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	 rådsvedtak	
nr.	 676/2002/EF	 av	 7.	 mars	 2002	 om	 rammeregler	
for	 radiospektrumpolitikk	 i	 Det	 europeiske	 fellesskap	
(radiospektrumvedtaket)(1),	særlig	artikkel	4	nr.	3,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Etter	 at	 kommisjonsvedtak	 2005/513/EF	 av	 11.	 juli	
2005	 om	 harmonisert	 bruk	 av	 radiospektrum	 i	 5	 GHz-
frekvensbåndet	for	innføring	av	trådløse	tilgangssystemer,	
herunder	 radiobaserte	 lokalnett	 (WAS/RLAN)(2)	 ble	
vedtatt,	 har	 ytterligere	 undersøkelser	 av	 de	 tekniske	
parametrene	 som	 er	 definert	 i	 nevnte	 vedtak,	 vist	 at	
grenseverdiene	 for	 høyeste	 gjennomsnittlige	 EIRP-
tetthet	 i	 5	 150-5	 250	 MHz-	 og	 5	 250-5	 350	 MHz-
frekvensbåndene	 kan	 uttrykkes	 på	 lignende	 måte,	 noe	
som	gjør	 prøvingen	 av	utstyr	 betydelig	 enklere	 enn	det	
som	 er	 angitt	 i	 spesifikasjonene	 i	 vedtaket	 av	 11.	 juli	
2005.	Den	nye	formuleringen	av	de	tekniske	parametrene	
vil	derfor	forenkle	innføringen	av	disse	systemene	i	EU.

2)	 Både	ETSI	og	CEPT	har	bekreftet	at	endringen	av	disse	
tekniske	 parametrene	 ikke	 vil	 påvirke	 beskyttelsen	 av	
de	 andre	 tjenestene	 som	 deler	 spekteret	 med	 WAS/
RLAN,	 og	 særlig	 at	 samlet	 interferens	 fra	 radiobaserte	
lokalnett	 i	 5	 150-5	 350	MHz-frekvensbåndet	 holdes	 på	
et	 nivå	 som	 er	 tilstrekkelig	 lavt	 til	 at	 interferens	 med	
satellittkommunikasjon	kan	unngås.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	41	av	13.2.2007,	s.	10,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	11/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Telekommunikasjonstjenester),	 se	
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	18.

(1)	 EFT	L	108	av	24.4.2002,	s.	1.
(2)	 EUT	L	187	av	19.7.2005,	s.	22.

3)	 I	 den	 harmoniserte	 standard	 for	 RLAN-utstyr	 til	 bruk	
i	 5	 GHz-båndene,	 som	 er	 vedtatt	 av	 Det	 europeiske	
standardiseringsinstitutt	for	telekommunikasjoner	(ETSI)	
under	EN-nummer	301	893,	er	det	tatt	hensyn	til	denne	
forenklingen	av	tekniske	parametrer.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Radiospektrumkomiteen	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

I	vedtak	2005/513/EF	skal	artikkel	4	nr.	1	lyde:

«Artikkel 4

1.	I	5	150-5	350	MHz-frekvensbåndet	skal	trådløse	
tilgangssystemer	og	radiobaserte	lokalnett	begrenses	
til	innendørs	bruk	med	en	høyeste	gjennomsnittlig	
EIRP	på	200	mW.	Videre	skal	høyeste	
gjennomsnittlige	EIRP-tetthet	begrenses	til10	mW/
MHz	i	alle	1	MHz-bånd.»

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	12.	februar	2007.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. februar 2007

om endring av vedtak 2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet  
for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett  

(WAS/RLAN)(*)

[meddelt under nummer K(2007) 269]

(2007/90/EF)

 2012/EØS/16/32
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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	 rådsdirektiv	 2002/21/
EF	 av	 7.	mars	 2002	 om	 felles	 rammeregler	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	og	-tjenester	(rammedirektivet)(1),	særleg	
artikkel	10	nr.	4,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Det	 er	 ønskjeleg	 at	 borgarane	 i	 medlemsstatane,	
medrekna	 reisande	 og	 funksjonshemma	 brukarar,	 skal	
kunne	 nå	 visse	 tenester	 av	 sosial	 verdi	 ved	 å	 nytte	 dei	
same,	 attkjennelege	 numra	 i	 alle	 medlemsstatane.	 For	
tida	 finst	 det	 ei	 rekkje	 ulike	 nummer-	 og	 innvalsplanar	
i	medlemsstatane,	og	det	 finst	 ingen	 felles	nummerplan	
som	reserverer	dei	same	telefonnumra	for	slike	 tenester	
i	Fellesskapet.	Difor	krevst	det	fellesskapstiltak	for	dette	
føremålet.

2)	 For	 at	 sluttbrukarane	 skal	 kunne	 få	 tilgang	 til	 desse	
tenestene	 ved	 å	 nytte	 det	 same	 nummeret	 i	 dei	 ulike	
medlemsstatane,	 må	 nummerressursane	 harmoniserast.	
Kombinasjonen	 «same	 nummer	 —	 same	 teneste»	 vil	
sikre	at	ei	viss	teneste	i	alle	medlemsstatane	alltid	høyrer	
saman	 med	 eit	 særskilt	 nummer	 innanfor	 Fellesskapet.	
Dette	vil	gje	tenesta	ein	felleseuropeisk	identitet	som	vil	
kome	dei	europeiske	borgarane	til	gode	ved	at	dei	vil	vite	
at	eitt	og	same	nummer	vil	gje	dei	 tilgang	 til	den	same	
tenesta	 i	 ulike	 medlemsstatar.	 Dette	 tiltaket	 vil	 fremje	
utviklinga	av	felleseuropeiske	tenester.

3)	 For	 å	 spegle	 av	 den	 sosiale	 funksjonen	 til	 dei	 aktuelle	
tenestene	bør	dei	harmoniserte	numra	vere	gratisnummer,	
utan	at	dette	inneber	at	operatørane	vert	pålagde	å	betale	
for	oppringingar	 til	116-nummer.	Difor	er	det	 eit	viktig	
trekk	ved	den	harmoniseringa	som	skal	gjennomførast,	at	
numra	er	gratis.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	49	av	17.2.2007,	s.	30,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	11/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Telekommunikasjonstjenester),	 se	
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	18.

(1)	 TEF	L	108	av	24.4.2002,	s.	33.

4)	 For	 å	 sikre	 at	 dei	 harmoniserte	 numra	 vert	 nytta	 til	
den	 typen	 tenester	 som	dette	 vedtaket	 omfattar,	må	 det	
fastsetjast	vilkår	for	å	kontrollere	arten	av	dei	 tenestene	
som	vert	ytte.

5)	 Det	kan	vere	naudsynt	å	knyte	særlege	vilkår	til	retten	til	
å	nytte	eit	særskilt	harmonisert	nummer,	 t.d.	ved	at	den	
aktuelle	tenesta	må	vere	tilgjengeleg	24	timar	i	døgnet	og	
sju	dagar	i	veka.

6)	 I	 samsvar	 med	 rammedirektivet	 har	 dei	 nasjonale	
reguleringsstyresmaktene	ansvaret	for	å	forvalte	nasjonale	
nummerplanar	og	for	å	kontrollere	tildelinga	av	nasjonale	
nummerressursar	 til	 einskilde	 føretak.	 I	 samsvar	 med	
artikkel	 6	 og	 10	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2002/20/EF	av	7.	mars	2002	om	tillatelse	for	elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (tillatelsesdirektivet)
(2)	kan	det	knytast	vilkår	 til	 bruken	av	nummer,	og	det	
kan	 setjast	 i	 verk	 sanksjonar	 i	 tilfelle	 der	 desse	 vilkåra	
ikkje	vert	oppfylte.

7)	 Lista	 over	 særskilde	 nummer	 i	 den	 nummerserien	 som	
byrjar	med	«116»,	bør	ajourførast	jamleg	i	samsvar	med	
framgangsmåten	 i	 artikkel	 22	 nr.	 3	 i	 rammedirektivet.	
Medlemsstatane	bør	syte	for	å	gjere	det	kjent	at	det	finst	
slike	 nummer,	 på	 ein	 slik	 måte	 at	 numra	 vert	 gjorde	
tilgjengelege	 for	alle	partar	 som	det	gjeld,	 t.d.	gjennom	
nettstadene	til	medlemsstatane.

8)	 På	 grunnlag	 av	 rapportar	 som	 medlemsstatane	 sender	
over	 til	 Kommisjonen,	 vil	 Kommisjonen	 vurdere	 om	
dette	vedtaket	treng	reviderast	eller	tilpassast	i	lys	av	dei	
røynslene	som	vert	gjorde,	særleg	med	omsyn	 til	om	ei	
særskild	 teneste	 som	det	 er	 reservert	 eit	 nummer	 til,	 er	
vorten	utvikla	på	felleseuropeisk	grunnlag.

9)	 Dei	tiltaka	som	er	fastsette	i	dette	vedtaket,	er	i	samsvar	
med	fråsegna	frå	Kommunikasjonsutvalet	—

(2)	 TEF	L	108	av	24.4.2002,	s.	21.

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. februar 2007

om å reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med «116», til harmoniserte nummer for  
harmoniserte tenester av sosial verdi(*)

[meldt under nummeret K(2007) 249]

(2007/116/EF)

 2012/EØS/16/33



Nr.	16/226 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

Artikkel 1

Føremål og verkeområde

Nummerserien	 som	 byrjar	 med	 «116»,	 skal	 i	 nasjonale	
nummerplanar	 reserverast	 til	 harmoniserte	 nummer	 for	
harmoniserte	tenester	av	sosial	verdi.

Dei	 særskilde	 numra	 innanfor	 dette	 nummerområdet,	 og	 dei	
tenestene	 som	 kvart	 nummer	 er	 reservert	 til,	 er	 førde	 opp	 i	
vedlegget.

Artikkel 2

Harmoniserte tenester av sosial verdi

«Harmonisert	 teneste	 av	 sosial	 verdi»	 er	 ei	 teneste	 som	
svarar	 til	 ein	 felles	 karakteristikk,	 som	 er	 tilgjengeleg	 for	
einskildpersonar	 gjennom	 eit	 gratis	 telefonnummer,	 som	kan	
ha	verdi	for	personar	som	er	på	vitjing	frå	andre	statar,	og	som	
oppfyller	 eit	 særskilt	 sosialt	behov	 som	særleg	medverkar	 til	
velferda	eller	tryggleiken	til	borgarane	eller	til	særlege	grupper	
av	borgarar	eller	er	til	hjelp	for	borgarar	som	er	i	vanskar.

Artikkel 3

Reservering av særskilde nummer innanfor 
nummerserien «116»

Medlemsstatane	skal	syte	for	at

a)	 dei	numra	som	er	førde	opp	i	vedlegget,	vert	nytta	berre	til	
dei	tenestene	som	dei	er	vortne	reserverte	for,

b)	 nummer	innanfor	nummerserien	«116»	som	ikkje	er	førde	
opp	i	vedlegget,	ikkje	vert	nytta,

c)	 nummeret	 116112	 verken	 vert	 tildelt	 eller	 nytta	 til	 noka	
som	helst	teneste.

Artikkel 4

Vilkår som er knytte til retten til å nytte harmoniserte 
nummer

Medlemsstatane	skal	knyte	dei	følgjande	vilkåra	til	retten	til	å	
nytte	harmoniserte	nummer	til	yting	av	harmoniserte	tenester	
av	sosial	verdi:

a)	 Tenesta	 gjev	 informasjon	 eller	 hjelp	 til	 eller	 er	 eit	
rapporteringsverktøy	for	borgarane,	eller	ein	kombinasjon	
av	dette.

b)	 Tenesta	 er	 open	 for	 alle	 borgarar	 utan	 noko	 krav	 til	
registrering	på	førehand.

c)	 Tenesta	er	ikkje	tidsavgrensa.

d)	 Det	 er	 ikkje	 knytt	 noka	 betaling	 eller	 betalingsplikt	 til	
bruken	av	tenesta.

e)	 Ein	samtale	skal	 ikkje	 innehalde	reklame,	underhaldning,	
marknadsføring	og	sal,	og	samtalen	skal	heller	ikkje	kunne	
nyttast	til	sal	av	kommersielle	tenester	i	framtida.

I	tillegg	skal	medlemsstatane	knyte	særlege	vilkår	til	retten	til	å	
nytte	harmoniserte	nummer	i	samsvar	med	vedlegget.

Artikkel 5

Tildeling av harmoniserte nummer

1.	 Medlemsstatane	skal	gjere	alle	dei	tiltaka	som	er	naudsynte	
for	å	sikre	at	dei	rette	nasjonale	reguleringsstyresmaktene	frå	
og	med	31.	august	2007	kan	tildele	dei	numra	som	er	nemnde	
i	vedlegget.

2.	 Oppføringa	 av	 eit	 særskilt	 nummer	 og	 den	 tilhøyrande	
harmoniserte	 tenesta	 av	 sosial	 verdi	 inneber	 ikkje	 noka	 plikt	
for	medlemsstatane	til	å	sikre	at	ytinga	av	den	aktuelle	tenesta	
finn	stad	på	territoriet	deira.

3.	 Når	eit	nummer	er	vorte	ført	opp	på	lista	i	vedlegget,	skal	
medlemsstatane	på	nasjonalt	plan	gjere	kjent	 at	det	 særskilte	
nummeret	 finst	 tilgjengeleg	 for	 yting	 av	 den	 tilhøyrande	
harmoniserte	 tenesta	 av	 sosial	 verdi,	 og	 at	 søknader	 om	
bruksrett	til	dette	nummeret	kan	sendast	inn.

4.	 Medlemsstatane	 skal	 sikre	 at	 eit	 register	 over	 alle	
harmoniserte	 nummer,	 med	 dei	 tilhøyrande	 harmoniserte	
tenestene	av	sosial	verdi	som	finst	 tilgjengelege	på	 territoriet	
deira,	vert	halde	ved	lag.	Registeret	skal	vere	lett	tilgjengeleg	
for	ålmenta.

Artikkel 6

Overvaking

Medlemsstatane	 skal	 jamleg	melde	 frå	 til	 Kommisjonen	 om	
korleis	dei	numra	som	er	førde	opp	i	vedlegget,	vert	nytta	til	å	
yte	dei	tilhøyrande	tenestene	på	territoriet	deira.
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Artikkel 7

Adressatar

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	15.	februar	2007.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Liste over nummer som er reserverte for harmoniserte tenester av sosial verdi

Nummer Teneste	som	dette	nummeret	er	reservert	for Særlege	vilkår	som	er	knytte	til	retten	til	å	nytte	dette	
nummeret

116000 Direktelinje	for	forsvunne	barn
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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	2002/21/
EF	 av	 7.	mars	 2002	 om	 felles	 rammeregler	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	og	-tjenester	(rammedirektivet)(1),	særlig	
artikkel	17	nr.	1,

etter	samråd	med	Kommunikasjonskomiteen	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 En	foreløpig	«liste	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner	
for	elektroniske	kommunikasjonsnett	og	–tjenester	samt	
tilhørende	 ressurser	 og	 tjenester»	 er	 offentliggjort	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende(2).

2)	 I	den	foreløpige	listen	over	standarder	vises	det	både	til	
rammereglene	 fastsatt	 i	 rådsdirektiv	 90/387/EØF(3)	 og	
til	gjeldende	rammeregler,	fastsatt	i	direktiv	2002/21/EF.	
Listen	ble	utvidet	og	endret	i	mars	2006(4).

3)	 Det	er	derfor	nødvendig	å	følge	opp	den	foreløpige	listen,	
og	å	utarbeide	og	offentliggjøre	en	liste	over	standarder	
som	erstatter	nevnte	versjoner.

4)	 Den	 reviderte	 listen	 over	 standarder	 er	 utarbeidet	 i	
samarbeid	 med	 sakkyndige	 fra	 medlemsstatene	
og	 Det	 europeiske	 standardiseringsinstitutt	 for	
telekommunikasjoner	(ETSI)	—

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	86	av	27.3.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	11/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Telekommunikasjonstjenester),	 se	
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	18.

(1)	 EFT	L	108	av	24.4.2002,	s.	33.
(2)	 EFT	C	331	av	31.12.2002,	s.	32.
(3)	 EFT	L	192	av	24.7.1990,	s.	1.	Direktivet	opphevet	ved	direktiv	2002/21/EF.
(4)	 EUT	C	71	av	23.3.2006,	s.	9.

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Liste over standarder

1. Det	 opprettes	 med	 dette	 en	 liste	 over	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 for	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	
–tjenester	samt	tilhørende	ressurser	og	tjenester.

Den	 erstatter	 tidligere	 versjoner	 av	 listen	 over	 standarder	
offentliggjort	31.	desember	2002	og	23.	mars	2006.

Denne	 publikasjonen	 utfyller	 listen	 over	 standarder	 for	
minstetilbudet	av	leide	samband	offentliggjort	i	Den europeiske 
unions tidende	25.	juli	2003.

2.	 Listen	 over	 standarder	 angitt	 i	 vedlegget	 skal	
offentliggjøres	i	Den europeiske unions tidende.

Artikkel 2

Adressater

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	11.	desember	2006.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 11. desember 2006

om opprettelse av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett  
og –tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester, som erstatter alle tidligere versjoner(*)

[meddelt under nummer K(2006) 6364]

(2007/176/EF)

 2012/EØS/16/34
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VEDLEGG

Liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester samt tilhørende 
ressurser og tjenester

RETTLEDNING	TIL	DENNE	VERSJONEN	AV	LISTEN	OVER	STANDARDER	OG/ELLER	SPESIFIKASJONER	
FOR	ELEKTRONISKE	KOMMUNIKASJONSNETT	OG	–TJENESTER	SAMT	TILHØRENDE	RESSURSER	OG	

TJENESTER

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 nr.	 1	 i	 rammedirektivet	 (2002/21/EF)	 skal	Kommisjonen	 utarbeide	 og	 offentliggjøre	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende	en	liste	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	skal	danne	grunnlag	for	å	fremme	
et	harmonisert	 tilbud	 av	 elektroniske	kommunikasjonsnett	 og	 elektroniske	kommunikasjonstjenester	med	 tilhørende	
ressurser	og	tjenester,	for	å	sikre	samvirkingsevne	mellom	tjenester	og	øke	valgfriheten	for	brukerne.

Denne	 publikasjonen	 erstatter	 den	 tidligere	 foreløpige	 listen	 over	 standarder	 (2002/C	 331/04),	 der	 det	 vises	 til	
både	de	«gamle»	rammereglene	 (dvs.	artikkel	5	 i	direktiv	90/387/EØF,	endret	ved	direktiv	97/51/EF),	og	gjeldende	
rammeregler	 (dvs.	artikkel	17	 i	 rammedirektivet	2002/21/EF).	Denne	publikasjonen	erstatter	også	endringen	 i	 listen	
over	standarder	(2006/C	71/04)	av	23.	mars	2006(1)	med	hensyn	til	interaktivt	digitalfjernsyn.	Minstetilbudet	av	leide	
samband	med	harmoniserte	egenskaper	og	tilhørende	standarder	nevnt	i	artikkel	18	i	direktiv	2002/22/EF	(direktivet	
om	leveringspliktige	tjenester),	offentliggjort	i	kommisjonsbeslutning	(2003/548/EF)	av	24.	juli	2003(2),	berøres	ikke	
av	offentliggjøringen	av	denne	listen	over	standarder.

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 rammedirektivet	 skal	 medlemsstatene,	 inntil	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	
er	 oppført	 i	 listen,	 fremme	 gjennomføringen	 av	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 vedtatt	 av	 europeiske	
standardiseringsorganisasjoner,	og	dersom	slike	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ikke	finnes,	fremme	gjennomføring	
av	 internasjonale	 standarder	 eller	 anbefalinger	 vedtatt	 av	 Den	 internasjonale	 teleunion	 (ITU),	 Den	 internasjonale	
standardiseringsorganisasjon	(ISO)	eller	Den	internasjonale	elektrotekniske	standardiseringsorganisasjon	(IEC).

Denne	listen	inneholder	et	utvalg	av	standarder	og/eller	spesifikasjoner	på	de	berørte	områdene.	Sammenlignet	med	
den	foreløpige	listen	over	standarder	(2002/C	331/04)	inneholder	denne	listen	færre	standarder	og/eller	spesifikasjoner,	
ettersom	det	i	artikkel	17	nr.	2	i	rammedirektivet	allerede	er	fastsatt	at	medlemsstatene	skal	oppmuntre	til	gjennomføring	
av	standarder	eller	spesifikasjoner	vedtatt	av	europeiske	standardiseringsorganisasjoner	i	tillegg	til	dem	som	er	publisert	
i	listen	over	standarder.

Ved	 utarbeidingen	 av	 denne	 listen	 er	 det	 tatt	 hensyn	 til	 kriteriene	 nedenfor.	Kriteriene	 er	 fastsatt	 i	 samarbeid	med	
medlemsstatene	i	Kommunikasjonskomiteen	og	deretter	validert	ved	offentlig	samråd.

Den	reviderte	listen	bør	inneholde	standarder	og/eller	spesifikasjoner

–	 for	 samtrafikk	 mellom	 eller	 tilgang	 til	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og/eller	 samvirkingsevne	 mellom	
elektroniske	kommunikasjonstjenester,	i	den	grad	dette	er	strengt	nødvendig	for	å	sikre	slik	samvirkingsevne	for	
ende-til-ende-brukere	og	øke	valgfriheten	for	brukerne,

–	 som	 kan	 gjennomføres	 uten	 at	 det	 vil	 medføre	 urimelige	 kostnader	 i	 forhold	 til	 forventede	 fordeler	 (dvs.	
forholdsmessighet),

–	 og	som	oppfyller	ett	av	eller	begge	følgende	kriterier:

–	 de	er	standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	viktige	grensesnitt	mellom	systemer	som	eies	og	drives	av	forskjellige	
parter,	 herunder	 tverrnasjonale	 aspekter,	 særlig	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 løser	 alvorlige	 og	
sannsynlige	tilfeller	av	manglende	samvirkingsevne	eller	manglende	valgfrihet,

–	 de	er	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	er	relevante	på	dagens	marked,	som	stadig	utvikler	seg	og	har	en	viss	
forventet	levetid.

Den	reviderte	listen	bør	ikke	inneholde

–	 standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	veletablerte	nett	og	tjenester	som	ikke	lenger	utvikler	seg,

–	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 for	 nett	 og	 tjenester	 som	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 er	 på	 et	 tidlig	
utviklingsstadium,

(1)	 EUT	C	71	av	23.3.2006,	s.	9.
(2)	 EUT	L	186	av	25.7.2003,	s.	43.
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FORORD

1. Allment

De	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 som	 er	 oppført	
nedenfor,	utgjør	«listen	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner»	
som	er	nevnt	 i	artikkel	1	 i	kommisjonsvedtak	C(2006)6364	av	
11/XII/2006.

I	 samsvar	 med	 artikkel	 17	 nr.	 1	 i	 rammedirektivet	 (2002/21/
EØF)	 skal	 Kommisjonen	 opprette	 og	 offentliggjøre	 i	 De 
Europeiske Fellesskaps Tidende	 en	 liste	 over	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 som	 skal	 danne	 grunnlag	 for	 å	 fremme	
et	 harmonisert	 tilbud	 av	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	
elektroniske	kommunikasjonstjenester	med	tilhørende	ressurser	
og	tjenester.

Dersom	standardene	og/eller	spesifikasjonene	nevnt	i	foregående	
nummer	ikke	er	gjennomført	på	en	tilfredsstillende	måte	slik	at	
det	ikke	kan	sikres	samvirkingsevne	mellom	tjenestene	i	en	eller	
flere	medlemsstater,	kan	gjennomføring	av	slike	standarder	og/
eller	 spesifikasjoner	 gjøres	 obligatorisk	 etter	 framgangsmåten	
fastsatt	i	nr.	4	i	artikkel	17	i	rammedirektivet.

Listen	 over	 standarder	 vil	 bli	 revidert	 regelmessig	 for	 å	 ta	
hensyn	til	krav	som	følger	av	ny	teknologi	og	markedsendringer.	
Berørte	parter	oppfordres	til	å	komme	med	merknader	til	denne	
versjonen.

Kommunikasjonskomiteen(1)	er	blitt	 rådspurt	om	de	aspektene	
av	listen	som	gjelder	artikkel	17	i	rammedirektivet.

Standarder	som	er	vedtatt	i	henhold	til	direktivet	om	radioutstyr	
og	 teleterminalutstyr	 (1999/5/EF)	 og	 offentliggjort	 i	 Den	
europeiske	unions	tidende,	faller	utenfor	virkeområdet	for	dette	
dokument.

2. Listens oppbygning

–	 Kapittel	I:	Obligatoriske	standarder	og/eller	spesifikasjoner

–	 Kapittel	II:	Allment	tilgjengelig	overføringskapasitet

–	 Kapittel	III:	Brukergrensesnitt	som	tilbys	offentligheten

–	 Kapittel	IV:	Samtrafikk	og	tilgang

–	 Kapittel	V:	Tjenester	og	funksjoner

–	 Kapittel	VI:	Nummerering	og	adressering

–	 Kapittel	VII:	Tjenestekvalitet

–	 Kapittel	VIII:	Kringkastingstjenester

(1)	 Nedsatt	i	henhold	til	artikkel	22	i	rammedirektivet.

3. Status for standardene og/eller spesifikasjonene på listen

Standardene	og/eller	 spesifikasjonene	 i	kapittel	 I	har	 en	annen	
status	 enn	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 i	 de	 øvrige	
kapitlene	i	dette	dokument.

Standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 oppført	 i	 kapittel	 I	 er	
obligatoriske.	Standardene	og/eller	 spesifikasjonene	kan	gjøres	
obligatoriske	 ved	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 17	 nr.	 4	
i	 rammedirektivet.	Artikkel	 17	 nr.	 4	 i	 rammedirektivet	 lyder:	
«Når	 Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 gjøre	 gjennomføringen	
av	 visse	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 obligatorisk,	 skal	
den	offentliggjøre	en	kunngjøring	 i	De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og	oppfordre	alle	berørte	parter	 til	å	komme	med	sine	
merknader.»	Kommisjonen	 skal,	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	
i	artikkel	22	nr.	3	i	rammedirektivet,	gjøre	gjennomføringen	av	
de	 relevante	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 obligatorisk	
ved	 at	 standardene	 angis	 som	 obligatoriske	 standarder	 i	 listen	
over	standarder	som	offentliggjøres	i	De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

Det	oppfordres	til	å	følge	standardene	og/eller	spesifikasjonene	
oppført	 i	 kapittel	 II-VIII,	 men	 det	 foreligger	 ingen	 juridisk	
forpliktelse	 til	 å	 gjennomføre	 dem.	 Artikkel	 17	 nr.	 2	 i	
rammedirektivet	 lyder:	 Medlemsstatene	 skal	 «fremme	
bruken	 av	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 nevnt	
(...)	 ved	 levering	 av	 tjenester,	 tekniske	 grensesnitt	 og/eller	
nettfunksjoner	 når	 dette	 er	 strengt	 nødvendig	 for	 å	 sikre	 slik	
samvirkingsevne	 mellom	 tjenester	 og	 øke	 valgfriheten	 for	
brukerne.»	I	denne	sammenhengen	bør	de	anbefalte	standardene	
og/eller	 spesifikasjonene	 i	 listen	 betraktes	 som	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 som	 kan	 gjøres	 obligatoriske	 så	 snart	
myndighetene	 oppdager	 virkninger	 av	 markedsvridning	 som	
henger	 sammen	 med	 manglende	 overholdelse	 av	 anbefalte	
standarder	og/eller	spesifikasjoner.

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 i	 rammedirektivet	 er	 formålet	 med	
denne	 listen	 å	 «danne	 grunnlag	 for	 å	 fremme	 et	 harmonisert	
tilbud	 av	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	 elektroniske	
kommunikasjonstjenester	med	tilhørende	ressurser	og	tjenester»	
(nr.	1)	«for	å	sikre	slik	samvirkingsevne	mellom	tjenester	og	øke	
valgfriheten	for	brukerne»	(nr.	2).	Dette	bør	tas	i	betraktning	når	
standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 inneholder	 alternativer	
eller	valgfrie	vilkår,	gjennomføres.

Artikkel	 17	 nr.	 5	 og	 6	 i	 rammedirektivet	 lyder:	 «Når	
Kommisjonen	 mener	 at	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	
(...)	 ikke	 lenger	 bidrar	 til	 tilbud	 av	 harmoniserte	 elektroniske	
kommunikasjonstjenester,	at	de	ikke	lenger	svarer	til	forbrukernes	
behov	 eller	 at	 de	 hindrer	 den	 teknologiske	 utvikling,	 skal	 den	
fjerne	 dem	 fra	 listen	 over	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	
(...)».

–	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 bokstav	 c),	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 overlater	 til	markedskreftene	 å	 sørge	 for	
samvirkingsevne	og	valgfrihet	ettersom	dette	vil	bli	sikret	ved	forbrukernes	etterspørsel	og	næringslivets	interesse.

Uten	hensyn	til	kriteriene	i	nr.	1	og	2	ovenfor	bør	det	legges	særlig	vekt	på

–	 standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	i	dag	brukes	til	regulering	på	nasjonalt	eller	europeisk	plan,	der	følgene	av	
å	oppheve	dem	først	bør	vurderes,

–	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 sikre	 oppfyllelse	 av	 visse	 forpliktelser	 av	 allmenn	
interesse	 i	 henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 eller	 fellesskapsretten,	 som	 operatører	 ikke	 har	 noen	 kommersiell	
interesse	av	å	anvende.
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Ved	siden	av	de	standardene	og/eller	spesifikasjonene	som	er	nevnt	
i	 kapittel	 I	 i	 denne	 listen,	 kan	 andre	 lovgivningsmessige	 tiltak	
innenfor	rammereglene	for	elektroniske	telekommunikasjonsnett	
og	 -tjenester	 medføre	 at	 bruken	 av	 visse	 standarder	 og/eller	
spesifikasjoner	gjøres	obligatoriske	for	visse	foretak.

4. Versjon av standard og/eller spesifikasjon

Når	 det	 ikke	 er	 angitt	 noe	 versjonsnummer	 for	 en	 standard	
og/eller	 spesifikasjon,	 gjelder	 henvisningen	 i	 listen	 alltid	 den	
versjon	som	var	gyldig	på	det	tidspunkt	listen	ble	offentliggjort.

Når	det	vises	til	en	standard	og/eller	en	spesifikasjon	som	består	
av	flere	deler,	er	alle	deler	relevante,	med	mindre	noe	annet	er	
angitt.	 I	 visse,	 klart	 angitte	 tilfeller	 omfatter	 listen	 bare	 visse	
deler	av	en	standard	og/eller	spesifikasjon.

5. Tekniske standarder og/eller spesifikasjoner

De	 fleste	 av	 de	 standardene	 og	 spesifikasjonene	 som	 er	 nevnt	
i	 listen,	 er	 ETSI-dokumenter	 som	 oppfyller	 både	 tidligere	 og	
nåværende	ETSI-nomenklatur.	Definisjonene	av	de	ulike	typene	
av	ETSI-dokumenter	finnes	under	«ETSI	Directives»	på:	http://
portal.etsi.org/directives/.

De	mest	relevante	av	disse	dokumentene	er:

Dokumenter	som	oppfyller	nåværende	ETSI-nomenklatur:

Teknisk spesifikasjon, TS,	 inneholder	 hovedsakelig	
standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	et	teknisk	organ.

Teknisk rapport, TR,	 inneholder	 hovedsakelig	
opplysningselementer	godkjent	av	et	teknisk	organ.

Standard, ES,	 inneholder	 hovedsakelig	
standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	ETSIs	medlemmer.

Veiledning, ES,	inneholder	hovedsakelig	opplysningselementer	
godkjent	av	ETSIs	medlemmer.

Særrapport, SR,	 inneholder	 opplysninger	 som	offentliggjøres	
for	referanseformål.

Europeisk standard (telekommunikasjonsserien),	 EN,	
inneholder	standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	nasjonale	
standardiseringsorganisasjoner	 og/eller	 nasjonale	 delegasjoner,	
som	har	konsekvenser	når	det	gjelder	stillstand	og	innarbeiding	
i	nasjonal	lovgivning.

Harmonisert standard,	 en	 europeisk	 standard	 (EN)	
(telekommunikasjonsserien)	 som	 ETSI	 har	 fått	 mandat	 fra	
Europakommisjonen	til	å	utarbeide	i	henhold	til	direktiv	98/34/
EF	 og	 98/48/EF,	 som	 er	 utarbeidet	 idet	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	
de	 relevante	 grunnleggende	 kravene	 i	 «ny	metode»-direktivet,	
og	 som	det	 senere	er	blitt	offentliggjort	 en	henvisning	 til	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Dokumenter	i	henhold	til	den	tidligere	ETSI-	nomenklatur	som	
det	er	vist	til	i	listen:

Europeisk telekommunikasjonsstandard, ETS, inneholder	
standardiseringsbestemmelser	 godkjent	 av	 nasjonale	
standardiseringsorganisasjoner	 og/eller	 nasjonale	 delegasjoner,	
som	har	konsekvenser	når	det	gjelder	stillstand	og	innarbeiding	
i	nasjonal	lovgivning.

Teknisk rapport fra ETSI, TR,	inneholder	opplysningselementer	
godkjent	av	et	teknisk	organ.

6. Dokumentene kan fås på følgende adresser:

ETSI	Publications	Office

Postadresse:
ETSI
650	Route	des	Lucioles
F-06921	Sophia	Antipolis	Cedex
Frankrike
Telefon:	(33-4)	92	94	42	41
Faks:	(33-4)	93	95	81	33
E-post:	publications@etsi.fr
Nettsted:

http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

ETSI-dokumenter	kan	lastes	ned	direkte	fra:	http://pda.etsi.org/
pda/queryform.asp

ITU	Sales	and	Marketing	Service	(for	ITU-T-dokumenter)
Postadresse:	ITU
Place	des	Nations
CH-1211	Genève	20
Sveits
Telefon:	 (41-22)	730	61	41	(engelsk)
	 41-22)	730	61	42	(fransk)
	 41-22)	730	61	43	(spansk)
Faks:		 (41-22)	730	51	94
E-post:	sales@itu.int

Nettsted:	http://www.itu.int

7. Henvisninger til EUs regelverk

I	 listen	 vises	 det	 til	 følgende	 rettsakter	 og	 dokumenter	 som	
finnes	 på	 http://europa.eu.int/information_society/topics/
telecoms/regulatory/index_en.htm.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet)	 om	 felles	 rammeregler	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	33).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet)	 om	 tilgang	 til	 og	 samtrafikk	 mellom	
elektroniske	kommunikasjonsnett	og	 tilhørende	 ressurser	 (EFT	
L	108	av	24.4.2002,	s.	7).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF (direktivet	
om	 leveringspliktige	 tjenester)	 om	 leveringspliktige	
tjenester	 og	 brukerrettigheter	 i	 forbindelse	 med	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	51).

Europaparlaments- og rådsdirektiv	2002/58/EF	 (direktivet	 om	
personvern	 og	 elektronisk	 kommunikasjon)	 om	 behandling	 av	
personopplysninger	 og	 personvern	 i	 sektoren	 for	 elektronisk	
kommunikasjon	(EFT	L	201	av	31.7.2002,	s.	27).
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Europaparlaments- og rådsdirektiv	 2002/20/EF	
(tillatelsesdirektivet)	 om	 tillatelse	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	21).

Kommisjonsrekommandasjon 2000/417/EF	om	åtskild	tilgang	til	
aksesslinja	(EFT	L	156	av	29.6.2000,	s.	44).

Europaparlaments- og rådsforordning EF/2887/2000	om	atskilt	
tilgang	til	aksesslinjen	(EFT	L	336	av	30.12.2000,	s.	4).

Kommisjonsrekommandasjon (2005/57/EF)	 av	21.	 januar	2005	
om	tilbud	av	 leide	samband	 i	Den	europeiske	union	(Del	1	—	
Viktige	 vilkår	 for	 engroslevering	 av	 leide	 samband)	 (meddelt	
under	nummer	K	(2005)	103)	(EUT	L	24	av	27.1.2005,	s.	27).

Kommisjonsrekommandasjon (2005/268/EF)	 av	 29.	 mars	
2005	 om	 tilbud	 av	 leide	 samband	 i	 Den	 europeiske	 union	
(Del	 2	—	 Prisfastsettelse	 for	 tilgang	 til	 leide	 delsamband	 for	
engroskunder)	 (meddelt	 under	 nummer	 K	 (2005)	 951)	 (EUT	
L	83,	1.4.2005,	s.	52).

Kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF	 av	 25.	 juli	 2003	
om	 behandling	 av	 lokaliseringsopplysninger	 i	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 med	 henblikk	 på	 nødmeldingstjenester	
utvidet	med	anropslokalisering	(EUT	L	189	av	29.7.2003,	s.	49).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF	av	9.	mars	1999	
om	 radioutstyr	 og	 teleterminalutstyr	 og	 gjensidig	 godkjenning	
av	utstyrets	samsvar	(EFT	L	91	av	7.4.1999,	s.	10).

Rådsvedtak 2001/792/EF	av	23.	oktober	2001	om	skiping	av	ei	
fellesskapsordning	for	å	styrkje	samarbeidet	om	hjelpeaksjonar	
innanfor	katastrofevernebuing	(EFT	L	297	av	15.11.2001,	s.	7).

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av	
7.	mars	2002	om	rammeregler	 for	 radiospektrumpolitikk	 i	Det	
europeiske	 fellesskap	 (radiospektrumvedtaket)	 (EFT	 L	 108	 av	
24.4.2002,	s.	1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF	 om	 en	
informasjonsprosedyre	 for	 standarder	 og	 tekniske	 forskrifter,	
som	 endret	 ved	 direktiv	 98/48/EF	 (EFT	 L	 204	 av	 21.7.1998,	
s.	37).

KOM(2004)	 541:	 Melding	 fra	 Kommisjonen	 til	 Rådet,	
Europaparlamentet,	 Den	 økonomiske	 og	 sosiale	 komité	
og	 Regionkomiteen	 om	 samvirkingsevne	 for	 interaktive	
fjernsynstjenester	av	30.	juli	2004.

KOM(2006)	 37:	 Melding	 fra	 Kommisjonen	 til	 Rådet,	
Europaparlamentet,	 Den	 økonomiske	 og	 sosiale	 komité	 og	
Regionkomiteen	 om	 ny	 vurdering	 av	 samvirkingsevnen	 for	
interaktive	 fjernsynstjenester	 av	 2.	 februar	 2006,	 i	 henhold	 til	
melding	KOM(2004)	541	av	30.	juli	2004.

8. Definisjoner og forkortelser

Definisjoner

Definisjonene	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 7,	
får	anvendelse.

Forkortelser

I	dette	dokument	anvendes	følgende	forkortelser:

3GPP	 3rd	Generation	Partnership	Project	(tredjegenerasjons	
partnerskapsprosjekt)

API	 Application	Program	Interface	(programgrensesnitt)
DAB	 Digital	Audio	Broadcasting	(digitalradio)
DVB	 Digital	Video	Broadcasting	(digitalfjernsyn)
ETSI	 European	Telecommunications	Standards	Institute	

(Det	europeiske	institutt	for	telekommunikasjoner)
GSM	 Global	System	for	Mobile	communications	

(verdensomspennende	system	for	
mobilkommunikasjon)

ISDN	 Integrated	Service	Digital	Network	(digitalt	
flertjenestenett)

IP	 Internet	Protocol	(Internett-protokollen)
IPAT	 Internet	Protocol	Access	Terminal	(terminal	for	

tilgang	til	Internett-protokollen)
ITU	 International	Telecommunications	Union	(Den	

internasjonale	teleunion)
MHEG	 Multimedia	and	Hypermedia	Experts	Group	

(ekspertgruppen	for	multimedier	og	hypermedier)
MHP	 Multimedia	Home	Platform
NGN	 Next	Generation	Networks	(neste	generasjons	nett)
NTP	 Network	Termination	Point	(nettermineringspunkt)
OSA	 Opens	Service	Access	(åpen	tilgang	til	tjenester)
PoI	 Point	of	Interconnection	(samtrafikkpunkt)
PSTN	 Public	Switched	Telephone	Network	(offentlig	

svitsjet	telefonnett)
QoS	 Quality	of	service	(tjenestekvalitet)
ULL	 Unbundled	Local	Loop	(atskilt	tilgang	til	

aksesslinjen)
UMTS	 Universal	Mobile	Telecommunications	System	

(universelt	mobiltelekommunikasjonssystem)
WML	 Wireless	Mark-up	Language
WTVML	 Wireless	TeleVision	Mark-up	Language,	også	kalt	

WTML
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LISTE	OVER	 STANDARDER	OG/ELLER	 SPESIFIKASJONER	 FOR	 ELEKTRONISKE	KOMMUNIKASJONS-
NETT	OG	TJENESTER	SAMT	TILHØRENDE	

Ressurser og tjenester

Formålet	med	å	offentliggjøre	standardene	og/eller	spesifikasjonene	I	denne	listen	er	å	fremme	tilbudet	av	harmoniserte	
elektroniske	 kommunikasjonstjenester	 til	 beste	 for	 brukere	 i	 hele	 Fellesskapet,	 sikre	 samvirkingsevne	 og	 støtte	
gjennomføringen	av	rammereglene.	Det	overordnede	prinsippet	ved	valg	av	standarder	og/eller	spesifikasjoner	er	å	ta	
med	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	er	knyttet	til	bestemmelsene	i	direktivene.	Kriteriene	som	skal	anvendes	
når	standarder	og/eller	spesifikasjoner	skal	tas	med	i	denne	listen,	angis	nærmere	i	rettledningen.

KAPITTEL I

1. Obligatoriske standarder

Dette	dokument	inneholder	ingen	obligatoriske	standarder.

Standardene	 kan	 gjøres	 obligatoriske	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 17	 nr.	 4	 i	 rammedirektivet.	 Når	
Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 gjøre	 gjennomføringen	 av	 visse	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 obligatorisk,	
skal	den	offentliggjøre	en	kunngjøring	i	De Europeiske Fellesskaps Tidende og	oppfordre	alle	berørte	parter	til	å	
komme	med	sine	merknader.

KAPITTEL II

2. Allment tilgjengelig overføringskapasitet

2.1.		 Tilgang til aksesslinjen for tredjemann

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Spektrumforvaltning	i	metallbasert	
aksessnett.	Del	1:	Definisjoner	og	

signalbibliotek

ETSI	TR	101	830-1	
(V.1.1.1)

KAPITTEL III

3. Brukergrensesnitt som tilbys offentligheten (NTP)

Under	visse	markedsforhold(1)	kan	en	nasjonal	 reguleringsmyndighet	pålegge	operatører	plikt	 til	 å	 etterkomme	
rimelige	anmodninger	om	tilgang	til	og	bruk	av	bestemte	deler	av	et	nett	og	tilhørende	ressurser.

Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	på	det	
nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL IV

4. Samtrafikk og tilgang

I	henhold	til	bestemmelsene	i	tilgangsdirektivet	kan	tilbydere	av	elektroniske	kommunikasjonsnett	og	–tjenester	ha	
særlige	forpliktelser	i	forbindelse	med	samtrafikk	og/eller	tilgang.

1	 Se	artikkel	8	nr.	2	i	tilgangsdirektivet.
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Standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	atskilt	tilgang	til	aksesslinjen	og	tilgang	til	bitstrøm	er	angitt	i	kapittel	II.

4.1.		 Programgrensesnitt

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
3)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	201	915-serien

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
4)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	202	915-serien

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
5)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	203	915-serien

UMTS	Customized	Applications	for	
Mobile	network	Enhanced	Logic	

(CAMEL)	Phase	3;	CAMEL	Appli-
cation	Part	(CAP)	specification

ETSI	TS	129	078

UMTS	Open	Service	Access	(OSA)	
(åpen	tilgang	til	tjenester);	Applica-
tion	Programming	Interface	(API)	

(programgrensesnitt).	Del	1:	Oversikt

ETSI	TS	129	198-1

UMTS	Open	Services	Architecture	
Application	Programming	Interface	
(programgrensesnitt)	—	Del	2

ETSI	TR	129	998

4.2.		 Tilgang til nettressurser og -tjenester

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

4.3.		 Samtrafikk

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

IPCablecom	(IP-basert	kabelnett);	
Del	12:	Internet	Signalling	Trans-

port	Protocol	(ISTP)

ETSI	TS	101	909-12 definerer	SS7-grensesnittet	for	et	
IP-basert	kabelnetts	signalport

IPCablecom:	Del	23:	Internet	Proto-
col	Access	Terminal	—	Line	Control	

Signalling	(IPAT	—	LCS)

ETSI	TS	101	909-23 definerer	signalgrensesnittet	V5.2	
for	en	IPAT	til	et	IP-basert	kabelnett

KAPITTEL V

5. Tjenester og funksjoner

5.1.  Lokalisering av anrop

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Protokoller	for	lokalisering	av	
nødanrop

ETSI	TS	102	164

Location	Services	(LCS)	(lokali-
seringstjenester);	funksjonsbeskri-

velse;	Trinn	2	(UMTS)

ETSI	TS	123	171

5.2.		 Kringkastingsaspekter

	 Standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	kringkasting	som	anses	som	relevante,	er	angitt	i	kapittel	VIII.

5.3.		 Prisopplysning (AoC)

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.
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5.4.		 Nummeropplysningstjenester

Tekniske	grensesnitt	og/eller	tjeneste-
funksjoner Referanse Merknader

Automatisert	nummer-opplysning ITU-T-rekommandasjon	
E.115	(02/95)

Brukes	i	dag	til	gjennomføring	
av	internasjonale	offentlige	
nummeropplysnings	tjenester

Internasjonale	offentlige	
nummeropp-lysningstjenester

ITU-T-rekommandasjon	
F.510

Også	egnet	for	samtrafikk	mellom	
nasjonale	nummerdatabaser

Unified	Directory	Specification	
(enhetlig	nummerspesifikasjon)

ITU-T-rekommandasjon	
F.515

5.5.		 Anonymous Call Rejected (ACR) (avvisning av anonyme anrop)

	 Selv	 om	 ACR	 ble	 angitt	 som	 standard	 for	 PSTN/ISDN-nett,	 er	 det	 bare	 noen	 av	 de	 nåværende	
gjennomføringene	 som	 delvis	 følger	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene,	 og	ACR	 ble	 ikke	 angitt	 som	
standard	for	GSM-nett.

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL VI

6. Nummerering og adressering

6.1.		 Valg og forhåndsvalg av operatør

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

6.2.		 Nummeroverførbarhet

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL VII

7. Tjenestekvalitet (QoS)

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Definisjoner	og	målemetoder	
for	brukertilknyttede	

tjenestekvalitetsparametrer

ETSI	EG	202	057-serien	
(del	1-4)

Kvalitet	på	telekommunikasjonstjenester ETSI	EG	202	009-serien	
(del	1-3)

Parametrer	som	er	relevante	for	
brukerne

Definisjoner	av	ytelsesparametrer	for	
talekvalitet	og	andre	bruksområder	for	

talebånd	over	IP-nett

ITU-T-rekommandasjon	
G.1020	(herunder	

vedlegg	A)

Merknad:	 I	 henhold	 til	 artikkel	 11	 og	 22	 i	 direktivet	 om	 leveringspliktige	 tjenester	 kan	 nasjonale	
reguleringsmyndigheter	i	særlige	tilfeller	kreve	at	det	brukes	standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	parametrer,	
definisjoner	og	målemetoder	for	leveringstid	og	tjenestekvalitet.	Disse	standardene	og/eller	spesifikasjonene	er	
oppført	i	vedlegg	III	til	direktivet.

7.1.		 Tjenestenivå

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Tjenestekvalitetskategorier	
for	multimedietjenester	for	

sluttbrukere

ITU-T-rekommandasjon	G.1010	
(11/01)
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7.2.		 Mål for nettytelse

	 Denne	 listen	 over	 standarder	 inneholder	 bare	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 er	 relevante	 for	
IP-baserte	tjenester.

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Mål	for	nettytelse	for	IP-baserte	
tjenester

ITU-T-rekommandasjon	Y.1541	
(med	tillegg	X	og	endring	1	

og	2)

Visse	teknologier	kan	kreve	
særbehandling	med	hensyn	til	

toleranseverdier

Tjenestekvalitet:	modell	og	
arkitektur

ETSI	TS	123	107		
(3GPP	TS	23.107)

Samsvar	mellom	ITU-
T-rekommandasjon	Y.1541	
og	tjenestekvalitets	klassene	

TS	123107

KAPITTEL VIII

8. Kringkastingstjenester

8.1.		 Programgrensesnitt

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Digital	Video	Broadcasting	
(digitalfjernsyn	-	DVB);	

Multimedia	Home	Platform	
(MHP)	Specification	1.1.1

ETSI	TS	102	812 versjon	1.2.1

Digital	Video	Broadcasting	
(digitalfjernsyn	-	DVB);	

Multimedia	Home	Platform	
(MHP)	Specification	1.0.3

ETSI	ES	201	812 versjon	1.1.1

tidligere	TS	101812	v.	1.3.1

MHEG-5	kringkastingsprofil ETSI	ES	202	184 versjon	1.1.1

8.2.		 Standarder og/eller spesifikasjoner for virkeliggjøring av interaktivt fjernsynsinnhold

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

WTVML,	spesifikasjon	for	en	
lett	mikronettleser	til	interaktive	
fjernsynstjenester,	som	bygger	på	
og	er	kompatibel	med	WML

ETSI	TS	102	322 versjon	1.1.1

8.3.	 Digitalkringkasting

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Digitalradio	(DAB)
En	virtuell	maskin:	Java-
spesifikasjon	for	DAB

ETSI	TS	101	993
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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	om	nødvendig	vedta	tiltak	for	gjennomføring	
av	felles	grunnleggende	standarder	for	luftfartssikkerhet	
i	 hele	 Fellesskapet.	 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	fastsatte	
slike	tiltak.

2)	 Tiltakene	fastsatt	ved	forordning	(EF)	nr.	622/2003	som	
begrenser	 de	 væsker	 som	 passasjerer	 kan	 bringe	 med	
seg	 ved	 ankomst	 med	 flyginger	 fra	 tredjestater	 og	 ved	
flybytte	 i	 lufthavner	 i	 Fellesskapet,	 bør	 gjennomgås	 på	
nytt	 i	 lys	 av	 den	 tekniske	 utvikling,	 følgene	 tiltakene	
får	 for	 driften	 i	 lufthavnene	 samt	 hvordan	 de	 påvirker	
passasjerene.

3)	 Forordning	(EF)	nr.	622/2003	bør	derfor	endres.

4)	 En	 slik	 ny	 gjennomgåelse	 har	 vist	 at	 begrensningene	
av	 de	 væsker	 som	 passasjerer	 kan	 bringe	 med	 seg	 på	
flyginger	 fra	 tredjestater	 og	 ved	 flybytte	 i	 lufthavner	 i

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	200	av	1.8.2007,	 s.	 3,	 er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	12/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	19.

(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.	 Rettet	 ved	 EUT	 L	 229	 av	
29.6.2004,	s.	3).

(2)	 EUT	L	89	av	5.4.2003,	s.	9.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	437/2007	(EUT	L	104	av	21.4.2007,	s.	16).

		 Fellesskapet,	skaper	visse	problemer	for	driften	ved	disse	
lufthavnene	og	ulemper	for	de	berørte	passasjerene.

5)	 Utviklingen	 innen	 gjennomsøkingsteknologi	 bør	 med	
tiden	gi	 løsninger	på	disse	problemene,	men	inntil	slike	
tekniske	 løsninger	 foreligger,	 bør	 det	 iverksettes	 og	
vurderes	midlertidige	 tiltak	 i	 tråd	med	 forordning	 (EF)	
nr.	1546/2006.	Forordning	(EF)	nr.	622/2003	bør	derfor	
endres.

6)	 I	 samsvar	 med	 forordning	 (EF)	 nr.	 2320/2002	 var	 de	
tiltak	som	ble	fastsatt	i	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	
622/2003	hemmelige,	og	de	ble	 ikke	offentliggjort.	Det	
samme	gjelder	for	alle	endringer	av	rettsakten.

7)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Komiteen	for	sikkerhet	i	sivil	luftfart	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

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

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 915/2007

av 31. juli 2007

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av  
felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

 2012/EØS/16/35

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

Utferdiget	i	Brussel,	31.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident
___________



15.3.2012 Nr.	16/239EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

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,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	2111/2005	av	14.	desember	2005	om	opprettelse	av	en	
fellesskapsliste	over	luftfartsselskaper	underlagt	driftsforbud	i	
Fellesskapet	og	om	informasjon	til	lufttransportpassasjerer	om	
identiteten	til	utførende	luftfartsselskaper,	og	om	oppheving	av	
artikkel	9	i	direktiv	2004/36/EF(1),	særlig	artikkel	4,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 474/2006(2)	
opprettes	 fellesskapslisten	 omhandlet	 i	 kapittel	 II	 i	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2111/2005	
over	 luftfartsselskaper	 som	 er	 underlagt	 driftsforbud	 i	
Fellesskapet.

2)	 Tre	medlemsstater	 har	 i	 samsvar	med	 artikkel	 6	 nr.	 1	 i	
forordning	(EF)	nr.	2111/2005	vedtatt	ekstraordinære	tiltak	
for	å	innføre	et	umiddelbart	driftsforbud	på	eget	område	
som	en	reaksjon	på	uforutsette	sikkerhetsproblemer.

3)	 To	 medlemsstater	 har	 anmodet	 om	 ajourføring	 av	
fellesskapslisten,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 6	 nr.	 3	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005	 og	 artikkel	 2	 i	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 473/2006	 av	 22.	 mars	
2006	 om	 fastsettelse	 av	 gjennomføringsregler	 for	
fellesskapslisten	omhandlet	i	kapittel	II	i	forordning	(EF)	
nr.	2111/2005(3)	over	luftfartsselskaper	som	er	underlagt	
driftsforbud	i	Fellesskapet.

4)	 Det	er	tydelig	at	fortsatt	drift	av	disse	luftfartsselskapene	
sannsynligvis	 vil	 utgjøre	 en	 alvorlig	 risiko	 for	
sikkerheten,	 og	 at	 denne	 risikoen	 ennå	 ikke	 er	 blitt

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	239	av	12.9.2007,	s.	50,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	13/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	20.

(1)	 EUT	L	344	av	27.12.2005,	s.	15.
(2)	 EUT	L	84	av	23.3.2006,	s.	14.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	

nr.	787/2007	(EUT	L	175	av	5.7.2007,	s.	10).
(3)	 EUT	L	84	av	23.3.2006,	s.	8.

		 fjernet	ved	hastetiltakene	som	ble	vedtatt	av	de	tre	berørte	
medlemsstatene.

5)	 Kommisjonen	har	underrettet	de	berørte	luftfartsselskapene	
om	 de	 vesentlige	 fakta	 og	 årsaker	 som	 ville	 bli	 lagt	 til	
grunn	for	en	beslutning	om	å	pålegge	dem	driftsforbud	i	
Fellesskapet.

6)	 Ettersom	 det	 kreves	 hastetiltak	 for	 å	 rette	 opp	
denne	 situasjonen,	 er	 Kommisjonen,	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 forordning	 473/2006,	 ikke	 pålagt	
å	 oppfylle	 bestemmelsene	 i	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	 nevnte	
forordning.	 Kommisjonen	 gav	 imidlertid	 de	 berørte	
luftfartsselskapene	 mulighet	 til	 å	 gjennomgå	
dokumentene	 fra	 medlemsstatene,	 framlegge	 skriftlige	
merknader	 og	 innen	 ti	 virkedager	 gi	 Kommisjonen	 en	
muntlig	redegjørelse.

7)	 Myndighetene	 som	 er	 ansvarlige	 for	 tilsynet	med	 disse	
luftfartsselskapene,	 er	 blitt	 rådspurt	 av	 Kommisjonen	
samt	av	noen	medlemsstater.

Mahan Air

8)	 Det	 foreligger	bevis	på	alvorlige	 sikkerhetsmangler	hos	
Mahan	Air,	 som	er	 sertifisert	 i	 Iran.	Disse	manglene	 er	
påvist	ved	inspeksjoner	på	bakken	som	Tyskland	og	Det	
forente	kongerike	har	utført	innenfor	rammen	av	SAFA-
programmet(4).	De	gjentatte	inspeksjonsresultatene	tyder	
på	sikkerhetsmangler	i	systemet.

9)	 Det	 forente	kongerike	har	meddelt	Kommisjonen	at	det	
20.	juli	2007	vedtok	et	umiddelbart	driftsforbud	for	hele	
flåten	til	Mahan	Air,	idet	det	ble	tatt	hensyn	til	de	felles	
kriterier	innenfor	rammen	av	artikkel	6	nr.	1	i	forordning	
(EF)	nr.	2111/2005.

(4)	 LBA/D-2004-124,	 LBA/D-2004-270,	 LBA/D-2004-291,	 LBA/D-2005-
554,	LBA/D-2006-56,	LBA/D-2006-512,	LBA/D-2006-760,	LBA/D-2007-
43,	LBA/D-2007-154,	LBA/D-2007-177,	LBA/D-2007-376,	LBA/D-2007-
393,	 LBA/D-2007-405,	 LBA/D-2007-431,	 CAA-UK-2006-241,	 CAA-
UK-2007-3,	CAA-UK-2007-7,	CAA-UK-2007-71,	CAA-UK-2007-89.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1043/2007

av 11. september 2007

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper  
som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)

 2012/EØS/16/36
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10)	 Mahan	Air	driver	 to	 luftfartøyer	av	 typen	Airbus	A-310	
med	registreringsnummer	F-OJHH	og	F-OJHI	som	ikke	
er	 utstyrt	 med	 EGPWS,	 noe	 som	 kreves	 i	 henhold	
til	 Chicago-konvensjonens	 vedlegg	 6	 del	 1	 nr.	 6.15.3.	
Luftfartøyene	 som	 ikke	 er	 i	 samsvar	med	 vedlegg	 6	 til	
ICAO,	kan	ikke	fly	til	en	annen	stat	med	mindre	de	får	en	
særskilt	 godkjenning	 fra	 denne	 staten.	 Medlemsstatene	
har	 besluttet	 at	 de	 fra	 1.	 januar	 2007	 ikke	 vil	 gi	
godkjenning	 til	 å	 drive	 luftfartøyer	 som	 ikke	 er	 utstyrt	
med	EGPWS.	De	ovennevnte	luftfartøyene	bør	av	disse	
grunner	ikke	fly	til	Fellesskapet.

11)	 I	 henhold	 til	 meldinger	 fra	 Det	 forente	 kongerike	
foreligger	det	opplysninger	om	alvorlige	hendelser	 som	
tyder	 på	 at	 luftfartsselskapet	 ikke	 kan	 garantere	 sikker	
drift.

12)	 Mahan	 Air	 har	 vist	 manglende	 evne	 til	 å	 utbedre	
sikkerhetsmanglene	 som	 svar	 på	 anmodninger	 fra	 Det	
forente	kongerike,	 noe	 som	har	kommet	 til	 uttrykk	ved	
stadige	sikkerhetsmangler.

13)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Iran	 har	 vist	 manglende	
samarbeid	med	Det	forente	kongerikes	luftfartsmyndighet	
når	bekymring	med	hensyn	til	driften	av	Mahan	Air	har	
blitt	påpekt.

14)	 Mahan	Air	fikk	9.	august	mulighet	til	å	gi	uttrykk	for	sine	
synspunkter	til	Kommisjonen	samt	Frankrikes,	Tysklands	
og	 Det	 forente	 kongerikes	 vedkommende	myndigheter.	
13.	 august	 framla	 luftfartsselskapet	 for	 Kommisjonen	
en	 handlingsplan	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	 ikke	 ble	
ansett	som	tilfredsstillende	for	å	unngå	den	systematiske	
gjentakelsen	av	sikkerhetsmangler.

15)	 Vedkommende	myndigheter	i	Iran,	og	Mahan	Air	for	annen	
gang,	fikk	23.	august	gi	uttrykk	for	sine	synspunkter	 til	
Kommisjonen	samt	Frankrikes,	Tysklands	og	Det	forente	
kongerikes	vedkommende	myndigheter.	Disse	samrådene	
har	ikke	ført	til	en	tilfredsstillende	løsning	for	å	utbedre	de	
påpekte	 sikkerhetsmanglene	 på	 kort	 sikt.	Kommisjonen	
merker	 seg	 at	 luftfartsselskapet	 har	 forpliktet	 seg	 til	
å	 framlegge	 en	 endret	 handlingsplan	 for	 korrigerende	
tiltak.	 Ved	 neste	 møte	 i	 Flysikkerhetskomiteen	 bør	 det	
undersøkes	i	hvilken	grad	planen	er	gjennomført,	og	om	
luftfartsselskapet	har	foretatt	noen	endringer.

16)	 På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	er	vurderingen	at	Mahan	
Air	 ikke	 oppfyller	 de	 relevante	 sikkerhetsstandarder.	
Luftfartsselskapet	 bør	 underlegges	 et	 fullstendig	
driftsforbud	og	oppføres	i	vedlegg	A.

Ukrainian Mediterranean Airlines

17)	 Det	 foreligger	bevis	på	alvorlige	 sikkerhetsmangler	hos	
Ukrainian	 Mediterranean	 Airlines,	 som	 er	 sertifisert	
i	 Ukraina.	 Manglene	 er	 påvist	 ved	 inspeksjoner	 på	
bakken	 som	 Frankrike,	 Tyskland,	 Italia,	 Romania,	
Spania	og	Tyrkia	har	utført	innenfor	rammen	av	SAFA-
programmet(1).	De	gjentatte	inspeksjonsresultatene	tyder	
på	sikkerhetsmangler	i	systemet.

18)	 Tyskland	 og	 Italia	 har	 meddelt	 Kommisjonen	 at	 de	
henholdsvis	 23.	 og	 13.	 juli	 vedtok	 et	 umiddelbart	
driftsforbud	 for	 hele	 flåten	 til	Ukrainian	Mediterranean	
Airlines,	 idet	 det	 ble	 tatt	 hensyn	 til	 de	 felles	 kriterier	
innenfor	 rammen	 av	 artikkel	 6	 nr.	 1	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2111/2005.

19)	 Tyskland	 og	 Italia	 anmodet	 dessuten	 Kommisjonen	
26.	 juli	 om	 å	 ajourføre	 fellesskapslisten	 i	 samsvar	med	
artikkel	 4	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2111/2005	 og	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	473/2006,	med	henblikk	
på	å	innføre	driftsforbud	i	Fellesskapet	for	hele	flåten	til	
Ukrainian	Mediterranean	Airlines.

20)	 Ukrainian	 Mediterranean	 Airlines	 har	 vist	 manglende	
evne	 til	 å	 utbedre	 sikkerhetsmanglene	 som	 svar	 på	
anmodninger	 fra	 Tyskland,	 Italia	 og	 vedkommende	
myndigheter	i	Ukraina,	noe	som	har	kommet	til	uttrykk	
ved	stadige	sikkerhetsmangler.	Luftfartsselskapet	la	fram	
en	første	handlingsplan	for	korrigerende	tiltak	6.	august	
og	 en	 revidert	 plan	22.	 august,	men	det	 foreligger	 ikke	
bevis	 for	 effektiv	 gjennomføring	 av	 planen.	 I	 tillegg	
har	 vedkommende	 myndigheter	 i	 Ukraina	 slått	 fast	 at	
denne	 planen	 ikke	 tar	 hensyn	 til	 større	mangler	 knyttet	
til	sikkerhet	som	ble	påvist	ved	en	nasjonal	inspeksjon	i	
juli	2007.

21)	 Vedkommende	 myndigheter	 i	 Ukraina	 har	 etter	
omfattende	og	utførlige	vurderinger	av	luftfartsselskapet	
slått	 fast	 at	 det	 er	 usikkert	 og	 ikke	 i	 samsvar	 med	
nasjonale	 flysikkerhetsstandarder	 (teknisk	 og	 drift),	 og	
underrettet	Kommisjonen	om	at	de	har	til	hensikt	å	inndra	
luftfartsselskapets	godkjenningssertifikat	(AOC).	Et	slikt	
tiltak	har	imidlertid	ikke	blitt	effektivt	gjennomført.

(1)	 ACG-2007-2,	BCAA-2007-49,	CAA-NL-2004-174,	CAO-2005-19,	CAO-
2007-14,	 DGCATR-2006-69,	 DGCATR-2007-142,	 DGCATR-2007-157,	
DGCATR-2007-191,	 DGAC-E-2006-1417,	 DGAC-E-2007-776,	
DGAC/F-2007-280,	 ENAC-IT-2004-68,	 ENAC-IT-2005-229,	 ENAC-
IT-2005-541,	ENAC-IT-2005-745,	ENAC-IT-2005-872,	ENAC-IT-2006-32,	
ENAC-IT-2007-231,	 ENAC-IT-2007-258,	 FOCA-2004-83,	 LBA/D-2005-
334,	 LBA/D-2006-375,	 LBA/D-2006-507,	 LBA/D-2007-302,	 LBA/D-
2007-365,	 LBA/D-2007-385,	 LBA/D-2007-389,	 RCAARO-2007-56,	
RCAARO-2007-59,	RCAARO-2007-73.
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22)	 På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	er	vurderingen	at	Ukrainian	Mediterranean	Airlines	ikke	oppfyller	
de	relevante	sikkerhetsstandarder.	Luftfartsselskapet	bør	underlegges	et	fullstendig	driftsforbud	og	
oppføres	i	vedlegg	A.	Kommisjonen	merker	seg	de	korrigerende	tiltak	som	Ukrainian	Mediterranean	
Airlines	foreslår.	Ved	neste	møte	i	Flysikkerhetskomiteen	bør	det	undersøkes	i	hvilken	grad	planen	
er	gjennomført,	og	om	luftfartsselskapet	har	foretatt	noen	endringer	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	474/2006	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Vedlegg	A	erstattes	med	vedlegg	A	til	denne	forordning.

2.	 Vedlegg	B	erstattes	med	vedlegg	B	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	11.	september	2007.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident

___________
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VEDLEGG A

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT ET FULLSTENDIG DRIFTSFORBUD I 
FELLESSKAPET(1)

Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

AIR	KORYO Ukjent KOR Den	demokratiske	
folkerepublikk	Korea

AIR	WEST	CO.	LTD 004/A AWZ Sudan

ARIANA	AFGHAN	AIRLINES 009 AFG Afghanistan

BLUE	WING	AIRLINES SRSH-01/2002 BWI Surinam

MAHAN	AIR FS	105 IRM Iran

SILVERBACK	CARGO	FREIGHTERS Ukjent VRB Rwanda

TAAG	ANGOLA	AIRLINES 001 DTA Angola

UKRAINIAN	MEDITERRANEAN	
AIRLINES

164 UKM Ukraina

VOLARE	AVIATION	ENTREPRISE 143 VRE Ukraina

Alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert av tilsynsmyndighetene 
i Den demokratiske republikk 
Kongo, med unntak av Hewa Bora 
Airways(2), herunder

— Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AFRICA	ONE 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AFRICAN	AIR	SERVICES	
COMMUTER	SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIGLE	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	BOYOMA 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	INFINI 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	KASAI 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	NAVETTE 409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

AIR	TROPIQUES	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

(1)	 Luftfartsselskaper	oppført	i	vedlegg	A	kan	få	tillatelse	til	å	utøve	trafikkrettigheter	ved	å	leie	et	luftfartøy	med	besetning	(«wet-
lease»)	fra	et	luftfartsselskap	som	ikke	er	underlagt	driftsforbud,	forutsatt	at	det	oppfyller	gjeldende	sikkerhetsstandarder.
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

BEL	GLOB	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

BLUE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 BUL Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

BRAVO	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

BUSINESS	AVIATION	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

BUTEMBO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

CARGO	BULL	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

CETRACA	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

CHC	STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

COMPAGNIE	AFRICAINE	
D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

DOREN	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

EL	SAM	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

ESPACE	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

FILAIR 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

FREE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

GALAXY	INCORPORATION 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

GOMA	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

GOMAIR 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

GREAT	LAKE	BUSINESS	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

I.T.A.B.	—	INTERNATIONAL	TRANS	
AIR	BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

KATANGA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

KIVU	AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

LIGNES	AÉRIENNES	
CONGOLAISES

Ministerens	underskrift

(forskrift	78/205)

LCG Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

MALU	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

MALILA	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

MANGO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

PIVA	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

RWAKABIKA	BUSHI	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

SAFARI	LOGISTICS	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

SAFE	AIR	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

SERVICES	AIR 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

SUN	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

TEMBO	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

THOM’S	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

TMK	AIR	COMMUTER 409/CAB/MIN/TC/020/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

TRACEP	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

TRANS	AIR	CARGO	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

TRANSPORTS	AERIENS	
CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

VIRUNGA	AIR	CHARTER 409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

WIMBI	DIRA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 WDA Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

ZAABU	INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Ukjent Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

Alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert av tilsynsmyndighetene i 
Ekvatorial-Guinea, herunder

Ekvatorial-Guinea

EUROGUINEANA	DE	AVIACION	Y	
TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/
SOPS

EUG Ekvatorial-Guinea

GENERAL	WORK	AVIACION 002/ANAC Ikke	
relevant

Ekvatorial-Guinea

GETRA	—	GUINEA	ECUATORIAL	
DE	TRANSPORTES	AEREOS

739 GET Ekvatorial-Guinea

GUINEA	AIRWAYS 738 Ikke	
relevant

Ekvatorial-Guinea

UTAGE	—	UNION	DE	TRANSPORT	
AEREO	DE	GUINEA	ECUATORIAL

737 UTG Ekvatorial-Guinea

Alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert av tilsynsmyndighetene i 
Indonesia, herunder

Indonesia

ADAMSKY	CONNECTION	
AIRLINES

Ukjent DHI Indonesia

AIR	TRANSPORT	SERVICES Ukjent Ukjent Indonesia

BALAI	KALIBRASI	PENERBANGAN Ukjent Ukjent Indonesia

EKSPRES	TRANSPORTASI	
ANTARBENUA

Ukjent Ukjent Indonesia

GARUDA Ukjent GIA Indonesia

INDONESIA	AIRASIA Ukjent AWQ Indonesia

KARTIKA	AIRLINES Ukjent KAE Indonesia

LION	MENTARI	AIRLINES Ukjent LNI Indonesia

MANDALA	AIRLINES Ukjent MDL Indonesia

MANUNGGAL	AIR	SERVICE Ukjent Ukjent Indonesia

MEGANTARA Ukjent Ukjent Indonesia

MERPATI	NUSANTARA	AIRLINES Ukjent MNA Indonesia

METRO	BATAVIA Ukjent BTV Indonesia

PELITA	AIR	SERVICE Ukjent PAS Indonesia

PT.	AIR	PACIFIC	UTAMA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	AIRFAST	INDONESIA Ukjent AFE Indonesia

PT.	ASCO	NUSA	AIR Ukjent Ukjent Indonesia
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

PT.	ASI	PUDJIASTUTI Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	AVIASTAR	MANDIRI Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	ATLAS	DELTASATYA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	DABI	AIR	NUSANTARA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	DERAYA	AIR	TAXI Ukjent DRY Indonesia

PT.	DERAZONA	AIR	SERVICE Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	DIRGANTARA	AIR	SERVICE Ukjent DIR Indonesia

PT.	EASTINDO Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	EKSPRES	TRANSPORTASI	
ANTARBENUA

Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	GATARI	AIR	SERVICE Ukjent GHS Indonesia

PT.	GERMANIA	TRISILA	AIR Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	HELIZONA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	KURA-KURA	AVIATION Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	INDONESIA	AIR	TRANSPORT Ukjent IDA Indonesia

PT.	INTAN	ANGKASA	AIR	SERVICE Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	NATIONAL	UTILITY	
HELICOPTER

Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	PELITA	AIR	SERVICE Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	PENERBENGAN	ANGKASA	
SEMESTA

Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	PURA	WISATA	BARUNA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	SAMPOERNA	AIR	NUSANTARA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	SAYAP	GARUDA	INDAH Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	SMAC Ukjent SMC Indonesia

PT.	TRANSWISATA	PRIMA	
AVIATION

Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	TRAVIRA	UTAMA Ukjent Ukjent Indonesia

PT.	TRIGANA	AIR	SERVICE Ukjent Ukjent Indonesia

REPUBLIC	EXPRESS	AIRLINES Ukjent RPH Indonesia

RIAU	AIRLINES Ukjent RIU Indonesia

SRIWIJAYA	AIR Ukjent SJY Indonesia
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Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

SURVEI	UDARA	PENAS Ukjent PNS Indonesia

TRANS	WISATA	PRIMA	AVIATION Ukjent Ukjent Indonesia

TRAVEL	EXPRESS	AVIATION	
SERVICE

Ukjent XAR Indonesia

TRI	MG	INTRA	ASIA	AIRLINES Ukjent TMG Indonesia

TRIGANA	AIR	SERVICE Ukjent TGN Indonesia

WING	ABADI	AIRLINES Ukjent WON Indonesia

Alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert av tilsynsmyndighetene i 
Republikken Kirgisistan, herunder

— Republikken	Kirgisistan

AIR	CENTRAL	ASIA 34 AAT Republikken	Kirgisistan

AIR	MANAS 17 MBB Republikken	Kirgisistan

ASIA	ALPHA	AIRWAYS 32 SAL Republikken	Kirgisistan

AVIA	TRAFFIC	COMPANY 23 AVJ Republikken	Kirgisistan

BISTAIR-FEZ	BISHKEK 08 BSC Republikken	Kirgisistan

BOTIR	AVIA 10 BTR Republikken	Kirgisistan

CLICK	AIRWAYS 11 CGK Republikken	Kirgisistan

DAMES 20 DAM Republikken	Kirgisistan

EASTOK	AVIA 15 Ukjent Republikken	Kirgisistan

ESEN	AIR 2 ESD Republikken	Kirgisistan

GALAXY	AIR 12 GAL Republikken	Kirgisistan

GOLDEN	RULE	AIRLINES 22 GRS Republikken	Kirgisistan

INTAL	AVIA 27 INL Republikken	Kirgisistan

ITEK	AIR 04 IKA Republikken	Kirgisistan

KYRGYZ	TRANS	AVIA 31 KTC Republikken	Kirgisistan

KYRGYZSTAN 03 LYN Republikken	Kirgisistan

KYRGYZSTAN	AIRLINES 01 KGA Republikken	Kirgisistan

MAX	AVIA 33 MAI Republikken	Kirgisistan

OHS	AVIA 09 OSH Republikken	Kirgisistan

S	GROUP	AVIATION 6 Ukjent Republikken	Kirgisistan



15.3.2012 Nr.	16/249EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Luftfartsselskapets	navn	som	rettssubjekt	
som	angitt	i	selskapets	AOC	(samt	
handelsnavn,	dersom	det	avviker)

Nummer	på	godkjenningssertifikat	
for	luftfartsselskap	(AOC)	eller	

lisens

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-
kode

Selskapets	hjemstat

SKY	GATE	INTERNATIONAL	
AVIATION

14 SGD Republikken	Kirgisistan

SKY	WAY	AIR 21 SAB Republikken	Kirgisistan

TENIR	AIRLINES 26 TEB Republikken	Kirgisistan

TRAST	AERO 05 TSJ Republikken	Kirgisistan

WORLD	WING	AVIATION 35 WWM Republikken	Kirgisistan

Alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert av tilsynsmyndighetene i 
Liberia

— Liberia

Alle luftfartsselskaper som er 
godkjent av tilsynsmyndighetene i 
Sierra Leone, herunder

— — Sierra	Leone

AIR	RUM,	LTD Ukjent RUM Sierra	Leone

BELLVIEW	AIRLINES	(S/L)	LTD Ukjent BVU Sierra	Leone

DESTINY	AIR	SERVICES,	LTD Ukjent DTY Sierra	Leone

HEAVYLIFT	CARGO Ukjent Ukjent Sierra	Leone

ORANGE	AIR	SIERRA	LEONE	LTD Ukjent ORJ Sierra	Leone

PARAMOUNT	AIRLINES,	LTD Ukjent PRR Sierra	Leone

SEVEN	FOUR	EIGHT	AIR	SERVICES	
LTD

Ukjent SVT Sierra	Leone

TEEBAH	AIRWAYS Ukjent Ukjent Sierra	Leone

Alle luftfartsselskaper som er 
godkjent av tilsynsmyndighetene i 
Swaziland, herunder

— — Swaziland

AERO	AFRICA	(PTY)	LTD Ukjent RFC Swaziland

JET	AFRICA	SWAZILAND Ukjent OSW Swaziland

ROYAL	SWAZI	NATIONAL	
AIRWAYS	CORPORATION

Ukjent RSN Swaziland

SCAN	AIR	CHARTER,	LTD Ukjent Ukjent Swaziland

SWAZI	EXPRESS	AIRWAYS Ukjent SWX Swaziland

SWAZILAND	AIRLINK Ukjent SZL Swaziland
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VEDLEGG B

LISTE OVER LUFTFARTSSELSKAPER SOM ER UNDERLAGT DRIFTSBEGRENSNINGER I FELLESSKAPET(1)

Luftfartsselskapets	
navn	som	rettssubjekt	

som	angitt	i	
selskapets	AOC

(samt	handelsnavn,	
dersom	det	avviker)

Nummer	på	
godkjennings-
sertifikat	for	
luftfarts	selskap	

(AOC)

Luftfarts-
selskapets	
ICAO-kode

Selskapets	
hjemstat Type	luftfartøy

Registrerings-
nummer	og	eventuelt	

serienummer
Registrerings-stat

AIR	BANGLADESH 17 BGD Bangladesh B747-269B S2-ADT Bangladesh

AIR	SERVICE	
COMORES

06-819/TA-15/
DGACM

KMD Komorene Hele	flåten	med	
unntak	av:
LET	410	UVP

Hele	flåten	med	
unntak	av:
D6-CAM	(851336)

Komorene

HEWA	BORA	
AIRWAYS	(HBA)(1)

409/CAB/MIN/
TC/0108/2006

ALX Den	demo-
kratiske	
republikk	
Kongo

Hele	flåten	med	
unntak	av:
B767-266	ER

Hele	flåten	med	
unntak	av:
9Q-CJD	(serienr.	
23178)

Den	demo	kratiske	
republikk	Kongo

PAKISTAN	
INTERNATIONAL	
AIRLINES

003/96	AL PIA Pakistan Hele	flåten	med	
unntak	av:
hele	B-777,	3	
B-747-300,	2	
B-747-200,	6	
A-310

Hele	flåten	med	
unntak	av:
AP-BHV,	AP-BHW,	
AP-BHX,	AP-BGJ,	
AP-BGK,	AP-BGL,	
AP-BGY,	AP-BGZ;	
AP-BFU,	AP-BGG,	
AP-BFX,	AP-BAK,	
AP-BAT,	AP-BEU,	
AP-BGP,	AP-BGR,	
AP-BGN,	AP-BEC,	
AP-BEG

Pakistan

(1)	 Hewa	Bora	Airways	har	bare	tillatelse	til	å	bruke	det	angitte	luftfartøyet	for	sin	nåværende	virksomhet	i	Det	europeiske	fellesskap.

(1)	 Luftfartsselskaper	 oppført	 i	 vedlegg	 B	 kan	 få	 tillatelse	 til	 å	 utøve	 trafikkrettigheter	 ved	 å	 leie	 et	 luftfartøy	 med	 besetning	 («wet-lease»)	 fra	 et	 luftfartsselskap	
som	ikke	er	underlagt	driftsforbud,	forutsatt	at	det	oppfyller	gjeldende	sikkerhetsstandarder.
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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,

etter	 samråd	med	Utvalet	 for	miljømerking	 i	Den	europeiske	
unionen	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 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	2007.

2)	 Kommisjonsvedtak	 2002/739/EF	 av	 3.	 september	 2002	
om	 fastsetjing	 av	 reviderte	 miljøkriterium	 for	 tildeling	
av	 fellesskapsmiljømerket	 til	 innandørs	måling	og	 lakk,	
og	om	endring	av	vedtak	1999/10/EF(3)	går	ut	31.	august	
2007.

3)	 Kommisjonsvedtak	 2002/740/EF	 av	 3.	 september	 2002	
om	fastsetjing	av	reviderte	miljøkriterium	for	tildeling	av	
fellesskapsmiljømerket	 til	madrassar,	 og	om	endring	 av	
vedtak	98/634/EF(4)	går	ut	31.	august	2007.

4)	 Kommisjonsvedtak	 2002/741/EF	 av	 4.	 september	 2002	
om	 fastsettelse	 av	 reviderte	 miljøkriterier	 for	 tildeling	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 173	 av	 3.7.2007,	 s.	 29,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	14/2008	av	1.	 februar	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	21.

(1)	 TEF	L	237	av	21.9.2000,	s.	1.
(2)	 TEF	L	 242	 av	 12.9.2001,	 s.	 23.	Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2005/783/EF	

(TEU	L	295	av	11.11.2005,	s.	51).
(3)	 TEF	L	236	av	4.9.2002,	s.	4.
(4)	 TEF	L	236	av	4.9.2002,	s.	10.

	 av	 fellesskapsmiljømerket	 til	kopieringspapir	og	grafisk	
papir	 og	 om	 endring	 av	 vedtak	 1999/554/EF(5)	 går	 ut	
31.	august	2007.

5)	 Kommisjonsvedtak	 2002/747/EF	 av	 9.	 september	 2002	
om	 fastsetjing	 av	 reviderte	 miljøkriterium	 for	 tildeling	
av	fellesskapsmiljømerket	til	lyspærer,	og	om	endring	av	
vedtak	1999/568/EF(6)	går	ut	31.	august	2007.

6)	 I	medhald	av	forordning	(EF)	nr.	1980/2000	er	det	i	god	
tid	vorte	gjennomført	ein	 revisjon	av	 fellesskapskriteria	
og	av	dei	tilhøyrande	krava	til	vurdering	og	kontroll	som	
vart	innførde	ved	dei	nemnde	vedtaka.

7)	 I	 lys	 av	 revisjonen	 av	 desse	 kriteria	 og	 krava	 bør	 det	
tidsrommet	 som	miljøkriteria	 og	 krava	 skal	 gjelde	 for,	
lengjast	med	18	månader	i	alle	dei	fem	tilfella.

8)	 Ettersom	 den	 pliktige	 revisjonen	 i	 medhald	 av	
forordning	(EF)	nr.	1980/2000	berre	gjeld	miljøkriteria	og	
krava	til	vurdering	og	kontroll,	bør	vedtak	2001/689/EF,	
2002/739/EF,	 2002/740/EF,	 2002/741/EF	 og	 2002/747/
EF	halde	fram	med	å	gjelde.

9)	 Vedtak	 2001/689/EF,	 2002/739/EF,	 2002/740/EF,	
2002/741/EF	og	2002/747/EF	bør	difor	endrast.

10)	 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	—

(5)	 TEF	L	237	av	5.9.2002,	s.	6.
(6)	 TEF	L	 242	 av	 10.9.2002,	 s.	 44.	Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2005/384/EF	

(TEU	L	127	av	20.5.2005,	s.	20).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. juni 2007

om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF 
om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

visse produkt, skal gjelde for(*)

[meldt under nummeret K(2007) 3128]

(2007/457/EF)

 2012/EØS/16/37
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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.	februar	2009.»

Artikkel 2

I	vedtak	2002/739/EF	skal	artikkel	5	lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria	 for	 produktgruppa	 «innandørs	 måling	 og	
lakk»	 og	 dei	 tilhøyrande	 krava	 til	 vurdering	 og	 kontroll	
skal	gjelde	fram	til	28.	februar	2009.»

Artikkel 3

I	vedtak	2002/740/EF	skal	artikkel	5	lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria	 for	 produktgruppa	 «madrassar»	 og	 dei	
tilhøyrande	krava	til	vurdering	og	kontroll	skal	gjelde	fram	
til	28.	februar	2009.»

Artikkel 4

I	vedtak	2002/741/EF	skal	artikkel	5	lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteriene	 for	 produktgruppen	 «kopieringspapir	 og	
grafisk	 papir»	 og	 de	 tilhørende	 kravene	 til	 vurdering	 og	
kontroll	skal	gjelde	til	28.	februar	2009.»

Artikkel 5

I	vedtak	2002/747/EF	skal	artikkel	5	lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria	 for	 produktgruppa	 «lyspærer»	 og	 dei	
tilhøyrande	krava	til	vurdering	og	kontroll	skal	gjelde	fram	
til	28.	februar	2009.»

Artikkel 6

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 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	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	1980/2000	av	17.	juli	2000	om	ei	revidert	fellesskapsordning	
for	tildeling	av	miljømerke(1),	særlig	artikkel	6	nr.	1	annet	ledd,

etter	samråd	med	Komiteen	for	miljømerking	i	Den	europeiske	
union	og

	ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1980/2000	 kan	
fellesskapsmiljømerket	 tildeles	 et	 produkt	 som	 har	
egenskaper	 som	 gjør	 at	 det	 bidrar	 til	 en	 betydelig	
forbedring	av	de	viktigste	miljøfaktorene.

2)	 Ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 1980/2000	 er	 det	 fastsatt	 at	
det	 på	 grunnlag	 av	 kriteriene	 fastsatt	 av	 Komiteen	 for	
miljømerking	 i	 Den	 europeiske	 union	 skal	 utarbeides	
særlige	 kriterier	 for	 tildeling	 av	 miljømerket	 for	 hver	
produktgruppe.

3)	 Miljøkriteriene	 og	 de	 tilhørende	 krav	 til	 vurdering	 og	
kontroll	bør	være	gyldige	i	et	tidsrom	på	tre	år.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 17	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	1980/2000	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen	 «såpe,	 sjampo	 og	 hårbalsam»	 skal	 omfatte	
alle	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 som	 er	 ment	 å	 komme	 i	
kontakt	med	og	bli	skylt	av	overhud	og	hårvekst,	utelukkende	
eller	 hovedsakelig	 med	 henblikk	 på	 å	 rengjøre	 disse.	
Denne	 produktgruppen	 skal	 også	 omfatte	 alle	 stoffer	 og	
stoffblandinger	 som	 er	ment	 å	 komme	 i	 kontakt	med	 og	 bli	
skylt	av	hårvekst	med	henblikk	på	å	pleie	håret	 (hårbalsam).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 186	 av	 18.7.2007,	 s.	 36,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	14/2008	av	1.	 februar	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	21.

(1)	 EFT	L	237	av	21.9.2000,	s.	1.

Produktgruppen	 skal	 omfatte	 produkter	 til	 både	 privat	 og	
yrkesmessig	bruk.

Produktgruppen	 skal	 ikke	 omfatte	 produkter	 som	 særlig	
markedsføres	 med	 henblikk	 på	 desinfiserende	 eller	
antibakteriell	bruk.	

Artikkel 2

1.	 For	 å	 kunne	 få	 tildelt	 fellesskapsmiljømerket	 for	
såpe,	 sjampo	 og	 hårbalsam	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	 1890/2000,	må	 et	 produkt	 inngå	 i	 produktgruppen	 «såpe,	
sjampo	 og	 hårbalsam»	 og	 oppfylle	 miljøkriteriene	 fastsatt	 i	
vedlegget	til	dette	vedtak.

2.	 Dette	 vedtak	 får	 anvendelse	 uten	 at	 det	 berører	
rådsdirektiv	 76/768/EØF	 av	 27.	 juli	 1976	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	lovgivning	om	kosmetiske	produkter(2).

Artikkel 3

For	 administrative	 formål	 tildeles	 produktgruppen	
kodenummeret	«30».

Artikkel 4

Miljøkriteriene	 for	 produktgruppen	 «såpe,	 sjampo	 og	
hårbalsam»	og	de	tilhørende	kravene	til	vurdering	og	kontroll	
skal	 gjelde	 i	 tre	 år	 fra	 den	 dato	 det	 er	 gitt	 underretning	 om	
dette	vedtak.

Artikkel 5

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem aV Kommisjonen

(2)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/22/EF	(EUT	L	101	av	18.4.2007,	s.	11).

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. juni 2007

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3127]

(2007/506/EF)

 2012/EØS/16/38
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VEDLEGG

RAMME

Formålet med kriteriene

Kriteriene	skal	særlig	bidra	til	å

–	 redusere	vannforurensningen	ved	å	begrense	mengden	av	mulig	skadelige	bestanddeler	og	produktets	samlede	
toksiske	virkninger,

–	 redusere	avfallsproduksjonen	mest	mulig	ved	å	redusere	mengden	emballasje,

–	 redusere	eller	forebygge	mulig	miljørisiko	knyttet	til	bruk	av	farlige	stoffer.

Kriteriene	øker	dessuten	forbrukernes	miljøbevissthet.	Kriteriene	er	fastsatt	på	en	slik	måte	at	de	fremmer	merking	av	
såpe	og	sjampo	som	belaster	miljøet	mindre	enn	gjennomsnittet	av	produktene	på	markedet.

Krav til vurdering og kontroll

Nedenfor	i	dette	vedlegg	angis	de	særlige	kravene	til	vurdering	og	kontroll	for	hvert	miljøkriterium.

Ved	behov	kan	det	benyttes	andre	prøvingsmetoder	enn	dem	som	er	angitt	for	det	enkelte	kriterium,	dersom	metodene	
godtas	som	likeverdige	av	vedkommende	organ	som	vurderer	søknaden.

Når	 det	 er	 mulig,	 skal	 prøvingen	 utføres	 av	 laboratorier	 som	 oppfyller	 de	 alminnelige	 kravene	 i	 standarden	 EN	
ISO	17025	eller	tilsvarende.

Når	 ingen	 prøvinger	 er	 nevnt	 eller	 de	 nevnte	 prøvingene	 skal	 gjennomføres	 for	 kontroll-	 eller	 tilsynsformål,	 bør	
vedkommende	organer	legge	til	grunn	erklæringer	og	dokumentasjon	som	framlegges	av	søkeren,	og/eller	resultater	
av	uavhengige	kontroller.

Ved	behov	kan	vedkommende	organer	kreve	ytterligere	dokumentasjon	og	foreta	uavhengige	kontroller,	herunder	besøk	
på	produksjonsanleggene.

Når	 søkeren	 skal	 framlegge	 erklæringer,	 dokumentasjon,	 prøvingsrapporter	 eller	 annet	 grunnlag	 som	 bekrefter	 at	
produktet	oppfyller	kriteriene,	kan	dette	komme	fra	søkeren	selv	og/eller	eventuelt	fra	dennes	leverandør(er)	og/eller	
deres	leverandør(er)	osv.

Når	det	vises	til	bestanddeler,	omfatter	dette	stoffer	og	stoffblandinger.

Denne	 teksten	 viser	 til	 databasen	 for	 vaskemiddelbestanddeler	 (DID-listen),	 som	 inneholder	 mange	 av	 de	 mest	
benyttede	bestanddelene	 i	 sammensetningen	av	såpe	og	sjampo.	Del	A	 i	DID-listen	skal	benyttes	som	datagrunnlag	
for	beregninger	av	CDV	og	for	vurderingen	av	den	biologiske	nedbrytbarheten	av	overflateaktive	stoffer.	Søkere	kan	
bare	framlegge	egne	data	dersom	en	verdi	mangler	i	listen,	unntatt	for	parfyme	(herunder	biologiske	tilsetningsstoffer)	
og	farger.

For	 bestanddeler	 som	 ikke	 er	 oppført	 i	 del	A	 i	 DID-listen,	 skal	 søkeren	 på	 eget	 ansvar	 anvende	 framgangsmåten	
beskrevet	i	del	B	i	DID-listen.

Den	 nyeste	 utgaven	 av	 DID-listen	 som	 foreligger	 på	 søknadstidspunktet,	 skal	 benyttes,	 og	 den	 kan	 skaffes	 hos	
vedkommende	 organ	 som	 behandler	 søknaden.	 Listen	 finnes	 også	 på	 følgende	 nettsted:	 http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/product/pg_did_list_en.htm.

For	bestanddeler	som	ikke	finnes	i	DID-listen,	kan	søkeren	framskaffe	nødvendig	dokumentasjon	av	anaerob	biologisk	
nedbrytbarhet	ved	å	anvende	metoden	beskrevet	i	tillegg	II.

I	disse	kriteriene	menes	med	«overflateaktivt	stoff»	ethvert	organisk	stoff	og/eller	enhver	stoffblanding	som	benyttes	
i	 vaske-	 og	 rengjøringsmidler,	 som	har	 overflateaktive	 egenskaper,	 og	 som	består	 av	 én	 eller	 flere	 hydrofile	 og	 én	
eller	flere	hydrofobe	grupper	av	en	slik	art	og	størrelse	at	det	er	i	stand	til	å	minske	vannets	overflatespenning,	danne	
monomolekylære	 sprednings-	 eller	 adsorbsjonslag	 i	 grensesnittet	 mellom	 vann	 og	 luft,	 danne	 emulsjoner	 og/eller	
mikroemulsjoner	og/eller	miceller,	og	framkalle	adsorpsjon	ved	grensesnittet	mellom	vann	og	fast	stoff.

Det	 anbefales	 at	 vedkommende	organer	 tar	 hensyn	 til	 gjennomføringen	av	 anerkjente	miljøstyringsordninger,	 f.eks.	
EMAS	eller	ISO	14001,	når	de	vurderer	søknader	og	kontrollerer	at	kriteriene	i	dette	vedlegg	er	oppfylt.

(Merk:	Det	 er	 ikke	 påkrevd	 å	 gjennomføre	 slike	 styringsordninger	 for	 å	 søke	 om	miljømerket	 eller	 for	 å	 oppfylle	
kriteriene	for	miljømerket.)
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FUNKSJONELL	ENHET

Den	funksjonelle	enheten	er	1	gram	«aktivt	innhold	(AI)».	AI	defineres	som	vekten	av	de	organiske	bestanddelene	i	
produktet.	Det	skal	beregnes	på	grunnlag	av	produktets	fullstendige	sammensetning.	Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	
skal	ikke	inngå	i	beregningen	av	AI.

Vurdering og kontroll:

Følgende	opplysninger	skal	framlegges:

–	 Teknisk	beskrivelse	av	produktets	innhold	(fullstendig	sammensetning),	herunder	kjente	forurensende	stoffer.	
Beskrivelsen	skal	angi	mengde,	CAS-nummer	og	INCI-navn.

–	 Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte	bestanddelens	funksjon	i	produktet,	dvs.	for	hvilket	formål	bestanddelen	
er	tilsatt.

–	 Sikkerhetsdatablad/produktdatablad	med	navnene	til	leverandørene	av	alle	bestanddelene.

MILJØKRITERIER

1.	Giftighet for vannorganismer

Kritisk	fortynningsvolum-toksisitet	(CDV)	beregnes	for	hver	enkelt	bestanddel	(i)	og	for	hele	produktet	ved	hjelp	av	
følgende	formel:

CDV	(bestanddel	i)	=	vekt	(i)	×	DF(i)	×	1	000/TF	kronisk	(i)

CDV	=	Σ	CDV	(bestanddel	i)

der	vekt	(i)	er	vekten	av	bestanddelen	(i	gram)	per	funksjonell	enhet.	DF	(i)	er	nedbrytingsfaktoren	og	TF	kronisk	(i)	
er	bestanddelens	giftighetsfaktor	(i	milligram/liter).

Verdiene	for	DF	og	TF	kronisk	skal	hentes	fra	listen	i	del	A	i	databasen	for	vaskemiddelbestanddeler	(DID-listens	del	
A).	Dersom	den	aktuelle	bestanddelen	ikke	er	oppført	i	DID-listens	del	A,	skal	søkeren	anslå	verdiene	etter	den	metoden	
som	er	beskrevet	i	DID-listens	del	B.	CDV(tox)	skal	summeres	for	hver	bestanddel	og	utgjøre	CDV	for	produktet.

Samlet	CDV	for	produktet	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	20	000	l/g	AI

Fast	såpe:	3	500	l/g	AI

Hårbalsam:	30	000	l/g	AI

Vurdering og kontroll:

En	nøyaktig	beskrivelse	av	produktets	sammensetning	skal	framlegges.	I	tillegg	skal	det	framlegges	en	nøyaktig	kjemisk	
beskrivelse	av	bestanddelene	(f.eks.	IUPAC-betegnelse,	CAS-nummer,	INCI-navn,	renhet,	type	og	prosentinnhold	av	
urenheter,	 tilsetningsstoffer;	for	blandinger,	f.eks.	overflateaktive	stoffer:	DID-nummer,	sammensetning	og	fordeling	
av	homologer,	isomerer	og	handelsnavn).

Det	skal	framlegges	kopier	av	sikkerhetsdatabladet	for	alle	bestanddeler.	

Det	 skal	 redegjøres	 i	 detalj	 for	 beregningen	 av	CDV	og	 det	 poengtallet	 som	 oppnås.	 For	 alle	 bestanddeler	 i	DID-
listen	skal	det	riktige	nummeret	for	bestanddelen	oppgis.	For	bestanddeler	som	ikke	er	oppført	i	DID-listen,	skal	det	
framlegges	prøvingsresultater	og	-metoder	for	økotoksisitet	(langtidsvirkninger	(NOEC-data)	hos	fisk,	daphnia	magna	
og	 alger),	 biologisk	 nedbryting	 og	 bioakkumulering.	 Referansemetodene	 for	 de	 relevante	 prøvingene	 skal	 være	 de	
metodene	som	er	nevnt	i	vedleggene	til	rådsdirektiv	67/548/EØF(1).

(1)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.
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2.	Miljøskadelige produkter

Produktet	 kan	 ikke	 oppfylle	 kravene	 til	 klassifisering	 med	 noen	 av	 følgende	 risikosetninger	 i	 samsvar	 med	
direktiv	67/548/EØF:

N,	R50/53:	(WR50/53/25	%)	≥	1

N,	R51/53:	((WR50/53/2,5	%)	+	(WR51/53/25	%))	≥	1

R52/53:	((WR50/53/0,25	%)	+	(WR51/53/2,5	%)	+	(WR52/53/25	%))	≥	1

WR50/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R50/53.

WR51/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R51/53.

WR52/53	=	vektprosent	av	bestanddel	som	kan	klassifiseres	som	R52/53.

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Vurdering og kontroll:

Prøvingsresultatene	for	giftighet	i	vann	og	biologisk	nedbryting	av	relevante	bestanddeler	skal	framlegges	i	samsvar	
med	 del	 2,	 prøvingsmetoder,	 i	 direktiv	 67/548/EØF.	 Prøvingsresultatene	 for	 giftighet	 angitt	 i	 DID-listen	 kan	 ikke	
benyttes	da	dette	er	medianverdier	som	ikke	er	i	samsvar	med	direktiv	67/548/EØF.

Dersom	laveste	giftighet	er	≤	10	mg/l,	skal	prøvingsresultatene	for	bioakkumuleringspotensial	(biokonsentrasjonsfaktor	
(BCF)	eller	logKow)	også	oppgis.	Dersom	det	ikke	foreligger	noen	resultater,	vil	bestanddelen	betraktes	som	R	50/53.	
Følgende	unntak	gjelder:

Duftstoffer	og	farger:	R	51/53.

Biologiske	tilsetningsstoffer,	det	vil	si	planteekstrakter	og	andre	bestanddeler	som	er	utvunnet	fra	planter	eller	dyr,	og	
har	liten	eller	ingen	kjemisk	forandring:	R	51/53.

Alle	bestanddeler	 (stoff	eller	stoffblanding)	 i	konsentrasjoner	på	over	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet,	skal	 tas	 i	
betraktning,	uansett	om	det	benyttes	som	et	enkelt	stoff	i	sammensetningen,	eller	som	en	bestanddel	i	en	stoffblanding.	
Dette	 gjelder	 også	 alle	 bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	 brukes	 i	 sammensetningen,	 og	 som	 utgjør	mer	 enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

3.	Aerob biologisk nedbrytbarhet

a) Aerob biologisk nedbrytbarhet av overflateaktive stoffer

Alle	overflateaktive	stoffer	som	brukes	i	produktet,	skal	være	lett	biologisk	nedbrytbare.

Vurdering og kontroll:

En	 nøyaktig	 beskrivelse	 av	 produktets	 sammensetning,	 samt	 en	 beskrivelse	 av	 funksjonen	 til	 hver	 enkelt	
bestanddel,	skal	framlegges	for	vedkommende	organ.

I	DID-listens	del	A	er	det	angitt	om	et	bestemt	overflateaktivt	stoff	er	aerobt	biologisk	nedbrytbart	eller	ikke	(de	
overflateaktive	stoffene	som	er	merket	med	«R»	 i	kolonnen	for	aerob	biologisk	nedbrytbarhet,	er	 lett	biologisk	
nedbrytbare).	For	overflateaktive	stoffer	 som	 ikke	er	oppført	 i	DID-listens	del	A,	 skal	det	 framlegges	 relevante	
opplysninger	fra	litteraturen	eller	fra	andre	kilder,	eller	egnede	prøvingsresultater,	som	viser	at	stoffene	er	aerobt	
biologisk	nedbrytbare.	Prøvingene	av	god	biologisk	nedbrytbarhet	skal	være	som	angitt	 i	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	648/2004(1).

(1)	 EUT	L	104	av	8.4.2004,	s.	1.
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Overflateaktive	 stoffer	 skal	 anses	 som	 lett	 biologisk	 nedbrytbare	 dersom	 nivået	 for	 biologisk	 nedbrytbarhet	
(mineralisering)	målt	i	henhold	til	én	av	de	fem	følgende	prøvene	er	minst	60	%	innen	28	dager:	CO2	«headspace»-
prøve	 (OECD	 310),	 modifisert	 Sturm-prøve	 av	 karbondioksid	 (CO2)	 (OECD	 301B;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	
vedlegg	 V	 del	 C	 4.	 C),	 lukket	 flaskeforsøk	 (OECD	 301D;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	 vedlegg	 V	 del	 C	 4.	 E),	
manometrisk	 respirometrisk	 prøve	 (OECD	 301F;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	 vedlegg	V	 del	 C	 4.	 D)	 eller	MITI	
(I)-prøve	(OECD	301C;	rådsdirektiv	67/548/EØF	vedlegg	V	del	C	4.	D),	eller	tilsvarende	ISO-prøvinger.	Avhengig	
av	de	fysiske	kjennetegnene	til	det	overflateaktive	stoffet,	kan	én	av	følgende	prøvinger	benyttes	til	å	bekrefte	god	
biologisk	 nedbrytbarhet	 dersom	nivået	 for	 biologisk	 nedbrytbarhet	 er	minst	 70	%	 innen	 28	 dager:	Eliminering	
av	 oppløst	 organisk	 karbon	 (DOC-prøve)	 (OECD	301A;	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	vedlegg	V	 del	C	 4.	A)	 eller	
eliminering	i	henhold	til	endret	OECD-screening	(DOC-prøve)	(OECD	301E;	rådsdirektiv	67/548/EØF	vedlegg	V	
del	C	4.	B),	eller	tilsvarende	ISO-prøvinger.	Anvendbarheten	av	prøvingsmetoder	basert	på	målinger	av	oppløst	
organisk	karbon,	skal	underbygges	i	samsvar	med	kravene	i	forordning	(EF)	nr.	648/2004.

Alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet,	 skal	 tas	 i	
betraktning.	Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	i	alle	stoffblandinger	som	brukes	i	sammensetningen,	og	som	
utgjør	mer	enn	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

b) Aerob biologisk nedbrytbarhet av ikke-overflateaktive stoffer (aNBDOnon-surf)

Innholdet	av	bestanddeler	som	ikke	er	lett	biologisk	nedbrytbare	(eller	ikke	er	prøvd	med	hensyn	til	aerob	biologisk	
nedbrytbarhet),	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	30	mg/g	AI

Fast	såpe:	15	mg/g	AI

Hårbalsam:	50	mg/g	AI

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet,	 skal	 tas	 i	
betraktning.	Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	i	alle	stoffblandinger	som	brukes	i	sammensetningen,	og	som	
utgjør	mer	enn	0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

Vurdering og kontroll:

Identisk	med	kravene	i	nr.	3	bokstav	a).

4.	Anaerob biologisk nedbrytbarhet (annbdotox)

Innholdet	 av	 bestanddeler	 som	 ikke	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbare	 (eller	 ikke	 er	 prøvd	 med	 hensyn	 til	
anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet)	 og	 har	 en	 laveste	 akutt	 giftighet	 på	 LC50	 eller	 EC50	 <	 100	 mg/l	 (tilsvarende	
klassifikasjonsgrensen	for	R52	i	direktiv	67/548/EØF),	skal	ikke	overstige	følgende	verdier:

Sjampo,	dusjprodukter	og	flytende	såpe:	25	mg/g	AI

Fast	såpe:	15	mg/g	AI

Hårbalsam:	50	mg/g	AI

Slipemidler	i	håndrengjøringsmidler	inngår	ikke.

Vurdering og kontroll:

I	DID-listens	del	A	er	det	angitt	om	en	bestemt	bestanddel	er	anaerobt	biologisk	nedbrytbar	eller	ikke	(de	overflateaktive	
stoffene	 som	 er	 merket	 med	 «J»	 i	 kolonnen	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet,	 er	 biologisk	 nedbrytbare	 under	
anaerobe	forhold).	For	bestanddeler	som	ikke	er	oppført	 i	DID-listens	del	A,	eller	som	er	oppført	med	en	«0»,	skal	
det	framlegges	relevante	opplysninger	fra	litteraturen	eller	andre	kilder,	eller	egnede	prøvingsresultater,	som	viser	at	
stoffene	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbare.	 Referanseprøven	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet	 skal	 være	OECD	
311,	ISO	11734,	ECETOC	nr.	28	(juni	1998)	eller	en	tilsvarende	prøvingsmetode,	og	det	kreves	minst	60	%	endelig	
biologisk	 nedbrytbarhet	 under	 anaerobe	 forhold.	 Prøvingsmetoder	 som	 simulerer	 forholdene	 i	 et	 relevant	 anaerobt	
miljø,	kan	også	benyttes	til	å	dokumentere	at	det	er	oppnådd	60	%	fullstendig	biologisk	nedbrytbarhet	under	anaerobe	
forhold	(se	tillegg	II).
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Dersom	det	foreligger	flere	giftighetsresultater,	skal	den	laveste	godkjente	verdien	benyttes.	Giftighetsverdiene	i	DID-
listen	er	medianverdier	som	ikke	kan	benyttes	i	denne	sammenhengen.

Alle	bestanddeler	(stoffer	eller	stoffblandinger)	som	overstiger	0,010	vektprosent	i	sluttproduktet,	skal	tas	i	betraktning.	
Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	brukes	 i	 sammensetningen,	og	 som	utgjør	mer	enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

5.	Duftstoffer

Alle	bestanddeler	som	tilsettes	som	duftstoffer	i	produktet,	skal	være	produsert,	behandlet	og	benyttet	i	samsvar	med	
International	Fragrance	Associations	regler	for	god	praksis.

Vurdering og kontroll:

Produsenten	av	duftstoffet	skal	framlegge	en	erklæring	for	vedkommende	organ	om	at	dette	kriteriet	er	oppfylt.

6.	Fargestoffer

Organiske	 fargestoffer	 skal	 ikke	 være	 potensielt	 bioakkumulerende.	 For	 fargestoffer	 som	 er	 godkjent	 til	 bruk	 i	
næringsmidler,	er	det	ikke	nødvendig	å	framlegge	dokumentasjon	på	bioakkumuleringspotensial.	I	denne	sammenheng	
vurderes	et	fargestoff	som	potensielt	bioakkumulerende	dersom	den	eksperimentelt	fastsatte	BCF	er	>	100.	Dersom	det	
ikke	foreligger	noen	prøvingsresultater	for	BCF	(biokonsentrasjonsfaktor),	kan	bioakkumulering	påvises	med	logPow	
(fordelingskoeffisient	oktanol/vann).	Dersom	logPow	er	>	3,0,	vurderes	fargestoffet	som	potensielt	bioakkumulerende.

Vurdering og kontroll:

Produsenten	skal	framlegge	en	prøvingsrapport	eller	et	offentliggjort	prøvingsresultat	med	henvisning	til	publikasjonen.	
Dersom	fargestoffet	er	godkjent	til	bruk	i	næringsmidler,	skal	produsenten	framlegge	en	erklæring	om	dette.

7.	Biocider

a)	 Produktet	kan	inneholde	biocider	bare	for	å	konservere	produktet,	og	doseringen	skal	være	tilpasset	bare	dette	
formålet.	Dette	gjelder	ikke	overflateaktive	stoffer	som	også	kan	ha	biocide	egenskaper.

Vurdering og kontroll:

Det	 skal	 framlegges	 kopier	 av	 sikkerhetsdatabladene	 for	 eventuelle	 tilsatte	 konserveringsmidler,	 sammen	
med	 opplysninger	 om	 deres	 nøyaktige	 konsentrasjon	 i	 produktet.	 Produsenten	 eller	 leverandøren	 av	
konserveringsmidlene	skal	framlegge	opplysninger	om	hvilken	dosering	som	er	nødvendig	for	å	konservere	
produktet.

b)	 Biocider,	 enten	 som	 del	 av	 sammensetningen	 eller	 som	 del	 av	 eventuelle	 stoffblandinger	 som	 inngår	 i	
sammensetningen,	 som	 benyttes	 til	 å	 konservere	 produktet,	 og	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	
med	 risikosetningene	 R50-53	 eller	 R51-53	 i	 samsvar	 med	 direktiv	 67/548/EØF	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	1999/45/EF(1),	er	tillatt,	men	bare	dersom	de	ikke	er	potensielt	bioakkumulerende.

I	 denne	 sammenheng	 vurderes	 et	 biocid	 som	 potensielt	 bioakkumulerende	 dersom	 biokonsentrasjonsfaktoren	
(BCF)	er	>	100,	 eller	dersom	det	 ikke	 foreligger	noen	BCF-resultater,	 logPow	 (fordelingskoeffisient	oktanol/
vann)	er	>	3,0.

Vurdering og kontroll:

Prøvingsresultater	 for	giftighet	 i	vann	skal	 framlegges.	Dersom	den	 laveste	giftigheten	er	≤	10	mg/l,	 skal	det	
framlegges	 et	 prøvingsresultat	 som	viser	 god	 biologisk	 nedbrytbarhet.	Dersom	biocidet	 ikke	 er	 lett	 biologisk	
nedbrytbart,	 skal	det	 framlegges	prøvingsresultater	på	bioakkumuleringspotensial.	Prøvingsmetodene	er	angitt	
i	direktiv	67/548/EØF.

c)	 Konserveringsmidler	skal	ikke	avgi	stoffer	som	er	klassifisert	i	henhold	til	kriterium	8	a).

Vurdering og kontroll:

En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	biocidprodusenten.

(1)	 EFT	L	200	av	30.7.1999,	s.	1.
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8.	Miljøfarlige bestanddeler

Kravene	 gjelder	 alle	 bestanddeler	 (stoffer	 eller	 stoffblandinger)	 som	 overstiger	 0,010	 vektprosent	 i	 sluttproduktet.	
Dette	omfatter	også	alle	bestanddeler	 i	 alle	 stoffblandinger	 som	brukes	 i	 sammensetningen,	og	 som	utgjør	mer	enn	
0,010	vektprosent	av	sluttproduktet.

a) Klassifiserte bestanddeler

	 Ingen	 bestanddel	 skal	 være	 klassifisert	 som	 kreftframkallende	 (Carc),	 arvestoffskadelig	 (Mut)	 eller	
reproduksjonstoksisk	(Rep),	herunder	regler	for	selvklassifisering	i	klasse	III.

 Vurdering og kontroll:

	 Kopier	av	sikkerhetsdatabladene	skal	framlegges	for	alle	bestanddeler	(enten	de	er	stoffer	eller	stoffblandinger).	
Søkeren	skal	framlegge	en	undertegnet	erklæring	utarbeidet	av	produsenten	av	bestanddelene	som	viser	at	dette	
kriteriet	er	oppfylt.

b) Bestanddeler som ikke skal benyttes

	 Følgende	bestanddeler	skal	ikke	inngå	i	produktet,	verken	som	en	del	av	sammensetningen	eller	som	en	del	av	en	
stoffblanding	som	inngår	i	sammensetningen:

–	 alkylfenoletoksylater	(APEO)	og	andre	alkylfenolderivater,

–	 NTA	(nitrilotriacetat),

–	 borsyre,	borater	og	perborater,

–	 nitromoskus-	og	polysykliske	moskusforbindelser.

 Vurdering og kontroll:

	 En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	produsenten	skal	framlegges.

c) Bestanddeler som bare kan benyttes i begrenset omfang

	 Etylendiamintetraacetat	(EDTA)	og	salter	av	denne	samt	fosfonater	som	ikke	er	lett	biologisk	nedbrytbare,	kan	bare	
tilsettes	i	fast	såpe	og	bare	opp	til	et	innhold	på	0,6	mg/g	AI.

 Vurdering og kontroll:

	 En	utfylt	og	undertegnet	erklæring	fra	produsenten	skal	framlegges.

9.	Emballasje

a)	 Forholdet	mellom	vekt	og	innhold	(VIF)	skal	være	under	0,30	g	av	emballasjen	per	gram	av	produktet,	og	skal	
beregnes	på	følgende	måte:

VIF	=	Σ	((Vi	+	Ni)/(Di	×	r))

der

Vi = vekten	 (i	 gram)	 av	 emballasjedelen	 i	 (dette	 gjelder	 både	 primær-	 og	 sekundæremballasje),	 herunder	
eventuelle	etiketter.

Ni = vekten	 (i	 gram)	 av	 emballasjedelen	 som	 stammer	 fra	 nytt	materiale	 og	 ikke	 resirkulert	materiale	 (dette	
gjelder	 både	 primær-	 og	 sekundæremballasje).	 Dersom	 emballasjedelen	 ikke	 inneholder	 resirkulert	
materiale,	er	Ni	=	Vi.

Di = vekten	i	gram	av	produktet	som	emballasjedelen	emballerer.

r = returtallet,	det	vil	si	det	antallet	ganger	emballasjedelen	i	benyttes	til	samme	formål	gjennom	et	retur-	eller	
etterfyllingssystem	(r	=	1	dersom	emballasjen	ikke	brukes	om	igjen).

Dersom	emballasjen	brukes	om	igjen,	settes	r	til	20	for	plast	og	til	10	for	bølgepapp,	med	mindre	søkeren	kan	
dokumentere	et	høyere	returtall.
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Vurdering og kontroll:

Beregning	av	VIF	skal	framlegges.

b) Merking av emballasje

For	å	kunne	identifisere	de	forskjellige	delene	av	emballasjen	ved	resirkulering,	skal	plastdeler	i	primæremballasjen	
være	merket	i	samsvar	med	DIN	6120,	del	2	eller	tilsvarende.	Dette	kravet	omfatter	ikke	lokk	og	pumper.

Vurdering og kontroll:

Utfylt	og	undertegnet	erklæring.

Prøve	på	primæremballasje.

c) Dosering

Emballasjen	skal	være	utformet	slik	at	det	blir	lett	å	dosere	riktig,	f.eks.	ved	at	åpningen	ikke	er	for	stor.

Vurdering og kontroll:

Beskrivelse	av	doseringsanordningen.

d)	 Emballasjen	skal	ikke	inneholde	kadmium-	eller	kvikksølvholdige	tilsetningsstoffer,	forbindelser	der	disse	stoffene	
inngår,	eller	tilsetningsstoffer	som	ikke	oppfyller	kriterium	8.

Vurdering og kontroll:

Erklæring	fra	emballasjeprodusenten.

10.	Bruksegnethet

Produktets	bruksegnethet	skal	påvises	enten	ved	laboratorieundersøkelse(r)	eller	en	forbrukerprøving.

Dette	skal	foregå	i	samsvar	med	retningslinjene	for	ytelsesprøving	i	tillegg	I.

Vurdering og kontroll:

Rapport	fra	en	laboratorieundersøkelse	eller	forbrukerprøving	som	dokumenterer	tilfredsstillende	ytelse.

11.	Opplysninger på miljømerket

I	samsvar	med	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	1980/2000,	skal	rubrikk	2	på	miljømerket	inneholde	følgende	tekst:

«*		 Minst	mulig	innvirkning	på	økosystemene	i	vann.

*		 Tilfredsstiller	strenge	krav	til	biologisk	nedbrytbarhet.

*		 Begrenser	mengden	emballasjeavfall».

Vurdering og kontroll:

Søkeren	 skal	 framlegge	 en	 prøve	 av	 produktemballasjen	 som	viser	merket,	 sammen	med	 en	 erklæring	 om	 at	 dette	
kriteriet	er	oppfylt.

______________



15.3.2012 Nr.	16/261EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Tillegg I

Retningslinjer for ytelsesprøving

Produktets	 ytelse	 kan	 påvises	 enten	 ved	 en	 laboratorieundersøkelse	 eller	 en	 forbrukerprøving.	 Dersom	 en	
laboratorieundersøkelse	 benyttes,	 skal	 produsentens	 egen	 prøving	 godtas.	 Søkeren	 skal	 imidlertid	 dokumentere	 at	
prøvingen	er	et	mål	på	produktets	ytelse.

Dersom	det	benyttes	forbrukerprøving,	skal	følgende	retningslinjer	følges:

Ved	 en	 forbrukerprøving	 skal	 det	 delta	minst	 ti	 personer.	 Forbrukerne	 skal	 spørres	 om	 hvor	 effektivt	 produktet	 er	
sammenlignet	med	et	markedsledende	produkt.	Spørsmålene	til	forbrukerne	skal	minst	omfatte	følgende	punkter:

1.	 Hvor	godt	fungerer	produktet	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

2.	 Hvor	enkelt	er	det	å	dosere	produktet	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

3.	 Hvor	enkelt	er	det	å	fordele	produktet	på	håret	og/eller	huden	sammenlignet	med	det	markedsledende	produktet?

Minst	80	%	av	forbrukerne	skal	være	minst	like	fornøyd	med	produktet	som	med	det	markedsledende	produktet.

_____________
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Tillegg II

Dokumentasjon av anaerob biologisk nedbrytbarhet

Følgende	metode	 kan	 benyttes	 for	 å	 framskaffe	 nødvendig	 dokumentasjon	 av	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet	 for	
bestanddeler	som	ikke	er	oppført	i	DID-listen.

Anvend	 rimelig	 ekstrapolering.	 Bruk	 prøvingsresultatene	 fra	 ett	 råmateriale	 til	 å	 ekstrapolere	 best	 mulig	 anaerob	
biologisk	nedbrytbarhet	for	strukturelt	nærstående	overflateaktive	stoffer.	Dersom	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	er	
bekreftet	for	et	overflateaktivt	stoff	(eller	en	gruppe	homologer)	i	samsvar	med	DID-listen,	kan	det	antas	at	et	lignende	
overflateaktivt	 stoff	 også	 er	 anaerobt	 biologisk	 nedbrytbart	 (for	 eksempel	 er	 C12-15	A	 1-3	 EO	 sulfat	 (DID-nr.	 8)	
anaerobt	biologisk	nedbrytbart,	og	en	lignende	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	kan	også	antas	å	foreligge	for	C12-15	
A	6	EO	sulfat).	Dersom	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	er	bekreftet	for	et	overflateaktivt	stoff	ved	bruk	av	en	egnet	
prøvingsmetode,	kan	det	antas	at	et	lignende	overflateaktivt	stoff	også	er	anaerobt	biologisk	nedbrytbart	(for	eksempel	
kan	opplysninger	 fra	 litteraturen	 som	bekrefter	den	anaerobe	biologiske	nedbrytbarheten	 til	overflateaktive	 stoffer	 i	
gruppen	alkylesterammoniumsalter,	brukes	 til	å	dokumentere	en	lignende	anaerob	biologisk	nedbrytbarhet	for	andre	
kvaternære	ammoniumsalter	som	inneholder	esterforbindelser	i	alkylkjeden(e)).

Utfør	masseundersøkelsesprøving	 for	 anaerob	 biologisk	 nedbrytbarhet.	 Dersom	 det	 er	 nødvendig	med	 ny	 prøving,	
utføres	 en	 masseundersøkelsesprøving	 ved	 hjelp	 av	 OECD	 311,	 ISO	 11734,	 ECETOC	 nr.	 28	 (juni	 1988)	 eller	 en	
tilsvarende	metode.

Utfør	prøving	av	biologisk	nedbrytbarhet	med	lav	dose.	Dersom	det	er	nødvendig	med	ny	prøving,	og	dersom	utførelsen	
av	masseundersøkelsesprøvingen	medfører	problemer	 (for	 eksempel	hemming	på	grunn	av	giftighet	 i	 prøvestoffet),	
gjentas	prøvingen	med	en	lav	dose	av	det	overflateaktive	stoffet,	og	nedbrytingen	overvåkes	med	C-14-målinger	eller	
kjemiske	analyser.	Prøving	med	lave	doser	kan	utføres	ved	hjelp	av	OECD	308	(24.	april	2002)	eller	en	tilsvarende	
metode,	 forutsatt	 at	 forholdene	 er	 strengt	 anaerobe.	 Prøving	 og	 tolkning	 av	 prøvingsresultatene	 skal	 utføres	 av	 en	
uavhengig	sakkyndig.

__________________
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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,

etter	 samråd	med	Utvalet	 for	miljømerking	 i	Den	europeiske	
unionen	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 I	 medhald	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1980/2000	 er	 det	 i	
rett	 tid	vorte	gjort	ei	vurdering	av	fellesskapskriteria	og	
av	 dei	 tilhøyrande	 krava	 til	 vurdering	 og	 kontroll	 som	
vart	innførde	ved	kommisjonsvedtak	2001/688/EF(2)	om	
tildeling	av	fellesskapsmiljømerket	til	jordbetringsmiddel	
og	dyrkingsmedium.

2)	 I	lys	av	denne	vurderinga	bør	produktgruppa	delast	inn	i	
to	åtskilde	produktgrupper.

3)	 Vedtak	 2001/688/EF	 bør	 difor	 bytast	 ut	 med	 to	
åtskilde	 vedtak,	 høvesvis	 for	 jordbetringsmiddel	 og	
dyrkingsmedium.

4)	 For	 å	 ta	 omsyn	 til	 den	 vitskaplege	 utviklinga	 og	
marknadsutviklinga,	bør	dei	kriteria	og	krava	som	gjeld	
jordbetringsmiddel,	 og	 som	 gjeld	 fram	 til	 28.	 august	
2007,	reviderast	i	lys	av	den	vurderinga	som	er	gjord.

5)	 Dei	 reviderte	 miljøkriteria	 og	 –krava	 bør	 gjelde	 i	 eit	
tidsrom	på	fire	år.

6)	 Det	 bør	 innførast	 ein	 overgangsperiode	 på	 høgst	
18	 månader,	 slik	 at	 produsentar	 som	 har	 fått	 tildelt	
miljømerket	 for	produkta	 sine	 før	1.	oktober	2006	eller	
har	søkt	om	slik	tildeling	før	denne	datoen,	har	nok	tid	til	
å	kunne	tilpasse	desse	produkta	slik	at	dei	vert	i	samsvar	
med	dei	reviderte	kriteria	og	krava.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	325	av	24.11.2006,	s.	28,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	15/2008	av	1.	 februar	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	22.

(1)	 TEF	L	237	av	21.9.2000,	s.	1.
(2)	 TEF	L	 242	 av	 12.9.2001,	 s.	 17.	Vedtaket	 endra	 ved	 vedtak	 2005/384/EF	

(TEU	L	127	av	20.5.2005,	s.	20).

7)	 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

Produktgruppa	 «jordbetringsmiddel»	 skal	 omfatte	 materiale	
som	er	meinte	som	tilsetjing	i	jorda	på	staden,	først	og	fremst	
for	 å	 betre	 eller	 halde	 ved	 lag	 dei	 fysiske	 eigenskapane	
hennar,	 og	 som	 kan	 betre	 dei	 kjemiske	 og/eller	 biologiske	
eigenskapane	eller	den	kjemiske	og/eller	biologiske	aktiviteten	
hennar.

Artikkel 2

For	 å	 kunne	 få	 tildelt	 fellesskapsmiljømerket	 for	
jordbetringsmiddel	 i	 medhald	 av	 forordning	 (EF)	
nr.	1980/2000	må	eit	produkt	høyre	inn	under	produktgruppa	
«jordbetringsmiddel»	 slik	 det	 er	 definert	 i	 artikkel	 1,	 og	
oppfylle	dei	miljøkriteria	som	er	fastsette	i	vedlegget	til	dette	
vedtaket.

Artikkel 3

Den	 innverknaden	 som	 produktgruppa	 «jordbetringsmiddel»	
har	på	miljøet,	skal	vurderast	ut	frå	dei	særskilde	miljøkriteria	
som	er	førde	opp	i	vedlegget.

Artikkel 4

For	 administrative	 føremål	 vert	 produktgruppa	
«jordbetringsmiddel»	tildelt	kodenummeret	«003».

Artikkel 5

Vedtak	2001/688/EF	vert	oppheva.

Artikkel 6

Miljømerke	som	før	1.	oktober	2006	er	vortne	tildelte	produkt	
som	høyrer	 inn	under	 produktgruppa	«jordbetringsmiddel	 og	
dyrkingsmedium»,	kan	framleis	nyttast	inntil	30.	april	2008.

I	tilfelle	der	søknader	om	tildeling	av	miljømerke	for	produkt	
som	høyrer	 inn	under	 produktgruppa	«jordbetringsmiddel	 og	
dyrkingsmedium»,	er	vortne	sende	inn	før	1.	oktober	2006,	kan	
desse	produkta	få	tildelt	miljømerket	på	dei	vilkåra	som	gjeld	
fram	til	28.	august	2007.	I	slike	tilfelle	kan	merket	nyttast	fram	
til	30.	april	2008.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. november 2006

om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel(*)

[meldt under nummeret K(2006) 5369]

(2006/799/EF)

 2012/EØS/16/39
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Artikkel 7

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	3.	november	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Prøving	og	prøvetaking	skal	utførast	i	samsvar	med	dei	prøvingsmetodane	som	er	fastsette	av	CEN/TC	223,	slik	det	
er	definert	og	godkjent	av	CEN	i	standarden	EN	12579	«Jordforbedringsmidler	og	dyrkingsmedier	—	prøvetaking»	
inntil	 det	 vert	 utarbeidd	 relevante	 tverrgåande	 standardar	 på	 grunnlag	 av	 retningslinjer	 frå	CEN-arbeidsgruppe	 151	
«Tverrgåande».

Prøvetaking	 skal	utførast	 i	 samsvar	med	dei	metodane	 som	er	 fastsette	 av	CEN/TC	223	 (arbeidsgruppe	3),	 slik	det	
er	definert	og	godkjent	av	CEN	i	standarden	EN	12579	«Jordforbedringsmidler	og	dyrkingsmedier	—	prøvetaking».	
Dersom	det	krevst	prøving	eller	prøvetaking	som	ikkje	er	omfatta	av	desse	prøvetakingsmetodane	og	-teknikkane,	skal	
det	rette	organet	eller	dei	rette	organa	som	skal	vurdere	søknaden	(heretter	kalla	«det	rette	organet»),	opplyse	om	kva	
prøvings-	og/eller	prøvetakingsmetodar	som	det/dei	reknar	som	høvelege.

Det	kan	eventuelt	nyttast	andre	prøvingsmetodar	dersom	det	rette	organet	meiner	at	dei	er	jamgode.	Dersom	det	ikkje	er	
nemnt	noka	prøving,	eller	dersom	prøvingane	skal	gjennomførast	for	kontroll-	eller	tilsynsføremål,	bør	dei	rette	organa	
leggje	til	grunn	fråsegner	og	dokumentasjon	frå	søkjaren	og/eller	resultat	av	uavhengige	kontrollar.

Dei	 rette	organa	vert	 rådde	 til	å	 ta	omsyn	 til	gjennomføringa	av	godkjende	miljøstyringsordningar,	 t.d.	EMAS	eller	
ISO	14001,	når	dei	vurderer	søknader	og	fører	tilsyn	med	at	kriteria	i	dette	vedlegget	vert	oppfylte.	(NB:	Det	er	ikkje	
påkravd	å	gjennomføre	slike	styringsordningar).

Desse	kriteria	skal	særleg:

–	 fremje	bruk	av	fornybare	materiale	og/eller	resirkulering	av	organisk	materiale	som	stammar	frå	innsamling	og/
eller	handsaming	av	avfallsstoff,	og	såleis	medverke	til	å	redusere	mengda	av	fast	avfall	 til	disponering	(t.d.	på	
fyllplass)	så	mykje	som	råd,

–	 redusere	 skade	 på	 eller	 fare	 for	 miljøet	 frå	 tungmetall	 og	 andre	 farlege	 sambindingar	 som	 følgje	 av	 bruk	 av	
produktet.

Kriteria	er	fastsette	på	ein	slik	måte	at	dei	fremjar	merking	av	jordbetringsmiddel	som	har	liten	innverknad	på	miljøet	
gjennom	heile	levetida	til	produktet.

MILJØKRITERIUM

1.  Materiale

	 Følgjande	materiale	kan	tillatast:

1.1.		 Organiske	materiale

	 Eit	produkt	skal	berre	kunne	tildelast	miljømerket	dersom	det	ikkje	inneheld	torv,	og	dersom	innhaldet	av	organisk	
materiale	i	produktet	stammar	frå	handsaming	og/eller	ombruk	av	avfall	(slik	det	er	definert	i	rådsdirektiv	75/442/
EØF	av	15.	juli	1975	om	avfall(1)	og	i	vedlegg	I	til	det	nemnde	direktivet).

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet detaljerte opplysningar om samansetnaden av produktet, saman 
med ei fråsegn om at produktet oppfyller det kravet som er nemnt ovanfor.

(1)	 TEF	L	194	av	25.7.1975,	s.	47.	Direktivet	sist	endra	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(TEU	L	284	av	
31.10.2003,	s.	1).
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1.2.		 Slam

	 Produkta	skal	ikkje	innehalde	slam	frå	reinseanlegg.	Anna	slam	er	tillate	berre	dersom	det	oppfyller	følgjande	
kriterium:

	 Slammet	er	identifisert	som	eitt	av	dei	følgjande	avfallsprodukta	i	samsvar	med	den	europeiske	lista	over	avfall	
(slik	det	er	fastsett	ved	kommisjonsvedtak	2001/118/EF	av	16.	januar	2001	om	endring	av	vedtak	2000/532/EF	
med	hensyn	til	avfallslisten(1):

0203	05 Slam	frå	handsaming	av	avløpsvatn	på	staden	ved	tillaging	og	foredling	av	frukt,	
grønsaker,	korn,	matoljer,	kakao,	kaffi,	te	og	tobakk,	ved	konserveproduksjon	og	
ved	produksjon	av	gjær	og	gjærekstrakt	og	ved	tillaging	og	gjæring	av	melasse.

0204	03 Slam	frå	handsaming	av	avløpsvatn	på	staden	ved	framstilling	av	sukker.

0205	02 Slam	frå	handsaming	av	avløpsvatn	på	staden	i	meieriindustrien.

0206	03 Slam	frå	handsaming	av	avløpsvatn	på	staden	ved	framstilling	av	bakarvarer	og	
sukkervarer.

0207	05 Slam	frå	handsaming	av	avløpsvatn	på	staden	ved	framstilling	av	alkoholhaldige	
og	alkoholfrie	drikkar	(bortsett	frå	kaffi,	te	og	kakao).

	 Slammet	skal	vere	kjeldesortert,	dvs.	at	det	skal	ikkje	vere	blanda	med	avløpsvatn	eller	slam	som	stammar	frå	
andre	framstillingsprosessar.

	 Dei	 høgste	 konsentrasjonane	 av	 tungmetall	 i	 avfallet	 før	 handsaming	 (mg/kg	 tørrvekt)	 skal	 oppfylle	 krava	 i	
kriterium	2.

	 Slammet	skal	oppfylle	alle	dei	andre	miljøkriteria	som	er	førde	opp	i	dette	vedlegget,	og	skal	då	reknast	for	å	vere	
tilstrekkeleg	stabilisert	og	reinsa.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet detaljerte opplysningar om samansetnaden av produktet, saman 
med ei fråsegn om at produktet oppfyller kvart av dei krava som er nemnde ovanfor.

1.3.		 Mineral

	 Mineral	skal	ikkje	utvinnast	frå

–	 område	som	er	viktige	for	Fellesskapet,	og	som	er	melde	i	medhald	av	rådsdirektiv	92/43/EØF	av	21.	mai	
1992	om	vern	av	habitater	og	ville	dyr	og	planter(2),

–	 område	 som	 er	 ein	 del	 av	Natura	 2000-nettverket	 og	 er	 særlege	 verneområde	 i	medhald	 av	 rådsdirektiv	
79/409/EØF	av	2.	april	1979	om	vern	av	ville	fugler(3),	og	område	som	er	omfatta	av	direktiv	92/43/EØF,	
eller	tilsvarande	område	utanfor	Det	europeiske	fellesskapet	som	høyrer	inn	under	tilsvarande	føresegner	i	
Konvensjonen	til	Dei	sameinte	nasjonane	om	biologisk	mangfald.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet oppfyller dette kravet som er utferda 
av dei rette styresmaktene.

(1)	 TEF	L	47	av	16.2.2001,	s.	1.
(2)	 TEF	L	206	av	22.7.1992,	s.	7.	Direktivet	sist	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.
(3)	 TEF	L	59	av	25.4.1979,	s.	1.	Direktivet	sist	endra	ved	forordning	(EF)	nr.	807/2003	(TEU	L	122	av	16.5.2003,	s.	36).
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2.  Avgrensing av farlege stoff

	 I	sluttproduktet	må	innhaldet	av	følgjande	grunnstoff	vere	mindre	enn	dei	verdiane	som	er	førde	opp	nedanfor,	
målt	i	tørrvekt:

Grunnstoff mg/kg	(tørrvekt)

Zn 300

Cu 100

Ni 50

Cd 1

Pb 100

Hg 1

Cr 100

Mo(*) 2

Se(*) 1,5

As(*) 10

F(*) 200

(*)	 Opplysningar	om	førekomsten	av	desse	grunnstoffa	er	naudsynte	berre	for	produkt	som	inneheld	industriavfall.

	 NB:	Desse	grenseverdiane	skal	gjelde	med	mindre	den	nasjonale	lovgjevinga	er	strengare.

	 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar, saman med ei fråsegn om at 
produktet oppfyller dette kravet.

3.  Ureinande fysiske stoff

	 I	sluttproduktet	(med	maskestorleik	2	mm)	må	innhaldet	av	glas,	metall	og	plast	vere	mindre	enn	0,5	%,	målt	i	
tørrvekt.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar, saman med ei fråsegn om at 
produktet oppfyller dette kravet.

4. Nitrogen

	 Konsentrasjonen	av	nitrogen	i	produktet	må	ikkje	overstige	3	%	totalt	N	(tørrstoff),	og	innhaldet	av	uorganisk	N	
må	ikkje	overstige	20	%	totalt	N	(eller	organisk	N	≥	80	%).

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet oppfyller dette kriteriet.

5. Produkteigenskapar

a)	 Produkta	 må	 leverast	 i	 fast	 form	 og	 innehalde	 minst	 25	 vektprosent	 tørrstoff	 og	 minst	 20	 %	 organisk	
materiale	i	tørrvekt	(målt	ved	glødetap).

b)	 Produkta	må	ikkje	ha	ugunstig	innverknad	på	spiringa	eller	den	vidare	veksten	til	plantene.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet oppfyller desse kriteria, saman med 
tilhøyrande prøvingsrapportar og dokumentasjon.
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6. Helse og tryggleik

	 Innhaldet	av	viktige	sjukdomsframkallande	bakteriar	må	ikkje	overstige	dei	følgjande	grenseverdiane:

– Salmonella:	finst	ikkje	i	25	g.

–	 Egg	av	innvollsormar:	finst	ikkje	i	1,5	g(1).

– E. Coli:	<	1	000	MPN/g	(MPN:	most	probable	number	/	mest	sannsynlege	tal(2)).

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar og relevant dokumentasjon, saman 
med ei fråsegn om at produktet oppfyller desse krava.

7. Spiredyktige frø/avleggjarar

	 I	 sluttproduktet	 skal	 innhaldet	 av	 ugrasfrø	 og	 vegetativt	 foryngingsmateriale	 av	 snøgtveksande	 ugras	 ikkje	
overstige	to	einingar	per	liter.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet oppfyller desse krava, saman med 
eventuelle tilhøyrande prøvingsrapportar og/eller dokumentasjon.

8. Produktopplysningar

	 Desse	 opplysningane	 skal	 følgje	 med	 produktet	 (både	 emballerte	 og	 uemballerte	 produkt),	 anten	 påførde	
emballasjen	eller	som	vedlagde	opplysningsskjema:

 Allmenne opplysningar

a)	 Namnet	på	og	adressa	til	det	organet	som	er	ansvarleg	for	marknadsføringa.

b)	 Ein	omtale	av	produkttypen	som	inneheld	uttrykket	«JORDBETRINGSMIDDEL».

c)	 Eit	identifikasjonsnummer	for	partiet.

d)	 Mengda	(i	vekt	eller	volum).

e)	 Dei	viktigaste	råstoffa	(over	5	volumprosent)	som	produktet	er	framstilt	av.

	 Dei	 følgjande	 opplysningane	 om	 bruken	 av	 produktet	 skal	 eventuelt	 følgje	 med	 produktet,	 anten	 påførde	
emballasjen	eller	som	vedlagde	opplysningsskjema:

a)	 Tilrådde	lagringsvilkår	og	tilrådd	siste	forbruksdato.

b)	 Retningslinjer	for	sikker	handtering	og	bruk.

c)	 Ein	omtale	av	bruksføremålet	til	produktet	og	eventuelle	avgrensingar	i	bruken.

d)	 Opplysningar	om	produktet	er	eigna	for	særskilde	plantegrupper	(t.d.	kalksky	eller	kalkelskande	planter).

e)	 pH	og	høvet	mellom	karbon	og	nitrogen	(C/N).

f)	 Opplysningar	om	stabiliteten	til	organiske	materiale	(stabile	eller	svært	stabile)	i	samsvar	med	nasjonale	eller	
internasjonale	standardar.

(1)	 For	produkt	der	innhaldet	av	organiske	stoff	ikkje	utelukkande	stammar	frå	organisk	avfall,	hageavfall	eller	parkavfall.
(2)	 For	produkt	der	innhaldet	av	organiske	stoff	utelukkande	stammar	frå	organisk	avfall,	hageavfall	eller	parkavfall.
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g)	 Opplysningar	om	tilrådde	bruksmetodar.

h)	 Tilrådd	bruksmengde	til	hobbybruk,	uttrykt	i	kilogram	eller	liter	av	produktet	per	overflateeining	(m2)	per	år.

	 Opplysningar	kan	berre	utelatast	dersom	søkjaren	kan	gje	ei	tilfredsstillande	grunngjeving.

 NB:	Desse	opplysningane	skal	gjevast	med	mindre	noko	anna	er	fastsett	i	nasjonal	lovgjeving.

 Detaljerte opplysningar:

Parameter Prøvingsmetodar

Mengd EN	12580

Innhald	av	organisk	materiale	og	oske EN	13039

Samla	nitrogen prEN	13654/1-2

Høvet	mellom	karbon	og	nitrogen	(C/N) C/N(*)

pH EN	13037

Tungmetall	(Cd,	Cr,	Cu,	Pb,	Ni,	Zn) EN	13650

Hg ISO	16772

Innhald	av	fukt/tørrstoff EN	13040

Salmonella ISO	6579

Egg	av	innvollsormar prXP	X	33-017

E. coli ISO	11866-3

Prøving	av	stabilitet/mognad	(det	skal	gjerast	greie	for	kva	
prøver	som	er	utførde,	og	for	resultata	av	dei)

Ikkje	relevant

(*)	 Karbon	=	organisk	materiale	(EN	13039)	×	0,58
	 Ikkje	relevant	=	det	finst	ingen	tilgjengeleg	CEN-metode.

9.	 Opplysningar på miljømerket

	 Felt	2	av	miljømerket	skal	innehalde	følgjande	tekst:

–	 medverkar	til	å	redusere	jord-	og	vassureining,

–	 fremjar	resirkulering	av	materiale,

–	 medverkar	til	gjere	jorda	meir	grøderik.

_____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2007

av 3. september 2007

om opprettelse av 2007-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved  
rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(*)

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 268 av 12.10.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2008 av 1. februar 2008 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 33, 12.6.2008, s. 23. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparla-
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 av 30.12.2006,  
s. 1).

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) 
nr. 3924/91 og som henvises til som «Prodcom-listen», 
er felles for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å 
sammenligne data medlemsstatene imellom.

5) Prodcom-listen må ajourføres, og det er derfor nødvendig 
å fastsette listen for 2007.

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 2007 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 2007.

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

 2012/EØS/16/40

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

Utferdiget i Brussel, 3. september 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (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, også konsentrert 2603 kg S

13.20.12.00 Nikkelmalm, også konsentrert 2604 kg S

13.20.13.00 Aluminiummalm, også konsentrert 2606 kg S

13.20.14.00 Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrer 2616 kg S

13.20.15.30 Tinnmalm, også konsentrert 2609 kg S

13.20.15.50 Blymalm, også konsentrert 2607 kg S

13.20.15.70 Sinkmalm, også konsentrert 2608 kg S

13.20.16.30 Wolframmalm, også konsentrert 2611 kg S

13.20.16.50 Manganmalm, også konsentrert 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

14.11.12.33 Granitt, ubearbeidet eller grovt bearbeidet 2516.11 kg T
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

14.11.12.50 Sandstein 2516.20 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 farget, 
unntatt kvarts- og metallholdig sand

2505.90 kg S

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
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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 2508.10 kg T

14.22.12.30 Ildfast leire 2508.30 kg T

14.22.12.50 Alminnelig leire, ikke ildfast, unntatt ekspanderende leire, 
andalusitt, cyanitt, sillimanitt, mulitt, chamotte- eller dinasjord

2508 [.40 +.50 +.60 +.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

14.30.12.30 Urøstet svovelkis 2502 kg T

14.30.12.50 Svovel, rå eller uraffinert (herunder gjenvunnet svovel) 2503.00.10 kg T

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
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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

4103.90.10 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
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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 (.10 
+.85)

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

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
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PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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15.13.12.90 Tilberedte varer av kjøtt, slakteavfall og blod, ikke nevnt ellers 1602.90 kg S

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

— — I

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

0304.1 kg S

15.20.12.10 Saltvannsfisk, fryst 0303 - 0303 [.79.1 +.80] kg S

15.20.12.30 Ferskvannsfisk, fryst 0303.79.1 kg S

15.20.12.50 Lever, rogn og melke, fryst 0303.80 kg S

15.20.12.70 Fileter, fryste 0304.2 kg S

15.20.12.90 Fiskekjøtt uten bein, fryst (unntatt fileter) 0304.9 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

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
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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

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 (unntatt fryste tørkede, med 
eddik eller eddiksyre, som mel eller flak)

2005.20 (.20 +.80) kg S
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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

15.32.10.21 Grapefruktsaft, ikke konsentrert 2009 [.21 +.29.9] l
@

S

15.32.10.22 Ublandet saft av sitrusfrukter (unntatt appelsin og grapefrukt) 2009 [.31 +.39 (.3 +.5 
+.9)]

l
@

S

15.32.10.23 Ananassaft, ikke konsentrert 2009 [.41 +.49 (.30 +.9)] l
@

S

15.32.10.24 Tomatsaft 2009.50 l
@

S

15.32.10.25 Druesaft, ikke konsentrert (herunder druemost) 2009 [.61 +.69 (.59 +.79 
+.90)]

l
@

S

15.32.10.26 Eplesaft, ikke konsentrert 2009 [.71 +.79 (.30 +.9)] l
@

S

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

15.32.10.30 Saftblandinger av frukt eller grønnsaker, ikke konsentrert 2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 
+.9)

l
@

S

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
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15.33.13.90 Andre tørkede grønnsaker (unntatt poteter, kepaløk, sopper 
og trøfler) og grønnsakblandinger, 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)

2005.99.60 kg S

15.33.14.62 Erter, tilberedt eller konservert på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste

2005.40 kg S

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 [.91 +.99 (.10 +.20 
+.30 +.40 +.50 +.90)]

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 og 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
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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

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) 1212.99.70 + 2008 [.20 
+.30 +.40 +.50 +.60 +.70 
+.80 +.9]

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 — — I

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, ikke kjemisk omdannet

1504 kg S

15.41.11.90 Andre animalske fettstoffer og oljer og deres fraksjoner, også 
raffinerte, ikke kjemisk omdannet

1506 kg S

15.41.12.10 Rå soyaolje, også avslimet, ikke kjemisk omdannet 1507.10 kg S

15.41.12.20 Rå jordnøttolje, ikke kjemisk omdannet 1508.10 kg S

15.41.12.30 Jomfruolje (olivenolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1509.10 kg S

15.41.12.40 Rå solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1512.11 kg S

15.41.12.50 Rå bomullsfrøolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1512.21 kg S

15.41.12.60 Rå rapsolje, og sennepsolje samt deres fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1514 [.11 +.91] kg S

15.41.13.10 Rå palmeolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1511.10 kg S
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15.41.13.30 Rå kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1513.11 kg S

15.41.13.50 Rå palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner, ikke 
kjemisk omdannet

1513.21 kg S

15.41.13.70 Rå linolje og dens fraksjoner, ikke 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 +.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, ikke kjemisk omdannet 1507.90 kg S

15.42.11.20 Raffinert jordnøttolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1508.90 kg S

15.42.11.31 Raffinert olivenolje og dens fraksjoner, ikke 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, ikke 
kjemisk omdannet

1512.19 kg S

15.42.11.50 Raffinert bomullsfrøolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1512.29 kg S

15.42.11.60 Raffinert rapsolje eller sennepsolje og deres fraksjoner, ikke 
kjemisk omdannet

1514 [.19 +.99] kg S

15.42.11.70 Sesamolje og dens fraksjoner, raffinert, ikke kjemisk omdannet 1515.50 kg S

15.42.12.10 Raffinert palmeolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1511.90 kg S
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15.42.12.20 Raffinert kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk 
omdannet

1513.19 kg S

15.42.12.30 Raffinert palmekjerneolje eller babassuolje og deres fraksjoner, 
ikke kjemisk omdannet

1513.29 kg S

15.42.12.40 Raffinert linolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.19 kg S

15.42.12.50 Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.30 kg S

15.42.12.80 Andre vegetabilske fettstoffer og deres fraksjoner, ikke 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

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
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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

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 Syrnet melk og fløte, yoghurt og andre gjærede varer 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, aromatisert, 
tilsatt frukt, nøtter eller lignende

0403 [10.9 +.90.9] kg S
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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

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 og 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
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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 glasert 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 2302.40 (.02 +.08) kg S

15.61.50.50 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av hvete 2302.30 kg S

15.61.50.90 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, av korn 
(unntatt mais, ris, hvete og belgfrukter)

2302 [.40(.10 +.90) +.50] kg S

NACE 15.62: Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

15.62.10.30 Rå maisolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.21 kg S

15.62.10.50 Maisolje, unntatt rå, og dens fraksjoner, ikke 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
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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

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
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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

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
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15.83.14.50 Melasse (unntatt av rørsukker) 1703.90 kg S

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, uten 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, ikke tilsatt 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, med innhold av kakaosmør over 
18 vektprosent

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

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
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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 Varer med innhold av kakao til framstilling av drikkevarer 1806.90.70 kg S

15.84.22.90 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, glaserte 
eller lignende med sukker (unntatt varer konservert med sukker og 
lagt i sirup, tørket frukt)

2006 kg S

NACE 15.85: Produksjon av pastavarer

15.85.11.30 Ukokt pasta med innhold av egg, ikke fylt eller tilberedt på annen 
måte

1902.11 kg S

15.85.11.50 Ukokt pasta uten innhold av egg, ikke 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
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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

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
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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

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 
(ikke medregnet alkoholavgift)

2208.20 l alc 100 % S

15.91.10.30 Whisky (ikke medregnet alkoholavgift) 2208.30 l alc 100 % S

15.91.10.40 Rom og annet brennevin framstilt ved destillasjon av fermenterte 
sukkerrørprodukter (ikke medregnet alkoholavgift)

2208.40 l alc 100 % S
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15.91.10.50 Gin og genever (ikke medregnet alkoholavgift) 2208.50 l alc 100 % S

15.91.10.63 Vodka med alkoholstyrke på høyst 45,4 volumprosent (ikke 
medregnet alkoholavgift)

2208.60.1 l alc 100 % S

15.91.10.65 Brennevin framstilt av frukt (unntatt likører, gin, genever, druevin 
eller druemesk (ikke medregnet alkoholavgift)

2208.90 (.33 +.38 +.45 
+.48 +.71)

l alc 100 % S

15.91.10.70 Ren alkohol (ikke medregnet 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 
(ikke medregnet alkoholavgift)

2207.10 l S

15.92.12.00 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke 2207.20 l S

NACE 15.93: Produksjon av vin

15.93.11.30 Champagne (ikke medregnet 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(.1 +.2 +.3 +.81 
+.82) +.29(.11 +.12 +.13 
+.17 +.18 +.77 +.78)]

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(.71 +.72 +.75 +.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
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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

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
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16.00.11.70 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter med innhold av 
tobakkserstatninger (unntatt tobakksavgift)

2402.90 kg S

16.00.12.30 Røyketobakk (unntatt tobakksavgift) 2403.10 kg S

16.00.12.90 Tobakksvarer, unntatt røyketobakk, homogenisert eller rekonstituert 
tobakk, tobakkserstatninger og tobakksessenser

2403.9 kg S

NACE 17.10: 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

17.10.20.21 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 + 
5305

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 pakninger for 
detaljsalg

5004 kg T

17.10.41.90 Garn spunnet av silkeavfall, ikke i pakninger for detaljsalg 5005 kg T

17.10.42.30 Garn av ull eller fine dyrehår, ikke i pakninger for detaljsalg 5106 + 5108.10 kg T

17.10.42.50 Garn av kjemmet ull eller fine dyrehår, ikke i pakninger for 
detaljsalg

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 detaljopplegging 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 pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5403.4 kg T

17.10.52.30 Garn (unntatt sytråd) med minst 85 vektprosent syntetiske fibrer, 
ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.1 +.2 +.3 +.4] kg T

17.10.52.50 Garn av stapelfibrer av polyester (unntatt sytråd), blandet med 
kunstige fibrer, ikke i pakninger for detaljsalg

5509.51 kg T

17.10.52.70 Garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd), blandet med 
bomull, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.53 +.62 +.92] kg T
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17.10.52.90 Annet garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke nevnt 
ellers, ikke i pakninger for detaljsalg

5509 [.59 +.69 +.99] kg T

17.10.53.30
z

Garn med under 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer, blandet med 
ull eller fine dyrehår, kardet, ikke i pakninger for detaljsalg

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 pakninger for detaljsalg

5509 [.52 +.61 +.91]b kg T

17.10.54.00 Garn av kunstige stapelfibrer, ikke i pakninger for detaljsalg 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 pakninger for 
detaljsalg

5508 [.10.10 +.20.10] kg T

17.10.55.55 Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

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 17.20: 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 minst 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
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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

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 +.20 +.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 +.20 +.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 +.20 +.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)

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 + 5514.30 m2 T

17.20.32.40 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kardet

5515 [.13.1 +.22.1] m2 T

17.20.32.50 Vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull eller fine 
dyrehår, kjemmet

5515 [.13.9 +.22.9] m2 T

17.20.32.90 Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer, blandede, unntatt med 
ull, fine dyrehår eller bomull

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 av 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

17.20.40.90 Vevnader (herunder vevde bånd av glassfiber) 7019 [.40 +.5] kg S
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NACE 17.30: Etterbehandling av tekstiler

17.30.10.10 Farging av fibrer — — I

17.30.10.21 Farging av silkegarn — — I

17.30.10.22 Farging av ullgarn og fine eller grove dyrehår — — I

17.30.10.23 Farging av bomullsgarn (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.24 Farging av lingarn, garn av vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.10.25 Farging av garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.26 Farging av garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.27 Farging av garn av syntetiske stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.10.28 Farging av garn av kunstige stapelfibrer (unntatt sytråd) — — I

17.30.21.10 Bleking av vevnader av silke — — I

17.30.21.20 Bleking av vevnader av ull og fine eller grove dyrehår — — I

17.30.21.30 Bleking av vevnader av bomull med innhold av minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.21.40 Bleking av vevnader av lin, vegetabilske fibrer eller bastfibrer — — I

17.30.21.50 Bleking av vevnader av syntetiske filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.60 Bleking av vevnader av kunstige filamenter og av stapelfibrer — — I

17.30.21.70 Bleking av vevnader av fløyel-, plysj- og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.21.80 Bleking av håndklefrotté og lignende vevnader (unntatt tuftede 
tekstilstoffer)

— — I

17.30.21.90 Bleking av stoff av trikotasje — — I

17.30.22.10 Farging av vevnader av silke — — I
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17.30.22.20 Farging av vevnader av ull og fine og grove dyrehår — — I

17.30.22.30 Farging av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.22.40 Farging av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bastfibrer — — I

17.30.22.50 Farging av vevnader av garn av syntetiske filamenter og av 
stapelfibrer

— — I

17.30.22.60 Farging av vevnader av garn av kunstige filamenter og av 
stapelfibrer

— — I

17.30.22.70 Farging av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.22.80 Farging av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.22.90 Farging av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.30.10 Trykking av vevnader av silke — — I

17.30.30.20 Trykking av vevnader av ull eller fine eller grove dyrehår — — I

17.30.30.30 Trykking av vevnader av bomull som inneholder minst 85 
vektprosent bomull

— — I

17.30.30.40 Trykking av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer og bastfibrer — — I

17.30.30.50 Trykking av vevnader av garn av syntetiske filamenter og 
stapelfibrer

— — I

17.30.30.60 Trykking av vevnader av garn av kunstige filamenter og stapelfibrer — — I

17.30.30.70 Trykking av vevnader av fløyel, plysj og chenille (unntatt 
frottévevnader og vevde bånd)

— — I

17.30.30.80 Trykking av håndklefrotté og lignende frottévevnader (unntatt 
tuftede tekstilstoffer)

— — I

17.30.30.90 Trykking av stoff av trikotasje og fiberduk («nonwovens») — — I

17.30.40.10 Annen ferdiggjøring av vevnader av silke (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — I

17.30.40.20 Annen ferdiggjøring av vevnader av ull eller fine eller grove 
dyrehår (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I
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17.30.40.30 Annen ferdiggjøring av vevnader av bomull som inneholder minst 
85 vektprosent bomull (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.40 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.50 Annen ferdiggjøring av vevnader av lin, vegetabilske tekstilfibrer 
og bastfibrer (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.60 Annen ferdiggjøring av vevnader av garn av kunstige filamenter og 
stapelfibrer, unntatt bleking, farging eller trykking

— — I

17.30.40.70 Annen ferdiggjøring av vevnader av fløyel, plysj og chenille 
(unntatt frottévevnader og vevde bånd) (unntatt bleking, farging 
eller trykking)

— — I

17.30.40.80 Annen ferdiggjøring av håndklefrotté og lignende frottévevnader 
(unntatt tuftede tekstilstoffer) (unntatt bleking, farging eller 
trykking)

— — I

17.30.40.90 Annen ferdiggjøring av stoff av trikotasje og fiberduk 
(«nonwovens») (unntatt bleking, farging eller trykking)

— — I

17.30.40.95 Ferdiggjøring av bekledning — — I

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

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 Sengetøy, vevd, unntatt av bomull, lin 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
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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) 6302.59.10 kg S

17.40.13.59 Dekketøy, vevd, av tekstilstoffer (unntatt av bomull, lin og fiberduk) 6302 [.53.90 +.59.90] 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 +.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, sengeforheng, av fiberduk 
(«nonwovens»)

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

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
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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 6306.30 kg S

17.40.22.70 Luftmadrasser og annet campingutstyr av tekstilstoff (unntatt 
markiser, telt, soveposer)

6306 [.40 +.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

17.40.90.00 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilstoffer, knyttede, ferdige 
eller som metervare

— — I

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
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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 [.29.10 +.90.20] 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

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
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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 — — I

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 over 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

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
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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, ikke nevnt ellers 5901 + 5903 + 5907 m2 S

17.54.38.30 Slanger og lignende varer av tekstilstoff, også med fôring, 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

17.54.39.00 Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag 
tekstilstoff, vattert (unntatt broderier)

5811 m2 S
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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

6115.21 p/st S

17.71.10.35 Strømpebukser, av syntetiske tekstilfibrer, av garn med minst 67 
desitex, trikotasje

6115.22 p/st S

17.71.10.37 Strømpebukser (unntatt av syntetiske fibrer, trikotasje) 6115.29 p/st S

17.71.10.50 Strømper og knestrømper for damer, av garn under 67 desitex, 
trikotasje

6115.30 pa S

17.71.10.90 Strømper, knestrømper, sokker og lignende av trikotasje, ikke 
nevnt ellers

6115 [.10 +.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

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



Nr. 16/310 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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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 [.20.10 +.30.10 
+.90.20]

p/st S

18.22.11.20 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer av trikotasje, 
for herrer eller gutter (unntatt jakker og blazere)

6101 [.20.90 +.30.90 
+.90.80]

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 [.10 +.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

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 varer, for herrer 
eller gutter (unntatt jakker og blazere av trikotasje, impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert)

6201.9 p/st S

18.22.22.10 Dresser for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203.1 p/st S
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18.22.22.20 Ensembler for herrer eller gutter (unntatt trikotasje) 6203 [.22.80 +.23.80 
+.29(.18 +.30 +.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

18.22.31.30 Anorakker, skijakker, vindjakker og lignende varer, for damer 
eller jenter (unntatt jakker og blazere av trikotasje, impregnert, 
overtrukket, belagt eller laminert)

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
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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, av ull eller fine dyrehår, 
kunstige og syntetiske tekstilfibrer (unntatt trikotasje og arbeids- 
og beskyttelsesklær)

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

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
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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

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
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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

18.24.14.80 Tilbehør og deler til klær, av trikotasje (unntatt hansker, vanter, 
sjal, skjerf og halstørklær, mantiljer og slør)

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[.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
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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

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
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18.24.32.53 Klær fra 6201.11 til 19, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 5907 6210.20 p/st S

18.24.32.55 Klær fra 6202,11 til 19, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 5907 6210.30 p/st S

18.24.32.73 Klær til herrer eller gutter, laget av stoff fra HS 5903, 5906 eller 
5907

6210.40 p/st

@

S

18.24.32.75 Klær til damer eller jenter, laget av stoff fra HS 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

6505.90.05 + 6506.99.10 p/st S

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 [.10 +.90(.10 +.30 
+.80)]

p/st

@

S

18.24.43.30 Hatter og andre hodeplagg (unntatt av filt, flettet eller laget av 
materialer i stykker eller i strimler, trikotasje, av gummi, av plast, 
beskyttelseshodeplagg)

6506.99.90 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 4302.19(.35 +.75 +.80) 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 
+.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
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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

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
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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

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

4205.00.1 kg S

19.20.14.50 Varer av lær eller kunstlær, ikke nevnt ellers 4205.00.90 — S

NACE 19.30: Produksjon av skotøy

19.30.11.00 Vanntett skotøy, med overdel av gummi eller plast (uten 
beskyttelseståkappe 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 [.91.90 +.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 beskyttelseståkappe 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 beskyttelseståkappe 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 beskyttelseståkappe 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 
beskyttelseståkappe 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 beskyttelseståkappe 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 beskyttelseståkappe av metall

6402 [.91.10 +.99.05] pa S

19.30.31.50 Fottøy med yttersåle av gummi, plast eller lær og overdel av lær, og 
med beskyttelseståkappe 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 beskyttelseståkappe av metall)

6403 [.51.05 +.59.05 
+.91.05 +.99.05]

pa S

19.30.32.90 Fottøy (unntatt med overdel av lær, kunstlær eller tekstilstoff) 6405.90 pa S
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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 +.93 +.94 +.95 
+.99]

m3

@

S

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 (herunder klosser og friser til parkett, 
ikke sammensatt)

4409.10 kg S
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20.10.21.50 Løvtre fortløpende profilert (herunder klosser og friser til parkett, 
ikke sammensatt)

4409.2 kg 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)

— — I

NACE 20.20: Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre

20.20.11.10 Kryssfiner og finerte plater og lignende laminert tre, av bambus 4412.10 m3 S

20.20.11.21 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse, med minst ett utvendig 
lag tropiske tresorter

4412.31 m3 S

20.20.11.24 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse, med minst ett utvendig 
lag av løvtre (unntatt tropiske tresorter)

4412.32 m3 S

20.20.11.27 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater (unntatt 
bambus), hvert lag av høyst 6 mm tykkelse (unntatt produkter med 
minst ett utvendig lag av tropiske tresorter eller løvtre)

4412.39 m3 S

20.20.12.10 Finerte plater og lignende laminert tre med lamellplater, lamelltre 
eller labank

4412.94 m3 S

20.20.12.20 Finerte plater og lignende laminert tre (unntatt med lamellplater, 
lamelltre eller labank)

4412.99 m3 S

20.20.13.13 Sponplater av tre 4410.11 m3 S

20.20.13.16 OSB-plater (oriented strand board), av tre 4410.12 m3 S
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20.20.13.19 «Waferboard» og lignende plater, av tre (unntatt sponplater og 
OSB-plater)

4410.19 m3 S

20.20.13.50 Sponplater og lignende plater av treaktige materialer (unntatt tre) 4410.90 m3 S

20.20.14.23 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse høyst 5 mm

4411.12 m2 S

20.20.14.26 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse over 5 mm men høyst 9 mm

4411.13 m2 S

20.20.14.29 Fiberplater med middels densitet (MDF), av tre eller andre treaktige 
materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre organiske stoffer, 
tykkelse over 9 mm

4411.14 m2 S

20.20.14.43 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet over 0,8 g/cm3

4411.92 m2 S

20.20.14.46 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet over 0,5 g/cm3, men høyst 0,8 g/cm3

4411.93 m2 S

20.20.14.49 Fiberplater (unntatt med middels densitet (MDF)), av tre eller 
andre treaktige materialer, ev. med innhold av harpiks eller andre 
organiske stoffer, densitet høyst 0,5 g/cm3

4411.94 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
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20.30.12.15 Sammensatt parkett av tre til mosaikkgulv 4418.71 m2 S

20.30.12.19 Sammensatt parkett av tre (unntatt til mosaikkgulv) 4418 [.72 +.79] 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 [.60 +.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 paller 4415.20.90 p/st

@

S

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
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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 viner) 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

20.52.15.10 Fletninger og lignende produkter av flettematerialer, også 
sammenføyde bånd

4601 [.92.05 +.93.05 
+.94.05 +.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

4601.2 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 [.92(.10 +.90) 
+.93(.10 +.90) +.94(.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

4602.1 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
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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

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

21.12.13.55 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
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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

21.12.21.57 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 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

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
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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 («greaseproof-papir»), 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

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
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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

4809.90.10 kg S

21.12.55.50 Selvkopierende papir i ruller med bredde over 36 cm, eller i 
rektangulære (herunder kvadratiske) ark med én side over 36 cm 
og den andre siden over 15 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

4809.90.90 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, 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

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
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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

21.22.13.00 Brett, tallerkener, fat, kopper og lignende varer, av papir eller papp 4823.6 kg S

NACE 21.23: Produksjon av kontorartikler av papir

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

21.23.11.18 Kopierings- eller overføringspapir, i ruller med bredde over 36 cm 
eller i rektangulære (herunder kvadratiske) ark der ingen sider er 
over 36 cm i ubrettet tilstand, eller i andre former enn rektangulære 
eller kvadratiske ark, offsetplater av papir, unntatt selvkopierende 
papir

4816.90 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
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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

21.24.11.80 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

NACE 21.25: Produksjon av varer av papir og papp ellers

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

21.25.14.85 Andre artikler av papir og papp ikke nevnt ellers 4823.90.85 kg S
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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

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 blad 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
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NACE 22.14: Forlegging av lydopptak

22.14.11.30 Grammofonplater, innspilte 8523.80.99 p/st

@

S

22.14.11.50 CD-plater, innspilte 8523.40.3 p/st S

22.14.12.00 Magnetbånd, med opptak av lyd 8523.29 (.33 +.39) 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

— — I

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
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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

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

— — I

22.22.32.20 Trykking av aviser, journaler og tidsskrifter, som utkommer 
sjeldnere enn fire ganger i uken, herunder tillegg til aviser, unntatt 
innlegg

— — I

22.22.32.30 Trykking av alle slags land- og sjøkart — — I

22.22.32.43 Trykking av illustrerte postkort (uten frimerke), kort med personlige 
hilsener, beskjeder, meldinger, herunder fødselsdagskort, julekort 
osv.

— — I

22.22.32.45 Trykking av overføringstrykk (dekalkomanier) — — I

22.22.32.50 Trykking av kalendere av alle slag, herunder kalenderblokker — — I

22.22.32.70 Trykking av bilder, tegninger og fotografier — — I
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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)

— — I

NACE 22.23: Bokbinding

22.23.10.10 Innbinding og ferdiggjøring av bøker og lignende trykksaker 
(bretting, samling, hefting, liming, beskjæring m.m.)

— — I

22.23.10.30 Innbinding og ferdiggjøring av brosjyrer, tidsskrifter, kataloger 
og reklametrykksaker, herunder bretting, samling, hefting, liming, 
beskjæring m.m.

— — I

22.23.10.50 Innbinding og ferdiggjøring, herunder ferdiggjøring av trykksaker 
av papir og papp, unntatt ferdiggjøring av bøker, brosjyrer, 
tidsskrifter, kataloger og reklametrykksaker

— — I

NACE 22.24: Ferdiggjøring før trykking

22.24.10.00 Setting og framstilling av trykkplater — — I

22.24.20.00 Komponenter til trykking 8442.50 — S

NACE 22.25: Annen grafisk produksjon

22.25.10.00 Andre grafiske arbeider — — I

NACE 22.31: Reproduksjon av lydopptak

22.31.10.10 Reproduksjon av lyd på grammofonplater — — I

22.31.10.30 Reproduksjon av lyd på magnetbånd med bredde høyst 4 mm — — I

22.31.10.50 Reproduksjon av lyd på magnetbånd med bredde over 4 mm, men 
høyst 6,5 mm

— — I

22.31.10.70 Reproduksjon av lyd på CD — — I

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

— — I

22.32.10.70 Reproduksjon av lyd og bilde på video og andre medier (unntatt 
magnetbånd)

— — I

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)

— — I
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22.33.10.50 Reproduksjon av magnetbånd med edb-data, bredde over 4 mm 
(unntatt opptak av lyd eller bilde)

— — I

22.33.10.70 Reproduksjon av andre medier med edb-data (unntatt magnetbånd, 
opptak av lyd eller bilde)

— — I

NACE 24.11: Produksjon av industrigasser

24.11.11.20 Argon 2804.21 m3 T

24.11.11.30 Edelgasser, 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 Nitrogenoksider 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 2853.00.30 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

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
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24.12.12.55 Blymønje og oransjemønje 2824.90.10 kg PbO

@

T

24.12.12.57 Blyoksider (unntatt blymonoksid (litharge, massicot), blymønje og 
oransjemønje)

2824.90.90 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

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
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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 3206.49.30 kg T

24.12.24.70 Andre fargestoffer og preparater samt uorganiske produkter til bruk 
som luminoforer

3206 [.41 .+.42 +.49(.10 
+.80) +.50]

kg T

NACE 24.13: Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

24.13.11.11 Klor 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

24.13.11.53 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.61 kg T

24.13.11.55 Silisium, med innhold minst 99,99 vektprosent silisium 2804.69 kg T

24.13.11.60 Fosfor 2804.70 kg T
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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

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
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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 2811.29.05 kg SiO2

@

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

24.13.22.39 Hypokloritter, kloritter, hypobromitter (unntatt 
kalsiumhypokloritter)

2828.90 kg Cl

@

T

24.13.22.55 Natriumklorat 2829.11 kg T
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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 +.24 +.25 
+.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 [.24 +.26 +.29(.30 
+.90) +.39]

kg P2O5

@
T

24.13.32.60 Fosfater av triammonium 2835.29.10 kg T

24.13.32.70 Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfater) 2835.31 kg P2O5

@
T

24.13.33.10 Dinatriumkarbonat (soda) 2836.20 kg Na2CO3

@
T
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24.13.33.20 Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat) 2836.30 kg T

24.13.33.30 Kaliumkarbonat 2836.40 kg K2O
@

T

24.13.33.40 Kalsiumkarbonat 2836.50 kg T

24.13.33.50 Bariumkarbonat 2836.60 kg BaCO3
@

T

24.13.33.71 Litiumkarbonater 2836.91 kg T

24.13.33.73 Strontiumkarbonat 2836.92 kg T

24.13.33.77 Karbonater (unntatt natriumhydrogenkarbonat og karbonater av 
kalium, kalsium, barium, bly, litium og strontium)

2836.99 kg T

24.13.41.25 Kromater og dikromater, peroksykromater 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

24.13.41.75 Salter av metalloksidsyrer og peroksidsyrer (unntatt 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

24.13.42.50 Destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere renhet 2853.00.10 kg S

24.13.42.70 Uorganiske eller organiske kvikksølvforbindelser, unntatt 
amalgamer

2852 kg S

24.13.42.90 Andre uorganiske forbindelser ikke nevnt ellers, amalgamer 
(unntatt destillert vann og annet vann av tilsvarende eller høyere 
renhet, flytende luft og komprimert luft, forbindelser og amalgamer 
av edelmetaller)

2853.00 (.50 +.90) 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

24.13.52.40 Silikater, kommersielle alkalimetallsilikater 2839 kg SiO2

@
T
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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

24.13.52.80 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

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



Nr. 16/344 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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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 2903.3 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 [.52 +.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

24.14.15.79 Halogenderivater av aromatiske hydrokarboner, unntatt klor-, o-di-
, p-di-, og heksaklorbenzen samt DDT (1,1,1-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

24.14.22.63 Oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav 2905.16 kg T

24.14.22.65 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
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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

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 +.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

2908.1 kg T

24.14.24.55 Fenolderivater eller fenolalkoholer som bare inneholder 
sulfogrupper, deres salter og estere

2908.99.10 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 [.91 +.99.90] 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
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24.14.32.19 Estere av eddiksyre (unntatt etylacetat og vinylacetat) 2915 [.33 +.36 +.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

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

24.14.32.77 Eddiksyreanhydrid 2915.24 kg T

24.14.32.78 Salter av eddiksyre 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 +.36] 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
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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

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 2917.34.10 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)

2917.34.90 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 
+.18 +.19 +.29 +.30 +.9]

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 2921.19.50 kg T

24.14.41.17 Asykliske monoaminer og deres derivater og salter (unntatt metyl-, 
dimetyl, trimetyl- og dietylamin)

2921.19 (.10 +.30 +.40 
+.80)

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
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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

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 2925.2 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
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24.14.44.50 Isocyanater 2929.10 kg T

24.14.44.90 Forbindelser med annen nitrogenfunksjon, unntatt isocyanater 2929.90 kg T

24.14.51.35 Tio- og ditiokarbamater, tiurammono-, di- eller tetrasulfider 2930 [.20 +.30] kg T

24.14.51.37 Metionin 2930.40 kg T

24.14.51.39 Organiske svovelforbindelser (unntatt tio- og ditiokarbonater 
(xantater), tio- og ditiokarbamater, tiurammono-, 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

2920.1 kg T

24.14.53.79 Estere av uorganiske syrer av ikke-metaller (unntatt av 
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) 2912.19.10 kg T

24.14.61.19 Asykliske aldehyder, uten annen oksygenfunksjon (unntatt 
methanal (formaldehyd), etanal (acetaldehyd), butanal 
(butyraldehyd, normal isomer))

2912.19.90 kg T

24.14.61.20 Sykliske aldehyder uten annen oksygenfunksjon 2912.2 kg S
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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

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
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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 [.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 +.40 +.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

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
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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 2707.99.80 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 (.1 +.30 +.50 
+.70 +.9)

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

24.15.30.13 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
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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

24.15.30.80 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

24.15.30.95 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

24.15.40.90 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 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

24.15.50.50 Kaliumsulfat (unntatt i tabletter eller lignende form eller i pakker 
på høyst 10 kg)

3104.30 kg K2O T

24.15.50.90 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk, ikke nevnt ellers 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 over 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



15.3.2012 Nr. 16/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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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

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 [.70 +.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
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24.16.54.50 Polyamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i ubearbeidede 
former

3908.10 kg T

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

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

3808.91.20 kg act. subst.
@

S
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24.20.11.40 Insektmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.30 kg act. subst.
@

S

24.20.11.50 Insektmidler på basis av organiske fosforforbindelser, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.40 kg act. subst.
@

S

24.20.11.60 Insektmidler på basis av pyretrinoider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.91.10 kg act. subst.
@

S

24.20.11.80 Andre insektmidler 3808.91.90 kg act. subst.
@

S

24.20.12.20 Ugressmidler på basis av fenoksiplantehormoner, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.11 kg act. subst.
@

S

24.20.12.30 Ugressmidler på basis av triaziner, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.13 kg act. subst.
@

S

24.20.12.40 Ugressmidler på basis av amider, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.15 kg act. subst.
@

S

24.20.12.50 Ugressmidler på basis av karbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.17 kg act. subst.
@

S

24.20.12.60 Ugressmidler på basis av dinitroanilinderivater, i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.21 kg act. subst.
@

S

24.20.12.70 Ugressmidler på basis av urea, uracil- eller sulfonylureaderivater, i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.93.23 kg act. subst.
@

S

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

3808.93.27 kg act. subst.
@

S

24.20.13.50 Antigromidler i former eller pakninger for detaljsalg eller som 
preparater eller varer

3808.93.30 kg act. subst.
@

S

24.20.13.70 Vekstregulerende midler i former eller pakninger for detaljsalg 
eller som preparater eller varer

3808.93.90 kg act. subst.
@

S

24.20.14.30 Desinfeksjonsmidler på basis av kvaternære ammoniumsalter i 
former eller pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.94.10 kg act. subst.
@

S

24.20.14.50 Desinfeksjonsmidler på basis av halogenforbindelser i former eller 
pakninger for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.94.20 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)

3808.94.90 kg act. subst.
@

S
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24.20.15.52 Uorganiske soppdrepende midler, bakteriedrepende midler og 
frøbehandlingsmidler, i former eller pakninger for detaljsalg eller 
som preparater eller varer

3808.92 (.10 +.20) kg act. subst.
@

S

24.20.15.53 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av ditiokarbamater, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.30 kg act. subst.
@

S

24.20.15.55 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av benzimidazoler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.40 kg act. subst.
@

S

24.20.15.56 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av diazoler eller triazoler, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.50 kg act. subst.
@

S

24.20.15.57 Soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, frøbehandlings-
midler på basis av diaziner eller morfoliner, i former eller pakninger 
for detaljsalg eller som preparater eller varer

3808.92.60 kg act. subst.
@

S

24.20.15.59 Andre soppdrepende midler, bakteriedrepende midler, 
frøbehandlingsmidler (f.eks. kaptan osv.)

3808.92.90 kg act. subst.
@

S

24.20.15.65 Varer under tolltariffkode 3808, som inneholder én eller 
flere av følgende stoffer: aldrin (ISO), binapacryl (ISO), 
kamfeklor (ISO), kaptafol (ISO), klordan (ISO), klordimeform 
(ISO), klorbenzilat (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), 
dinoseb (ISO) og dets salter eller estere, etylendibromid (ISO) 
(1,2-dibromoetan), etylendicklorid (ISO) (1,2-dikoroetan), 
fluoracetamid (ISO), heptaklor (ISO), heksaklorbenzen (ISO), 
1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan (HCH (ISO)), herunder 
lindan (ISO, INN), kvikksølvforbindelser, metamidofos (ISO), 
monokrotofos (ISO), oksiran (etylenoksid), paration (ISO), 
paration-metyl (ISO) (metyl-paration), pentaklorfenol (ISO), 
fosfamidon (ISO), 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoksyeddiksyre) 
og dens salter eller estere, formet eller emballert for detaljsalg eller 
som preparater eller artikler

3808.50 kg act. subst.
@

S

24.20.15.70 Rottegift og andre plantevernmidler, i former eller pakninger for 
detaljsalg eller som preparater eller varer (unntatt insektmidler, 
soppdrepende midler, ugressmidler og desinfeksjonsmidler)

3808.99 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 løsemidler, 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 løsemidler, herunder emaljer og lakker, unntatt 
som utgjør over 50 vektprosent av løsningen

3208.10.90 kg S

24.30.12.30 Malinger og lakker (ikke kollodium) på basis av akryl- eller 
vinylpolymerer, i flyktige, organiske løsemidler, som utgjør over 
50 vektprosent av total vekt

3208.20.10 kg S
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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 av 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

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
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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 av 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

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
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24.41.40.00 Sukkerarter, kjemisk rene (unntatt glukose osv.), sukkeretere, 
sukkerestere og deres salter osv.

2940 kg T

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

24.41.51.80 Provitaminer, andre vitaminer ikke nevnt ellers (herunder naturlige 
konsentrater), derivater

2936.90 — S

24.41.52.50 Insulin og dets salter 2937.12 — S

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 Halogenerte derivater 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, 
halogenerte derivater 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
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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

24.41.53.27 Alkaloider av cinchona og deres derivater, salter derav 2939.20 — 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

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

24.41.60.20 Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter (til 
organterapeutisk bruk)

3001.20 — S

24.41.60.40 Kjertler og andre organer eller stoffer for terapeutisk eller 
profylaktisk bruk, ikke nevnt ellers (unntatt blod og ekstrakter av 
kjertler eller andre organer)

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
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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

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
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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

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
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24.51.42.70 Kunstig og tilberedt voks av polyetylenglykol 3404.20 kg S

24.51.42.80 Kunstig og tilberedt voks (herunder forseglingsvoks) (unntatt 
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 Parfymer 3303.00.10 l
@

S

24.52.11.70 Toalettvann 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

24.52.16.70 Hårlakk 3305.30 — S

24.52.17.00 Hårpreparater (unntatt sjampo, permanent- og hårutglattings-
preparater, lakk)

3305.90 — S



15.3.2012 Nr. 16/367EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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
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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 [.21 +.29.15 +.40.1 
+.51.10 +.59.10 +.80.10]

kg S

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
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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

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
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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 3824.90.30 kg S

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
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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

24.66.48.71 Blandinger som inneholder halogenderivater av metan, etan eller 
propan

3824.7 kg S

24.66.48.75 Blandinger og preparater som inneholder oksiran (etylenoksid), 
polybrominerte bifenyler (PBB-er), polyklorinerte bifenyler (PCB-
er), polyklorinerte terfenyler (PCT-er) eller tris(2,3-dibrompropyl)-
fosfat

3824.8 kg S

24.66.48.98 Biodrivstoff (dieselerstatning), andre kjemiske produkter ikke 
nevnt ellers

3824.90 (.75 +.8 +.98) 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

5501.40 + 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] + 5503 [.1 +.20 
+.30 +.90]

kg T

24.70.12.40 Syntetisk høystyrkegarn, ikke i pakninger for detaljsalg 5402 [.1 +.20] kg S

24.70.13.13 Teksturert garn av nylon eller andre polyamider, ikke i pakninger 
for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.31 +.32] kg S

24.70.13.15 Teksturert garn av polyester, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt 
sytråd)

5402.33 kg S

24.70.13.23 Teksturert garn av polypropylen, ikke i pakninger for detaljsalg 
(unntatt sytråd)

5402.34 kg S
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24.70.13.25 Teksturert garn, ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd, av 
nylon og andre polyamider, av polyestere, av polypropylen)

5402.39 kg S

24.70.13.30 Garn av nylon eller andre polyamider og polyestere, ikke teksturert, 
ikke i pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.45 +.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 [.46 +.47 +.52] kg S

24.70.13.70 Garn av syntetiske filamenter, enkelt, av polypropylen, ikke i 
pakninger for detaljsalg (unntatt sytråd)

5402 [.48 +.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 [.44 +.49 +.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

24.70.23.90 Garn av kunstige filamenter med lengdevekt under 67 desitex, 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
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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

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
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25.13.20.13 Uvulkanisert gummi, blandet med «carbon black» eller 
silisiumdioksid

4005.10 kg S

25.13.20.15 Gummiløsninger og 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

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 slanger 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 4010.1 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
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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

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

25.13.73.43 Utvidelsesmuffer av vulkanisert bløtgummi, unntatt skumgummi 4016.99.20 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

4016.99.91 kg S
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25.13.73.60 Varer av vulkanisert bløtgummi (herunder gummibånd, 
tobakkspunger, tegn til datostempler og lignende, korker og ringer 
for flasker, unntatt hardgummi)

4016.99.99 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

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 (.2 +.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
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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

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
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25.21.30.74 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av vulkaniserte fibrer, ikke 
forsterket, osv.

3920.79.10 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

3920.79.90 kg S

25.21.30.81 Plater, duker, filmer, folier og bånd, av polyvinylbutyral, ikke 
forsterket, osv.

3920.91 kg S

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 addisjonspolymerisasjons-
produkter

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 av 
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 polymerisasjons-
produkter

3921.90 (.43 +.49 +.55 
+.60)

kg S
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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

25.22.12.00 Plastsekker og -poser (herunder kremmerhus) (unntatt av 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 lukkeanordninger 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 av polymerer av polyvinylklorid)

3918.90 m2 S

25.23.12.50 Badekar, dusjkar og vasker av plast 3922.10 p/st
@

S



Nr. 16/380 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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

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 9406.00.80a — 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
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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

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 3926.90.92 kg S

25.24.28.70 Andre artikler av plast eller andre materialer 3006.91 + 3926.90.97 — S

25.24.90.10 Plastdeler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper, unntatt 
stempeldrevet forbrenningsmotorer, gassturbiner

— — S S1
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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

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 (støpslet) uten trådinnlegg, farget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende belegg)

7003 [.12.10 +.19.10] m2 S

26.11.11.15 Annet glass i plater (støplset) uten trådinnlegg, farget eller ufarget, 
ugjennomsiktig (herunder med antireflekterende belegg)

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 belegg 7005.10.05 m2 S

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
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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 «floatglass», 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

7007.21.80 kg S

26.12.12.55 Laminert sikkerhetsglass, egnet til montering i motorvogner 7007.21.20 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

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
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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

26.13.12.20 Drikkeglass av blykrystall (herunder drikkeglass med stett), 
framstilt ved manuell glassuttaking

7013 [.22.10 +.33.1] p/st S

26.13.12.40 Drikkeglass av blykrystall (herunder drikkeglass med stett), 
framstilt ved mekanisk glassuttaking

7013 [.22.90 +.33.9] p/st S

26.13.12.60 Drikkeglass (unntatt drikkeglass med stett), av forsterket glass 7013.37.10 p/st S

26.13.12.80 Drikkeglass ellers 7013 [.28 +.37(.5 +.9)] p/st S

26.13.13.10 Husholdningsartikler av blykrystall (unntatt drikkeglass), framstilt 
ved manuell glassuttaking

7013 [.41.10 +.91.10] p/st S

26.13.13.30 Husholdningsartikler av blykrystall, (unntatt drikkeglass), framstilt 
ved mekanisk glassuttaking

7013 [.41.90 +.91.90] p/st S

26.13.13.50 Husholdningsartikler, unntatt drikkeglass, av glass med lineær 
utvidelseskoeffisient på høyst 5 x 10-6/K i temperaturområde fra 
0 °C til 300 °C

7013.42 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 [.49 +.99] p/st S

26.13.14.00 Glassbeholdere til termosflasker eller til andre vakuumisolerte 
beholdere

7020.00 (.07 +.08) 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
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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 av glassvatt) 7019.31 kg S

26.14.12.30 Tynn duk (vlies) av glassfibrer (herunder av 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

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
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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 varer av glass, ikke nevnt ellers 7020.00 (.05 +.10 +.30 
+.80)

— S

NACE 26.21: Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

26.21.11.30 Bordservise og kjøkkenutstyr 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

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
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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

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
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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 Al2O3 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

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
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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 Keramisk 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

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 2520.20 kg S
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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 betong 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

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

26.65.12.20 Varer av asbestsement, cellulosefibersement eller lignende 
fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre vegetabilske fibrer, 
syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer osv.) samt sement eller 
andre hydrauliske bindemidler, som inneholder asbest

6811.40 kg S

26.65.12.40 Plater, paneler, fliser og lignende varer, av cellulosefibersement 
eller lignende fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre 
vegetabilske fibrer, syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer 
osv.) samt sement eller andre hydrauliske bindemidler, som ikke 
inneholder asbest

6811 [.81 +.82] m2

@
S
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26.65.12.60 Ledninger, rør og tilhørende deler av cellulosefibersement eller 
lignende fiberblandinger (asbest, cellulose eller andre vegetabilske 
fibrer, syntetiske polymer-, glass eller metallfibrer osv.) samt 
sement eller andre hydrauliske bindemidler, som ikke inneholder 
asbest

6811.83 kg S

26.65.12.80 Varer av cellulosefibersement eller lignende fiberblandinger (asbest, 
cellulose eller andre vegetabilske fibrer, syntetiske polymer-, 
glass eller metallfibrer osv.) samt sement eller andre hydrauliske 
bindemidler, som ikke inneholder asbest (unntatt plater, paneler, 
fliser og lignende varer samt ledninger, rør og tilhørende deler)

6811.89 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

26.70.12.60 Monument- og bygningsstein og lignende, av granitt 6802 [.23 +.93] kg S

26.70.12.70 Monument- og bygningsstein og lignende (unntatt av granitt eller 
skifer, også polert, dekorert eller bearbeidet på annen måte)

6802 [.29 +.92 +.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
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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

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

26.82.11.50 Bearbeidede asbestfibrer, blandinger på basis av asbest, eller på 
basis av asbest og magnesiumkarbonat, varer av slike blandinger 
eller av asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, 
pakninger), også forsterkede (unntatt varer av asbestsement, 
cellulosefibersement eller lignende, samt friksjonsmateriale og 
tilhørende varer)

6812 kg S

26.82.11.90 Friksjonsmateriale og tilhørende varer (f.eks. ark, ruller, strimler, 
segmenter, plater, skiver, puter), ikke monterte, til bremser, 
koplinger o.l., framstilt på basis av asbest, andre mineralstoffer eller 
cellulose, også i forbindelse med tekstiler eller andre materialer

6813 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
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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

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

27.10.12.50 Korn og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål 7205 kg S

27.10.13.10 Slagg og dross 2618 + 2619 kg S

27.10.13.20 Avfall av jern og stål 7204 kg S

27.10.20.10 Ferromangan 7202.1 kg S

27.10.20.20 Ferrosilisium 7202.2 kg S

27.10.20.30 Ferrosilisiummangan 7202.30 kg S

27.10.20.40 Ferrokrom 7202.4 kg S

27.10.20.50 Ferromolybden 7202.70 kg S

27.10.20.90 Andre ferrolegeringer, ikke nevnt ellers 7202 [.50 +.60 +.80 +.9] kg S

27.10.31.10 Flate halvfabrikater (av ulegert stål) 7207 [.12 +.20.3] kg S
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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)a +.19.12a 
+.20(.11 +.15 +.17 
+.52)]a

kg S

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

27.10.32.10 Flate halvfabrikater (plater) (av rustfritt stål) 7218.91 kg S

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

27.10.32.22
z

Andre støpeblokker, primærformer og lange halvfabrikater (av 
rustfritt stål)

7218 [.10b +.99(.10b 
+.19 +.21b +.80)]

kg S

27.10.33.10 Flate halvfabrikater (av legert stål unntatt rustfritt stål) 7224.90.14 kg S

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

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

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

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

27.10.41.21
z

Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer for gjenutrulling, 
med bredde 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1a kg S

27.10.41.22
z

Andre varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer, med 
bredde under 600 mm (av rustfritt stål)

7220.1b kg S

27.10.41.30 Plater skåret av varmvalsede bånd med bredde 600 mm eller mer 
(av rustfritt stål)

7219 [.22 +.23 +.24] kg S

27.10.41.40 Kvartoplater med bredde 600 mm eller mer og brede flatvalsede 
produkter (av rustfritt stål)

7219.21 kg S

27.10.41.50 Kaldvalsede plater og bredbånd med bredde 600 mm eller mer (av 
rustfritt stål)

7219 [.3 +.90] kg S

27.10.42.00 Varmvalsede valsetråder i oppkveilede ringer (av rustfritt stål) 7221 kg S
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27.10.43.10 Varmvalsede runde stenger (av rustfritt stål) 7222.11 kg S

27.10.43.20 Varmvalsede stenger unntatt runde stenger og profiler (av rustfritt 
stål)

7222 [.19 +.40.10] kg S

27.10.43.30 Smidde stenger (av rustfritt stål) 7222.30 (.51 +.91) kg S

27.10.50.00 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål 7225.30.30 + 7225.40.15 
+ 7225.50.20 +7226.20 
+ 7227.10 + 7228.10(.20 
+.50)

kg S

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(.10 +.90)] + 
7226.99(.10 +.30)

kg S

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 +.99.70]

kg S

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

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

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] + 
7225.50.80

kg S

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

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

27.10.71.30 Elektroteknisk blikk og elektrotekniske bånd, ikke kornorientert, 
med bredde 600 mm eller mer

7225.11 kg S

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

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

27.10.72.30 Plater og bånd med bredde 600 mm eller mer, elektrolytisk belagt 
med metall

7210.30 + 7225.91 kg S
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27.10.72.40 Organisk belagte plater med bredde 600 mm eller mer 7210.70.80 kg S

27.10.81.10 Riflet eller på annen måte deformert valsetråd (av ulegert stål) 7213.10 kg S

27.10.81.20 Valsetråd av automatstål 7213.20 kg S

27.10.81.30 Valsetråd til bruk som armeringsjern (nett/riflede stenger) 7213.91.10 kg S

27.10.81.40 Valsetråd til kordvev i dekk 7213.91.20 kg S

27.10.81.90 Annen valsetråd (av ulegert stål) 7213 [.91 (.4 +.70 +.90) 
+.99]

kg S

27.10.82.10 Varmvalset valsetråd (av lagerstål) 7227.90.50 kg S

27.10.82.90 Varmvalset valsetråd (av annet legert stål enn lagerstål, hurtigstål 
og rustfritt stål)

7227 [.20 +.90(.10 +.95)] kg S

27.10.83.10 Varmvalset armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg S

27.10.83.20 Varmvalsede stenger av automatstål 7214.30 kg S

27.10.83.30 Varmvalsede stenger av lagerstål 7228.30.4 kg S

27.10.83.40 Varmvalsede stenger av verktøystål 7228 [.30.20 +.40.10] kg S

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

27.10.83.61 Hule borstenger 7228.80 kg S

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

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

27.10.91.10 U-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.31 kg S

27.10.91.20 I-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.32 kg S

27.10.91.30 H-profiler med høyde 80 mm eller mer (av ulegert stål) 7216.33 kg S

27.10.92.10 Spunspæler (av stål) 7301.10 kg S
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27.10.92.20 Smidde og kaldbehandlede profiler (av stål) 7301.20 kg S

27.10.92.30 Jernbanemateriell (av stål) 7302 kg S

NACE 27.21: Produksjon av rør og rørdeler av støpejern

27.21.10.00 Rør og hule profiler, av støpejern 7303 kg T

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 [.11 +.22 +.24 +.4] kg S

27.22.10.21 Sømløse rør av presisjonstype, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av 
rustfritt stål, kaldbearbeidede eller kaldvalsede

7304 [.31.20 +.51(.1 
+.81)]

kg S

27.22.10.23 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, 
kaldbearbeidede eller kaldvalsede (unntatt av presisjonstype)

7304 [.31.80 +.51.89] kg S

27.22.10.41 Sømløse rør, sirkelrundt tverrsnitt, ikke av rustfritt stål, ikke 
kaldbearbeidede, ytre diameter høyst 168,3 mm

7304 [19.10 +.23 
+.39(.10 +.5 +.92) 
+.59(.10 +.3 +.92)]

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 [19.30 +.29(.10 
+.30) +.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 [.19.90 +.29.90 
+.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, sirkelrundt tverrsnitt, av stål, ytre diameter 
over 406,4 mm

7305 [.11 +.12 +.20 +.31] kg S
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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

7306.30.11 kg S

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

7306.30.19 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 [.1 +.2 +.30 (.4 +.7 
+.80) +.50 +.90]

kg S

27.22.10.94 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse høyst ≤ 2 mm

7306.61.1 kg S

27.22.10.96 Rør, kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt, av stål, varm- eller 
kaldbearbeidede og sveisede, godstykkelse under 2 mm

7306.61.9 kg S

27.22.10.98 Rør, annet tverrsnitt enn sirkelrundt, kvadratisk eller rektangulært, 
og hule profiler, av stål, varm- eller kaldbearbeidet og sveiset

7306.69 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



15.3.2012 Nr. 16/399EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

27.31.10.15 Andre stenger av jern eller ulegert stål unntatt automatstål, ikke 
bearbeidet videre enn kaldbearbeiding (f.eks. ved kaldtrekking), 
med under 0,25 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 0,25 vektprosent karbon, med rektangulært ikke-
kvadratisk tverrsnitt

7215.50.11 kg T

27.31.10.50 Andre stenger av jern eller stål, kaldbearbeidede og videre 
bearbeidede (unntatt varmvalsede, varmtrukne, 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 0,25 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, 
varmtrukne 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(.30 +.80) 
+.90]a

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

7211.29a 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

7211.29b 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(.30 +.80)b 
+.29c +.90b] + 7226.92b

kg S

27.32.10.24 Kaldvalsede smale bånd og kaldvalsede spaltede bånd av 
elektrostål, ikke kornorientert, av ulegert stål og silisiumlegert stål, 
med bredde under 600 mm

7211.23.20 + 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 +.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 
+.6 +.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

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
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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

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
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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 7806.00.30 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 7806.00.50 kg T

27.43.24.00 Støv, pulver og flak, av sink 7903 kg T

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

7907.00.10 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 8007.00.10 kg T

27.43.28.60 Tinnfolier, med tykkelse høyst 0,2 mm (uten underlag), pulver og 
flak

8007.00.30 kg T

27.43.29.00 Rør og rørdeler (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av tinn 8007.00.50 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
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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

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 [.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

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
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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

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 ikke-
jernholdige metaller

— 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
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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

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
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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 — — I

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

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, 
(ikke fôrede eller varmeisolerte) for alle materialer (unntatt til 
komprimerte eller flytende 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

— — I

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
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28.22.13.00 Deler til sentralvarmekjeler 8403.90 — S S2

28.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av sentralvarmekjeler (unntatt til 
husholdningsbruk)

— — I

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

— — I

28.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av dampkjeler (unntatt sentralvarmt-
vannskjeler)

— — I

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

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
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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

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 — — I C

28.51.11.50 Overflatebehandling med metall ved termisk sprøyting — — I C

28.51.11.70 Overflatebehandling med sink ved elektrolyse og kjemisk prosess — — I C

28.51.11.90 Overflatebehandling med andre metaller (nikkel, kobber, krom 
osv.) ved elektrolyse og kjemisk prosess

— — I C
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28.51.12.30 Overflatebehandling med plast — — I C

28.51.12.50 Annen overflatebehandling (fosfatering osv.) — — I C

28.51.21.00 Termiske overflatebehandlinger, unntatt med metall — — I C

28.51.22.30 Maling, lakkering — — I C

28.51.22.50 Eloksering — — I C

28.51.22.70 Høyvakuumfordamping (CVD) — — I C

28.51.22.90 Annen overflatebehandling av metaller — — I C

NACE 28.52: Bearbeiding av metaller

28.52.10.01 Dreide metalldeler til kraner, ventiler og lignende artikler — — S S1

28.52.10.03 Dreide metalldeler til maskiner og mekaniske apparater — — S S1

28.52.10.05 Dreide metalldeler til veigående kjøretøyer (unntatt til lokomotiver 
eller rullende materiell, framstilt ved støping, smiing, stansing, 
valsing eller pulvermetallurgi)

— — S S1

28.52.10.07 Dreide metalldeler til luftfartøyer, romfartøyer og satellitter — — S S1

28.52.10.09 Dreide metalldeler til elektriske maskiner og elektrisk utstyr, 
lydopptakere og -gjengivere, apparater for opptak og gjengivelse 
av fjernsynsbilder og -lyd

— — S S1

28.52.10.11 Dreide metalldeler til optiske, fotografiske og kinematografiske 
instrumenter og apparater samt til måle-, kontroll- eller 
presisjonsinstrumenter eller -apparater

— — S S1

28.52.10.13 Dreide metalldeler til artikler under tolltariffkode 7326, 7419, 
7616, dreide metalldeler til kjøretøyer og utstyr til festing av 
jernbaneskinner under tolltariffkode 86

— — S S1

28.52.20.00 Metalldeler (unntatt dreide) — — 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
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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 -blad, av uedelt metall 8211 [.94 +.95] p/st
@

S

28.61.11.70 Sakser, skreddersakser og lignende, samt tilhørende blad 8213 p/st
@

S

28.61.12.40 Barberhøvler, barberkniver og tilhørende deler (unntatt barberblad) 8212 [.10 +.90] — S

28.61.12.50 Barberblad (herunder emner til barberblad i lengder) 8212.20 p/st
@

S

28.61.13.30 Papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og tilhørende 
blad

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

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



Nr. 16/414 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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 Båndsagblad 8202.20 kg S

28.62.20.30 Sirkelsagblad med arbeidende del av stål 8202.31 kg S

28.62.20.50 Andre sirkelsagblad, herunder deler 8202.39 kg S

28.62.20.91 Sagkjeder 8202.40 kg S

28.62.20.93 Rette sagblad til metallbearbeiding 8202.91 kg S

28.62.20.95 Andre sagblad 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

28.62.20.99 Andre sagblad 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
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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

28.62.30.87 Ambolter, feltesser, slipeskiver og -steiner med stativ, for hånd- 
eller fotkraft

8205.80 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

28.62.40.48 Verktøy til brotsjing og rømming av metall 8207.60.70 kg S
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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

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



15.3.2012 Nr. 16/417EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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 knivblad til maskiner eller mekaniske redskaper, til 
metallbearbeiding

8208.10 kg S

28.62.50.45 Kniver og knivblad 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 knivblad til kjøkkenmaskiner eller maskiner i 
næringsmiddelindustrien (unntatt rundkniver)

8208.30.90 kg S

28.62.50.63 Kniver og knivblad til jord-, hage- eller skogbruksmaskiner 8208.40 kg S

28.62.50.65 Kniver og knivblad 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

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
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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

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
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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

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 rustfritt stål 7314.12 kg S

28.73.13.15 Vevde produkter, herunder ubrutte bånd, av jern- eller ståltråd 
(unntatt ubrutte bånd til maskiner av rustfritt stål)

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
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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

7419.99.10 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

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
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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

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 minst 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
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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

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 blad, 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 blad, 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 7419.99.30 kg S
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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

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
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28.75.12.53 Bord-, kjøkken- eller husholdningsartikler og tilhørende deler, av 
kobber

7418 [.11 +.19.90] 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

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 propellblad 8487.10 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
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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

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

28.75.27.58 Varer av kobber, ikke nevnt ellers 7419 [.91 +.99.90] kg S S2

28.75.27.63 Andre varer av bly, ikke nevnt ellers 7806.00 (.10 +.90) kg S S2

28.75.27.65 Andre varer av sink, ikke nevnt ellers 7907.00.90 kg S S2

28.75.27.66 Andre varer av tinn, ikke nevnt ellers 8007.00.90 kg S S2
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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

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

8408.90.41 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

8408.90.43 p/st S

29.11.13.35 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 30 kW, men høyst 50 kW

8408.90.45 p/st S

29.11.13.37 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 50 kW, men høyst 100 kW

8408.90.47 p/st S

29.11.13.53 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 100 kW, men høyst 200 kW

8408.90.61 p/st S

29.11.13.55 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 200 kW, men høyst 300 kW

8408.90.65 p/st S

29.11.13.57 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 300 kW, men høyst 500 kW

8408.90.67 p/st S

29.11.13.73 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 500 kW, men høyst 1000 kW

8408.90.81 p/st S

29.11.13.75 Forbrenningsmotorer med kompresjonstenning, til industriell bruk, 
med ytelse over 1 000 kW

8408.90 (.85 +.89) 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)

— — I

29.11.92.00 Reparasjon og vedlikehold av motorer og turbiner (unntatt til fly 
og motorvogner)

— — I
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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

8412.21.20 p/st
@

S

29.12.11.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, lineært virkende (sylindrer), 
unntatt hydrauliske systemer

8412.21.80 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

8412.29.20 p/st
@

S

29.12.12.35 Hydrauliske kraftmaskiner og motorer, unntatt hydrauliske 
systemer

8412.29.81 p/st
@

S

29.12.12.37 Kraftmaskiner og motorer ikke nevnt ellers 8412 [.29.89 +.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 8413.50.20 p/st
@

S

29.12.22.30 Doseringspumper 8413.50.40 p/st S

29.12.22.50 Hydrauliske stempelpumper 8413.50.61 p/st S

29.12.22.70 Vekselvirkende seriestempelpumper 8413.50.69 p/st S

29.12.22.90 Andre stempeldrevne fortrengningspumper 8413.50.80 p/st S
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29.12.23.10 Roterende fortrengningspumper, hydrauliske aggregater 8413.60.20 p/st

@

S

29.12.23.33 Hydrauliske tannhjulspumper 8413.60.31 p/st S

29.12.23.35 Tannhjulspumper, unntatt hydrauliske 8413.60.39 p/st S

29.12.23.53 Hydrauliske eksenterpumper 8413.60.61 p/st S

29.12.23.55 Eksenterpumper, unntatt hydrauliske 8413.60.69 p/st S

29.12.23.73 Skruepumper 8413.60.70 p/st S

29.12.23.75 Andre roterende fortrengningspumper, ikke nevnt ellers 8413.60.80 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 varmt-
vannsforsyning

8413.70.30 p/st S

29.12.24.20 Sentrifugalpumper høyst 15 mm avløp 8413.70.35 p/st S

29.12.24.30 Kanalhjuls- og sidekanalpumper, med utløpsåpning med diameter 
over 15 mm

8413.70.45 p/st S

29.12.24.51 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.51 p/st S

29.12.24.53 Radialpumper, ettrinns, enkeltvirkende, unntatt helstøpte, med 
utløpsåpning med diameter over 15 mm

8413.70.59 p/st S

29.12.24.55 Radialpumper, dobbeltvirkende, ettrinns, med utløpsåpning med 
diameter over 15 mm

8413.70.65 p/st S

29.12.24.60 Radialpumper, flertrinns, med utløpsåpning med diameter over 15 
mm

8413.70.75 p/st S

29.12.24.71 Sentrifugalpumper, ettrinns, kombinert radiasial eller aksialtype 8413.70.81 p/st S

29.12.24.75 Rotodynamiske flertrinnspumper, kombinert radial/aksial eller 
aksialtype

8413.70.89 p/st S

29.12.24.80 Andre pumper ikke nevnt ellers, væskeelevatorer 8413.8 p/st S

29.12.31.30 Andre vakuumpumper 8414.10 (.20 +.89) p/st S
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29.12.31.50 Rotasjonsstempelpumper, rotasjonspumper med regulerbare 
skovler, molekylarpumper og Roots-pumper

8414.10.25 p/st S

29.12.31.70 Diffusjons-, fryse- og adsorpsjonspumper 8414.10.81 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 8414.30.20 p/st S

29.12.33.35 Kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW, hermetiske eller 
halvhermetiske

8414.30.81 p/st S

29.12.33.37 Andre kjølekompressorer med ytelse over 0,4 kW 8414.30.89 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 8414.80.11 p/st S

29.12.35.50 Turbokompressorer, flertrinns 8414.80.19 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

8414.80.22 p/st S

29.12.36.50 Stempeldrevne fortrengningskompressorer med manometertrykk 
på høyst 15 bar som gir en gjennomstrømning per time over 60 m³

8414.80.28 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

8414.80.51 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

8414.80.59 p/st S

29.12.37.30 Roterende fortrengningskompressorer med én aksel 8414.80.73 p/st S

29.12.37.53 Roterende fortrengningskompressorer med flere aksler, 
skruekompressorer

8414.80.75 p/st S

29.12.37.55 Andre roterende fortrengningkompressorer med flere aksler 8414.80.78 p/st S

29.12.38.00 Andre kompressorer, også til bruk i sivil luftfart 8414.80.80 p/st S
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29.12.41.30 Deler til kraftmaskiner og motorer, unntatt til hydrauliske 
kraftmaskiner og motorer og reaksjonsmotorer, unntatt 
turbojetmotorer

8412.90.80 — S S2

29.12.41.50 Deler til hydrauliske kraftmaskiner og motorer 8412.90.40 — S S2

29.12.41.70 Deler til reaksjonsmotorer, unntatt turbojetmotorer 8412.90.20 — 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 — — I

29.12.92.00 Reparasjon og vedlikehold av pumper og kompressorer — — I

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 filtere 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

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
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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 — — I

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

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
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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 8483.10.2 kg S S2

29.14.22.53 Kardangaksler 8483.10.50 kg S S2

29.14.22.55 Drivaksler unntatt veivaksler, veiver og kardangaksler 8483.10.95 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 +.80) kg S S2

29.14.24.32 Faste gir og utvekslinger med sylindriske tannhjul 8483.40.21 kg S

29.14.24.33 Faste gir og utvekslinger med koniske eller konisk-sylindriske 
tannhjul

8483.40.23 kg S

29.14.24.34 Faste gir og utvekslinger, snekketannhjul 8483.40.25 kg S

29.14.24.40 Andre girkasser 8483.40.29 kg S

29.14.24.50 Regulerbare gir og andre hastighetsregulatorer 8483.40.5 kg S

29.14.24.73 Kule- og rulleskruer 8483.40.30 kg S

29.14.24.75 Andre elementer for kraftoverføring 8483.40.90 kg S

29.14.25.00 Svinghjul og reimskiver (herunder blokker) 8483.50 kg S

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 8483.90.20 — S S2
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29.14.33.50 Deler til drivaksler, krumtapper, utvekslinger, girkasser, 
dreiemomentomformere, svinghjul, reimskiver, koplinger og 
universalledd

8483.90.8 — 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)

8514.10.80 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 [.20.80 +.30.99 
+.40]

kg S

29.21.13.57 Infrarøde stråleovner 8514.30.19 kg S

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 — — I

29.21.92.00 Reparasjon og vedlikehold av ovner og brennere — — I
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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 8425.19.20 p/st S

29.22.11.70 Taljer og heiseverk (unntatt med elektrisk motor eller hånddrevne 
kjettingtaljer)

8425.19.80 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

8425.39.30 p/st S

29.22.12.70 Vinsjer og ankerspill ikke nevnt ellers 8425.39.90 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

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
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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

29.22.16.30 Heiser og elevatorer med heisespann (skips), elektrisk drevne 8428.10.20 p/st
@

S

29.22.16.50 Heiser og elevatorer med heisespann (skips), (unntatt elektrisk 
drevne)

8428.10.80 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 8428.20.98 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
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29.22.17.93 Rulletransportører, for transport av varer 8428.39.20 p/st
@

S

29.22.17.95 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for transport av 
varer, ikke nevnt ellers

8428.39.90 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

29.22.18.90 Løfte-, håndterings- eller lossemaskiner ikke nevnt ellers 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

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)

— — I

29.22.92.00 Reparasjon og vedlikehold av løfte- og håndteringsutstyr — — I

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
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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 Frysedisker og -reoler, med innebygd kjøleaggregat eller fordamper 
(unntatt til oppbevaring av fryste matvarer)

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

29.23.13.80 Varmepumper, unntatt klimaanlegg under tolltariffkode 8415 8418.61 p/st

@

S

29.23.13.90 Kjøle- og fryseutstyr, samt varmepumper, ikke nevnt ellers 8418.69 p/st

@

S

29.23.14.10 Apparater for filtrering eller rensing av luft 8421.39.20 p/st

@

S

29.23.14.20 Apparater for filtrering eller rensing av gasser ved hjelp av væsker 8421.39.40 p/st

@

S

29.23.14.40 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ved en katalytisk 
prosess

8421.39.60 p/st

@

S

29.23.14.70 Apparater for filtrering eller rensing av gasser, ikke nevnt ellers 8421.39.90 p/st

@

S

29.23.20.30 Aksialvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.20 p/st S

29.23.20.50 Sentrifugalvifter (unntatt til hjemmebruk) 8414.59.40 p/st S

29.23.20.70 Vifter ikke nevnt ellers 8414.59.80 p/st S

29.23.30.10 Deler til klimaanlegg 8415.90 — S S2
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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

29.23.30.80 Deler til maskiner, apparater og laboratorieutstyr, herunder 
elektrisk oppvarmet, til behandling av materialer som innebærer 
temperaturendring, og til ikke-elektriske varmtvannsberedere av 
gjennomstrømnings- eller magasineringstype, ikke nevnt ellers

8419.90 — S S2

29.23.91.00 Installasjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk

— — I

29.23.92.00 Reparasjon og vedlikehold av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt 
til husholdningsbruk

— — I

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
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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

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

29.24.24.90 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 8421.19.20 p/st
@

S

29.24.31.70 Sentrifuger til annen bruk enn laboratorier 8421.19.70 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
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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

29.24.40.50 Apparater og innretninger for metallisering under vakuum 8419.89.30 p/st
@

S

29.24.40.90 Maskiner, apparater eller laboratorieutstyr, herunder elektrisk 
oppvarmet, til behandling av materialer som innebærer 
temperaturendring, ikke nevnt ellers

8419.89.98 p/st
@

S

29.24.51.00 Deler til generatorer for vanngass eller generatorgass 8405.90 — S S2

29.24.52.20 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

29.24.53.40 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

8487.90 — 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 — — I
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29.24.92.00 Reparasjoner og vedlikehold av andre maskiner til generell bruk, 
ikke nevnt ellers

— — I

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

29.31.90.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbrukstraktorer — — I

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
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29.32.13.33 Sentraldrevne ettkorn-såmaskiner 8432.30.11 p/st S

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

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
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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 Fôrhøstere for montering på traktor 8433.59.19 p/st S

29.32.34.75 Fôrhøstere 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

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
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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 — — I

29.32.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og skogbruksmaskiner — — I

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

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
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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

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
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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

8456.90 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

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
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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 0,01 mm 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 0,01 mm i alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding 
av metall

8460.21.1 p/st S

29.42.31.17 Andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i 
alle akseretninger, numerisk styrte, for bearbeiding av metall

8460.21.90 p/st S

29.42.31.23 Planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm 
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 0,01 mm 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
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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

8462.21.80 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

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

8462.29.9 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
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29.42.34.80 Andre presser for bearbeiding av metall, unntatt 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

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

— — I

29.42.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
metall

— — I

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
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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

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
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29.43.20.63 Manuelle apparater for manuell sveising med dekkede elektroder, 
komplette med sveise- eller skjæreinnretninger

8515.39.1 p/st
@

S

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

8515.80.1 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 8466.10.20 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 8466.10.38 kg S

29.43.31.70 Selvåpnende gjengehoder 8466.10.80 kg S

29.43.32.30 Holdere til arbeidsstykker, jigger og andre fastspenningsredskaper, 
sett med tilhørende standarddeler

8466.20.20 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

8466.20.98 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.

— — I

29.43.92.00 Reparasjon og vedlikehold av verktøymaskiner for bearbeiding av 
tre, kork, bein, hardgummi osv.

— — I
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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 — — I

29.51.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til metallurgisk industri — — I

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



Nr. 16/454 15.3.2012EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

PRODCOM Beskrivelse Ekstern varenomenklatur-
referanse for 2007 (HS/KN)

Volum
Fysisk enhet P Referanse  

til noter

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
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29.52.40.50 Betong- og mørtelblandere 8474.31 p/st
@

S

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 — — I

29.52.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til gruve- og bygge- og 
anleggsvirksomhet

— — I

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
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29.53.15.73 Kaffetraktere (perkolatorer) og andre apparater for tilberedning av 
kaffe og andre varme drikker

8419.81.20 p/st
@

S

29.53.15.75 Apparater og innretninger for koking, steking eller oppvarming av 
mat

8419.81.80 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
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29.53.91.00 Installasjon av maskiner til nærings- og nytelsesmiddelindustri — — I

29.53.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

— — I

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 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 vevemaskiner (vevstoler), strikkemaskiner, possement, 
fletninger m.m.

8445.90 p/st S

29.54.13.30 Vevemaskiner 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 Vevemaskiner 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
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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

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 vevemaskiner (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

— — I

29.54.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner for produksjon av tekstiler, 
konfeksjon og lærvarer

— — I

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

29.55.11.43 Skjæremaskiner og -apparater med tre kniver, for papir eller papp 8441.10.40 p/st
@

S
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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

— — I

29.55.92.00 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og apparater for produksjon 
av papir eller papp

— — I

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

29.56.11.90 Andre bokbinderimaskiner 8440.10.90 p/st
@

S

29.56.12.30 Fotosettemaskiner 8442.30.10 p/st S
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29.56.12.50 Maskiner, apparater og utstyr for typesetting, med eller uten 
støpeutstyr, unntatt fotosettemaskiner

8442.30.9 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

8443.13.31 p/st S

29.56.13.55 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 52 × 
74 cm, men høyst 74 × 107 cm

8443.13.35 p/st S

29.56.13.57 Offset-trykkemaskiner med arkmating, ark av størrelse over 74 × 
107 cm

8443.13 (.39 +.90) p/st S

29.56.14.10 Maskiner og apparater for trykking av tekst, med rullemating, 
unntatt fleksograftrykkemaskiner

8443.14 p/st S

29.56.14.30 Fleksograftrykkemaskiner og –apparater 8443.16 p/st S

29.56.14.50 Gravyrtrykkemaskiner og -apparater 8443.17 p/st S

29.56.14.90 Andre trykkemaskiner 8443 [.15 +.19] p/st S

29.56.14.99 Andre trykke-, kopierings- og telefaksmaskiner (unntatt 
fotosettemaskiner, maskiner som kan kobles til datamaskiner eller 
til et nett, samt maskiner som utfører minst to av funksjonene 
trykking, kopiering eller telefaksoverføring)

8443.39 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

29.56.15.90 Deler og tilbehør til trykkemaskiner under tolltariffkode 8443.1 8443.91 — S S2

29.56.21.00 Tørkesentrifuger for tøy 8421.12 p/st S

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
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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

8477.59.80 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

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
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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

29.56.25.82 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av halvlederstaver eller -skiver

8486.10 p/st
@

S

29.56.25.84 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av halvlederkomponenter eller elektroniske 
integrerte kretser

8486.20 p/st
@

S

29.56.25.86 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til framstilling av flatskjermer

8486.30 p/st
@

S
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29.56.25.88 Maskiner og apparater som utelukkende eller hovedsakelig 
benyttes til a) framstilling eller reparasjon av masker og retikler, 
b) montering av halvlederkomponenter eller elektroniske 
integrerte kretser og c) løfting, håndtering, innsetting og uttak 
av halvlederstaver og -skiver, elektroniske integrerte kretser og 
flatskjermer

8486.40 p/st
@

S

29.56.25.99 Andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper med egen 
funksjon, ikke nevnt ellers

8479 [.60 +.89.9] 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

29.56.26.80 Deler til maskiner, apparater og mekaniske redskaper med 
selvstendige funksjoner, ikke nevnt ellers

8479.90 — S S2

29.56.26.90 Deler og tilbehør til maskiner og apparater som utelukkende 
eller hovedsakelig benyttes til a) framstilling av halvlederstaver 
eller -skiver, elektroniske integrerte kretser eller flatskjermer, 
b) framstilling av masker og retikler, c) montering av 
halvlederkomponenter eller elektroniske integrerte kretser og 
d) løfting, håndtering, innsetting og uttak av halvlederstaver og 
-skiver, elektroniske integrerte kretser og flatskjermer

8486.90 — S

29.56.91.00 Installasjon av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — I

29.56.92.00 Reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner ikke nevnt ellers — — I

NACE 29.60: Produksjon av våpen og ammunisjon

29.60.13.30 Revolvere og pistoler (unntatt militære håndskytevåpen, 
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 (unntatt militære 
håndskytevåpen)

9303.90 p/st S

29.60.13.90 Andre våpen (herunder geværer eller pistoler for luft eller gass eller 
utstyrt med fjærmekanisme, køller) (unntatt til militære formål)

9304 p/st
@

S

29.60.14.50 Patroner til haglegeværer, revolvere, pistoler, karabiner, rifler og 
lignende (unntatt militære håndskytevåpen)

9306 [.2 +.30(.10 +.9)] p/st
@

S

29.60.14.70 Ammunisjon og prosjektiler og tilhørende deler ikke nevnt ellers 
(unntatt til militære formål)

9306.90.90 kg S

29.60.15.30 Deler og tilbehør til våpen, unntatt militære våpen 9305 [.10 +.2 +.99] — S
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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

29.71.11.33 Kjøleskap til husholdningsbruk, unntatt modeller for innbygging 8418[.21(.10 +.51 +.9) 
+.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

29.71.21.23 Støvsugere med elektrisk motor med effekt på høyst ≤ 1 500 W og 
med støvpose eller annen beholder med kapasitet på høyst ≤ 20 l

8508.11 p/st S

29.71.21.25 Andre støvsugere 8508 [.19 +.60] p/st S

29.71.21.70 Male- og blandemaskiner for matvarer, saftpresser for frukt eller 
grønnsaker

8509.40 p/st S

29.71.21.90 Andre elektriske husholdningsapparater, ikke nevnt ellers 8509.80 kg S

29.71.22.30 Elektriske barbermaskiner 8510.10 p/st S

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
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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

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
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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

29.71.30.10 Deler til støvsugere 8508.70 — S S2

29.71.30.30 Deler til elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner 
sammenbygd med elektrisk motor (unntatt deler til støvsugere)

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

7321.19 p/st S

29.72.11.70 Koke- og varmeapparater til husholdningsbruk, ikke-elektriske, 
samt tilhørende deler, av kopper

7418.19.10 p/st

@

S S2

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

7321.89 p/st S
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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 Tekstbehandlingsmaskiner 8469.00.10 p/st S

30.01.12.00 Skrivemaskiner 8469.00.9 p/st S

30.01.13.20 Regnemaskiner 8470 [.10 +.21 +.29 +.30] p/st S

30.01.13.50 Kassakontrollapparater 8470.50 p/st S

30.01.13.90 Regnemaskiner, 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

30.01.14.50 Deler og tilbehør til regnemaskiner, bokholderimaskiner, 
frankeringsmaskiner, billettmaskiner og lignende med eget 
regneverk samt kassakontrollmaskiner

8473.2 — 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

30.01.23.70 Maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt 8472.90.10 p/st S

30.01.23.80 Andre kontormaskiner (f.eks. adresseringsmaskiner, maskiner for 
brevbehandling og minibanker)

8472 [.30 +.90 (.30 
+.70)]

p/st

@

S

30.01.24.00 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8472 8473.40 — S

30.01.25.50 Deler og tilbehør til skrivere under tolltariffkode 8443.3 8443.99 — S S2

30.01.90.00 Installasjon av kontormaskiner — — I

NACE 30.02: Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

30.02.12.00 Digitale datamaskiner: bærbare 8471.30 p/st S
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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

30.02.16.40 Skrivere, kopierings- og telefaksmaskiner som kan kobles til 
datamaskiner eller til et nett (unntatt fotosettemaskiner samt 
maskiner som utfører minst to av funksjonene trykking, kopiering 
eller telefaksoverføring)

8443.32 p/st

@

S

30.02.16.50 Tastaturer 8471.60.60 p/st S

30.02.16.70 Inn- og utlesingsenheter, uansett om de inneholder lagringsenheter 
i samme enhet (herunder mus) (unntatt skrivere, tastatur)

8471.60.70 + 8528 [.41 
+.51 +.61]

p/st S

30.02.17.30 Sentrale lagringsenheter 8471.70.20 p/st S

30.02.17.55 Optiske platelagre, herunder magneto-optiske (CD-ROM) 8471.70.30 p/st S

30.02.17.57 Andre platelagerenheter, unntatt optiske 8471.70 (.50 +.70) p/st S

30.02.17.70 Magnetbåndstasjoner 8471.70.80 p/st S

30.02.17.90 Andre lagerenheter 8471.70.98 p/st S

30.02.18.00 Andre databehandlingsmaskiner, ikke nevnt ellers 8471 [.80 +.90] p/st S

30.02.19.50 Deler og tilbehør til maskiner under tolltariffkode 8471, deler og 
tilbehør som også kan brukes til maskiner under to eller flere av 
tolltariffkodene 8469 til 8472

8473 [.30 +.50] — S

30.02.90.00 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr — — I

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
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31.10.10.53 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 W, men 
høyst 7,5 kW

8501.32.20 p/st S

31.10.10.55 Likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 75 kW

8501.32.80 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

8501.34.92 p/st S

31.10.10.95 Andre likestrømsmotorer og -generatorer med ytelse over 750 kW 8501.34.98 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 8501.40.20 p/st S

31.10.22.50 Vekselstrømsmotorer, enfasede, men ytelse over 750 W 8501.40.80 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

8501.52.20 p/st S

31.10.24.05 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 7,5 kW, men 
høyst 37 kW

8501.52.30 p/st S

31.10.24.07 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 37 kW, men 
høyst 75 kW

8501.52.90 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

8501.53.81 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
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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

8502.11.20 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

8502.11.80 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

31.10.31.50 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 375 kVA, men høyst 750 kVA

8502.13.20 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

8502.13.40 p/st S

31.10.31.75 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer), med ytelse 
over 2 000 kVA

8502.13.80 p/st S

31.10.32.33 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse høyst 7,5 kVA

8502.20.20 p/st S

31.10.32.35 Generatoraggregater med forbrenningsmotor med gnisttenning, 
med ytelse over 7,5 kVA

8502.20 (.40 +.60 +.80) p/st S

31.10.32.50 Generatoraggregater ikke nevnt ellers 8502 [.31 +.39 (.20 
+.80)]

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 1600 kVA

8504.22.10 p/st S
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31.10.41.55 Transformatorer med dielektrisk væske, med ytelse over 1600 
kVA, men høyst 10000 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 8504.31.2 p/st S

31.10.42.35 Andre transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse høyst 1 kVA 8504.31.80 p/st S

31.10.42.53 Måletransformatorer med ytelse over 1 kVA, men høyst 16 kVA 8504.32.20 p/st S

31.10.42.55 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 1 kVA, 
men høyst 16 kVA

8504.32.80 p/st S

31.10.43.30 Andre transformatorer, ikke nevnt ellers, med ytelse over 16 kVA, 
men høyst 500 kVA

8504.33 p/st S

31.10.43.50 Transformatorer ikke nevnt ellers, med ytelse over 500 kVA 8504.34 p/st S

31.10.50.13 Induktorer for lysstofflamper, også med tilkoblet kondensator 8504.10.20 p/st S

31.10.50.15 Andre induktorer for lysstofflamper 8504.10.80 p/st S

31.10.50.23 Polykrystallinske halvlederlikerettere 8504.40.40 p/st S

31.10.50.33 Statiske omformere, akkumulatorladere 8504.40.55 p/st S

31.10.50.35 Statiske likerettere 8504.40.81 p/st

@

S

31.10.50.40 Strømforsyningsenheter til telekommunikasjonsapparater, 
automatiske databehandlingsmaskiner og tilhørende enheter

8504.40.30 p/st S

31.10.50.53 Statiske vekselrettere, med ytelse høyst 7,5 kVA 8504.40.84 p/st

@

S

31.10.50.55 Statiske vekselrettere, med ytelse over 7,5 kVA 8504.40.88 p/st

@

S

31.10.50.70 Andre statiske omformere, ikke nevnt ellers 8504.40.90 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 — — I
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31.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, generatorer og 
transformatorer

— — I

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

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
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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

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 [.70 +.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
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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

31.20.91.00 Installasjon av elektriske fordelings- og kontrollapparater — — I

31.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av elektriske fordelings- og 
kontrollapparater

— — I

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

31.30.13.40 Andre elektriske ledere for spenninger på høyst ≤ 1 000 V, med 
koblinger

8544.42 kg S

31.30.13.80 Andre elektriske ledere for spenninger på høyst ≤ 1 000 V, uten 
koblinger

8544.49 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
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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

8507.10.41 p/st S

31.40.21.30 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt høyst 5 kg, med 
fast elektrolytt

8507.10.49 p/st S

31.40.21.50 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
flytende elektrolytt

8507.10.92 p/st S
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31.40.21.70 Blyakkumulatorer til start av stempelmotorer, vekt over 5 kg, med 
fast elektrolytt

8507.10.98 p/st S

31.40.22.10 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.41 ce/el S

31.40.22.30 Trekkakkumulatorer, blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.49 ce/el S

31.40.22.50 Andre blyakkumulatorer, med flytende elektrolytt 8507.20.92 ce/el S

31.40.22.70 Andre blyakkumulatorer, med fast elektrolytt 8507.20.98 ce/el S

31.40.23.10 Nikkel-kadmiumakkumulatorer, hermetisk lukkede 8507.30.20 p/st S

31.40.23.30 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer: trekkakkumulatorer 8507.30.81 ce/el S

31.40.23.50 Andre nikkel-kadmiumakkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.30.89 ce/el S

31.40.23.70 Nikkel-jernakkumulatorer 8507.40 p/st S

31.40.23.83 Nikkelhydridakkumulatorer 8507.80.20 p/st S

31.40.23.85 Andre elektriske akkumulatorer, ikke nevnt ellers 8507.80 (.30 +.80) p/st S

31.40.24.30 Deler til elektriske akkumulatorer: plater 8507.90.20 kg S S2

31.40.24.50 Deler til elektriske akkumulatorer: skilleplater 8507.90.30 kg S S2

31.40.24.90 Andre deler til elektriske akkumulatorer 8507.90.90 — 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

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
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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

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

31.50.32.00 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
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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 av 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 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

31.61.23.50 Lydsignalutstyr til sykler og motorvogner 8512.30.90 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
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31.62.11.53 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater og lignende apparater 
for andre kjøretøyer enn biler

8531.10.95 p/st S

31.62.11.55 Elektriske tyveri- eller brannalarmapparater for biler 8512.30.10 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 (.40 +.95) kg S

31.62.11.75 Nummertavler (tablåer) med lysemitterende dioder (LED) 8531.20.20 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 av 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 8505.90.50 p/st

@

S

31.62.12.90 Annet elektromagnetisk utstyr, herunder deler, ikke nevnt ellers 8505.90 (.10 +.30 +.90) kg S S2

31.62.13.30 Elektriske partikkelakseleratorer 8543.10 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

31.62.13.80 Maskiner med oversettings- eller ordboksfunksjon, 
antenneforsterkere, solsenger, sollamper og lignende solingsutstyr, 
samt andre elektriske maskiner og apparater med selvstendig 
funksjon som ellers ikke er angitt under tolltariffkode 85

8543.70 kg S

31.62.14.30 Elektriske isolatorer (unntatt av glass eller keramikk) 8546.90 kg S

31.62.14.50 Isolasjonsdetaljer for elektriske maskiner, apparater og annet 
materiell, unntatt av keramikk eller plast

8547.90 kg S

31.62.15.30 Kullelektroder som brukes i ovner 8545.11 kg S
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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

— — I

31.62.92.00 Reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk utstyr, ikke nevnt 
ellers

— — I

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
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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

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
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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 Smartkort 8523.52 p/st S

32.10.62.03 Integrerte multichip-kretser: prosessorer og styreenheter, med eller 
uten minner, omformere, logiske kretser, forsterkere, klokker og 
tidskretser eller andre kretser

8542.31.10 p/st
@

S

32.10.62.06 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): 
prosessorer og styreenheter, med eller uten minner, omformere, 
logiske kretser, forsterkere, klokker og tidskretser eller andre 
kretser

8542.31.90 p/st
@

S

32.10.62.23 Integrerte multichip-kretser: minner 8542.32.10 p/st
@

S

32.10.62.26 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): 
dynamiske RAM-minner (D–RAM)

8542.32.3 p/st S

32.10.62.34 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): statiske 
RAM-minner (S-RAM), herunder hurtigminne-RAM (cache-
RAM)

8542.32.45 p/st S

32.10.62.54 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): UV-
slettbare, programmerbare leseminner (EPROM)

8542.32.55 p/st S

32.10.62.65 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): elektrisk 
slettbare, programmerbare leseminner (E2PROM), herunder flash 
E2PROM

8542.32 (.6 +.75) p/st S

32.10.62.67 Elektroniske integrerte kretser (unntatt multichip-kretser): andre 
minner

8542.32.90 p/st
@

S
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32.10.62.80 Elektroniske integrerte kretser: forsterkere 8542.33 p/st
@

S

32.10.62.91 Andre integrerte multichip-kretser ikke nevnt ellers 8542.39.10 p/st
@

S

32.10.62.94 Andre elektroniske integrerte kretser ikke nevnt ellers 8542.39.90 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

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

32.20.11.30 Sendere for radiokringkasting og fjernsyn, uten mottaker 8525.50 p/st S

32.20.11.60 Sendere for radiokringkasting og fjernsyn, med mottaker 8525.60 p/st S

32.20.12.90 Fjernsynskameraer (unntatt med videoopptaker eller -spiller) 8525.80.1 p/st S

32.20.20.20 Telefonapparater 8517 [.11 +.18 +.69.10] p/st

@

S

32.20.20.25 Telefoner for mobilnett eller andre trådløse nett 8517.12 p/st S

32.20.20.35 Basestasjoner 8517.61 p/st S

32.20.20.45 Maskiner for mottak, konvertering og overføring eller gjengivning 
av tale, bilder eller andre data, herunder apparater til kobling og 
ruting

8517.62 p/st

@

S

32.20.20.80 Maskiner som utfører minst to av funksjonene trykking, kopiering 
eller telefaksoverføring, og som kan kobles til en datamaskin eller 
til et nett

8443.31 p/st S
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32.20.20.95 Andre apparater til overføring eller mottak av tale, bilder 
eller andre data, herunder kommunikasjon i et kabelnett eller 
trådløst nett (f.eks. LAN eller WAN), unntatt overførings- eller 
mottaksapparater under tolltariffkode 8443, 8525, 8527 eller 8528

8517.69 (.20 +.90) p/st
@

S

32.20.30.40 Antenner og antennereflektorer av alle slag til apparater under 
tolltariffkode 8517, samt tilhørende deler

8517.70.1 — S S2

32.20.30.80 Andre deler til apparater under tolltariffkode 8517 8517.70.90 — S S2

32.20.91.00 Installasjon av fjernsyns- og radiosendere — — I

32.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av fjernsyns- og radiosendere — — I

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

8527.91 p/st S

32.30.11.77 Andre radiomottakere, ikke kombinert med apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd, men kombinert med et ur

8527.92 p/st S

32.30.11.79 Radiomottakere, ikke nevnt ellers 8527.99 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 [.69 +.72.10] p/st S

32.30.20.30 Fargefjernsynsmottaker med innebygd videoopptaker eller 
videospiller

8528.72.20 p/st S

32.30.20.45 Videomonitorer med katodestrålerør 8528.49 (.35 +.9) p/st S

32.30.20.49 Videomonitorer (unntatt med katodestrålerør) 8528.59.90 p/st S

32.30.20.50 Fargefjernsynsmottakere med innebygd bilderør, ikke nevnt ellers 8528.72 (.3 +.5 +.75) p/st S
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32.30.20.60 Andre fargefjernsynsmottakere med annen bildeskjerm, f.eks. 
LCD-apparater

8528.72.9 p/st S

32.30.20.75 Videokanalvelgere for fargefjernsyn 8528.71.1 p/st S

32.30.20.79 Andre fargefjernsynsmottakere uten bildeskjerm, unntatt 
videokanalvelgere

8528.71.90 p/st S

32.30.20.83 Videomonitorer for svart-hvitt eller andre ensfargede (monokrome) 
fjernsynsmottakere

8528 [.49.10 +.59.10] p/st S

32.30.20.85 Fjernsynsmottakere for svart-hvitt eller andre ensfargede 
(monokrome) fjernsynsmottakere (unntatt videomonitorer)

8528.73 p/st S

32.30.31.35 Platespillere som virker ved ilegg av mynter eller jetonger 
(jukebokser)

8519.20.10 p/st S

32.30.31.39 Andre platespillere 8519 [.30 +.89.11] p/st S

32.30.31.50 Diktat-avspillingsapparater («transcribing machines») 8519 [.81.11 +.89.15] p/st S

32.30.31.75 Apparater for gjengivelse av lyd, av kassettypen 8519.81(.15 +.2) p/st S

32.30.31.79 Andre apparater for gjengivelse av lyd, ikke nevnt ellers 8519 [.20.9 +.81(.3 +.45) 
+.89.19]

p/st S

32.30.32.30 Dikteringsmaskiner som ikke kan virke uten ytre strømkilde 8519.81.51 p/st S

32.30.32.50 Telefonsvarere 8519.50 p/st S

32.30.32.75 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
av kassettypen

8519.81 (.55 +.6 +.75) p/st S

32.30.32.79 Magnetiske lydbåndopptakere med utstyr for gjengivelse av lyd, 
ikke nevnt ellers

8519.81.8 p/st S

32.30.32.90 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak av 
lyd, ikke nevnt ellers

8519 [.81.95 +.89.90] 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

8525.80 (.30 +.9) 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

8521.10.20 p/st S

32.30.33.50 Andre apparater for opptak eller gjengivelse av bilder, av 
magnetbåndtypen

8521.10.95 p/st S

32.30.33.70 Apparater for opptak eller gjengivelse av bilder (unntatt 
magnetbåndtypen)

8521.90 p/st S
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32.30.41.00 Mikrofoner og tilhørende stativer 8518.10 p/st
@

S

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 8518.40.8 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 8517.69.31 p/st S

32.30.44.90 Andre radiomottakere, ikke nevnt ellers 8517.69.39 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 og 8521

8522.90 (.4 +.70 +.80) — S S2

32.30.51.80 Deler til apparater under tolltariffkode 8518 8518.90 — S S2

32.30.52.10 Teleskop- og stavantenner til transportable apparater og for 
fast montering i motorvogner, egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 
8525-8528

8529.10.11 p/st
@

S

32.30.52.35 Utendørsantenner for radio- og fjernsynsmottakere, for mottak via 
satellitt

8529.10.31 p/st
@

S

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

8529.10.65 p/st
@

S
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32.30.52.65 Andre antenner og tilhørende deler, egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 8525 til 
8528

8529.10 (.69 +.80 +.95) — S

32.30.52.75 Deler (unntatt antenner), egnet til bruk utelukkende eller 
hovedsakelig sammen med apparater under tolltariffkode 8525 til 
8528

8529.90 — S S2

32.30.91.00 Installasjon av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- og videoutstyr — — I

32.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- 
og videoutstyr

— — I

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

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
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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

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
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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 — — I

33.10.92.00 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr — — I

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
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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

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 9017.20.39 p/st S

33.20.32.59 Andre tegne- og regneinstrumenter 9017.20 (.05 +.19 +.90) p/st
@

S
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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 9030.20.10 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

9030.33.10 p/st
@

S

33.20.43.55 Voltmetre 9030.33.91 p/st
@

S

33.20.43.59 Andre ikke-elektriske instrumenter for måling eller kontroll av 
elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende 
utstyr (unntatt voltmetre)

9030.33.99 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 [.20.30 +.32 +.39 
+.84]

p/st
@

S

33.20.45.55 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030 [.20.91 +.89.30] p/st
@

S

33.20.45.59 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av elektriske størrelser, uten registrerende utstyr

9030 [.20.99 +.89.90] p/st
@

S

33.20.51.15 Febertermometre til medisinsk eller veterinær bruk, ikke kombinert 
med andre instrumenter

9025.11.20 p/st S

33.20.51.19 Andre termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre 
instrumenter, væskefylte, for direkte avlesning

9025.11.80 p/st S
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33.20.51.35 Elektroniske, ikke-væskefylte termometre og pyrometre, ikke 
kombinert med andre instrumenter

9025.19.20 p/st S

33.20.51.39 Termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter, 
ikke nevnt ellers

9025.19.80 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

9025.80.40 p/st
@

S

33.20.51.79 Andre ikke-elektroniske areometre, densimetre og lignende 
instrumenter basert på flyteprinsippet, hygrometre og psykometre

9025.80.80 p/st
@

S

33.20.52.35 Elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.21 p/st S

33.20.52.39 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
væskers nivå

9026.10.29 p/st S

33.20.52.55 Ikke-elektroniske gjennomstrømningsmålere 9026.10.81 p/st S

33.20.52.59 Ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av væskers nivå

9026.10.89 p/st S

33.20.52.71 Elektroniske instrumenter og apparater for måling eller kontroll av 
trykk

9026.20.20 p/st S

33.20.52.74 Ikke-elektroniske spiral- eller metallmanometre (unntatt til sivile 
luftfartøy)

9026.20.40 p/st S

33.20.52.79 Andre ikke-elektroniske instrumenter og apparater for måling eller 
kontroll av trykk, unntatt spiral- eller metallmembranmanometre

9026.20.80 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

9026.80.20 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

9026.80.80 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
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33.20.53.40 Eksponeringsmålere 9027.80.05 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

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
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33.20.64.53 Hastighetsmålere for kjøretøyer 9029.20.31 p/st
@

S

33.20.64.55 Tachometre 9029.20.38 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 9031.49.10 p/st S

33.20.65.40 Andre optiske instrumenter og apparater for måling eller kontroll, 
ikke nevnt ellers

9031 [.41 +.49.90] 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

9031.80.38 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

9031.80.98 p/st
@

S

33.20.70.15 Termostater, elektroniske 9032.10.20 p/st S

33.20.70.19 Termostater, ikke-elektroniske 9032.10.8 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
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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

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

— — I

33.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av instrumenter og apparater for måling, 
kontroll, prøving, navigering og lignende

— — I

NACE 33.30: Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg

33.30.10.00 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg og 
automatiserte produksjonsanlegg

— — I

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
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33.40.11.55 Brillelinser, korrigerende, med begge sider ferdig bearbeidet, 
enkeltfokale

9001 [.40.41 +.50.41] p/st S

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, projektorer 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
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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, projektorer 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

33.40.32.70 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

9010.50 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

33.40.92.00 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelle fotografiske, 
kinematografiske og optiske instrumenter

— — I
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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

33.50.11.19 Armbåndsur, batteridrevet, også med stoppeurfunksjon, av edelt 
metall eller plettert med edelt metall (unntatt med utelukkende 
mekanisk tidsviser)

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 (unntatt armbåndsur)

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 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

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
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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

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
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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)

9106.90.80 p/st S

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 — — I

33.50.92.00 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsinstrumenter og 
-apparater til industriell bruk

— — I

NACE 34.10: Produksjon av motorvogner

34.10.11.30 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum på høyst 250 cm³

8407 [.31 +.32] p/st S

34.10.11.50 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum over 250 cm³ men høyst 1 000 cm³

8407.33 p/st S
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34.10.12.00 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning, for 
kjøretøyer, med sylindervolum 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 sylindervolum 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 sylindervolum 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 sylindervolum over 1 500 cm3 men høyst 3 000 
cm3

8703.23.11 p/st S

34.10.23.10 Motorvogner med diesel- eller semidieselmotor høyst 1500 cm3 
(unntatt kjøretøyer for transport av minst 10 personer, for ferdsel 
på snø, for golfbaner og lignende)

8703.31.10 p/st S

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 sylindervolum 
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 sylindervolum 
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 sylindervolum 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 sylindervolum over 2 500 cm3

8702.10.11 p/st S
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34.10.30.53 Busser for transport av minst 10 personer, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med gnisttenning (diesel eller semidiesel) med 
sylindervolum 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 
sylindervolum 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

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
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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

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

34.30.20.20 Bremser og servobremser og deler dertil (unntatt monterte 
bremsebelegg)

8708.30 kg S S2
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34.30.20.33 Girkasser og tilhørende deler 8708.40 p/st

@

S S2

34.30.20.36 Drivaksler med differensial, bæreaksler og tilhørende deler 8708.50 kg S S2

34.30.20.40 Hjul samt tilhørende deler og tilbehør 8708.70 kg S S2

34.30.20.50 Hjuloppheng og tilhørende deler (herunder støtdempere) 8708.80 p/st

@

S S2

34.30.20.61 Radiatorer til motorvogner, tilhørende deler 8708.91 p/st

@

S S2

34.30.20.63 Eksospotter og lyddempere, tilhørende deler 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, tilhørende deler 8708.94 kg S S2

34.30.20.80 Kollisjonsputer med oppblåsingssystem, tilhørende deler 8708.95 p/st S S2

34.30.20.90 Andre deler og annet tilbehør ikke nevnt ellers, til kjøretøyer under 
tolltariffkode 8701 til 8705, tilhørende deler

8708.99 — 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
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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

35.11.24.70 Bulkskip, lasteskip, kombinerte skip, containerskip, ro-ro-
skip, bilferjer, gasstankere og andre fartøyer til både person- og 
godstransport, 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 Flytekraner, flytedokker og andre fartøyer som har en annen 
hovedfunksjon enn selve forflytningen (unntatt mudringsfartøyer, 
flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer, 
fiskefartøyer og krigsskip), havgående

8905.90.10 p/st S R

35.11.33.70 Mudringsfartøyer og andre fartøyer som har en annen 
hovedfunksjon enn selve forflytningen (unntatt flytende eller 
nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer, fiskefartøyer og 
krigsskip), ikke havgående

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)

— — I
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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)

— — I

35.11.93.50 Utrusting av skip og flytende plattformer og annet flytende materiell — — I

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

— — I

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 +.91] p/st S

35.20.33.50 Godsvogner til jernbane eller sporvei, åpne vogner og spesialvogner 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

— — I

35.20.92.00 Reparasjon og vedlikehold av jernbane- og sporveislokomotiver og 
vogner

— — I

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, til sivil bruk

8407.10 p/st S

35.30.12.10 Turbojetmotorer med en skyvekraft på høyst 25 kN, til sivil bruk 8411.11 p/st S

35.30.12.30 Turbojetmotorer med en skyvekraft på over 25 kN, til sivil bruk 8411.12 p/st S

35.30.12.50 Turbopropmotorer med en kraft på høyst 1100 kW, til sivil bruk 8411.21 p/st S

35.30.12.70 Turbopropmotorer med en kraft på over 1100 kW, til sivil bruk 8411.22 p/st S

35.30.13.00 Reaksjonsmotorer (unntatt turbojetmotorer), til sivil bruk 8412.10 p/st S
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35.30.14.30 Utskytingsutstyr, samt deler, for luftfartøyer, innbremsingsutstyr, 
samt deler, for fly til bruk ombord i hangarskip, til sivil bruk

8805.10 kg S

35.30.14.50 Stasjonære flytreningsmaskiner og tilhørende deler, til sivil bruk 8805.2 kg S

35.30.15.00 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer til luftfartøyer, til 
bruk i sivile luftfartøyer

8409.10 — S S2

35.30.16.00 Deler til turbojet- og turbopropmotorer, til bruk i sivile luftfartøyer 8411.91 — S

35.30.22.50 Ballonger, styrbare luftskip og andre luftfartøyer uten motor, til 
sivil bruk

8801 p/st S

35.30.31.30 Helikoptre med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil bruk 8802.11 p/st S

35.30.31.50 Helikoptre med tomvekt over 2 000 kg, til sivil bruk 8802.12 p/st S

35.30.32.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt høyst 2 000 kg, til sivil bruk 8802.20 p/st S

35.30.33.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg men høyst 
≤ 15 000 kg, til sivil bruk

8802.30 p/st S

35.30.34.00 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg, til sivil bruk 8802.40 p/st S

35.30.40.00 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for romfartøyer, 
til sivil bruk

8802.60 kg S

35.30.50.30 Propeller og rotorer samt tilhørende deler, til luft- og romfartøyer, 
til sivil bruk

8803.10 kg S S2

35.30.50.50 Understell og tilhørende deler, til luft- og romfartøyer, til sivil bruk 8803.20 kg S S2

35.30.50.90 Deler til alle typer luftfartøyer, unntatt propeller, rotorer og 
understell, til sivil bruk

8803 [.30 +.90] — S S2

35.30.91.00 Reparasjon og vedlikehold av fly og flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.30 Ombygging av flymotorer, til sivil bruk — — I

35.30.92.50 Ombygging av helikoptre, til sivil bruk — — I

35.30.92.70 Ombygging av luftfartøyer (unntatt helikoptre og flymotorer), til 
sivil bruk

— — I
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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

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
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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

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
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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 9401.5 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

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
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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

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 9403.8 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
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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

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
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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

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

9205.90.50 p/st
@

S

36.30.13.30 Trekkspill og lignende instrumenter 9205.90.10 p/st S

36.30.13.50 Munnspill 9205.90.30 p/st S

36.30.14.10 Messingblåseinstrumenter 9205.10 p/st S

36.30.14.40 Treblåseinstrumenter 9205.90.90 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
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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

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 [.99(.40 +.50)] 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

36.30.18.17 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

36.30.18.91 Deler og tilbehør til pipeorgler, harmonier og lignende instrumenter 
med klaviatur, deler og tilbehør til blåseinstrumenter

9209.99.20 — S

36.30.18.97 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter, ikke nevnt ellers 9209.99.70 — S

36.30.92.00 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter — — I

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

36.40.11.53 Skøyter 9506.70.10 pa S
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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 9503.00.21 p/st
@

S

36.50.12.30 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
stoppede

9503.00.41 p/st
@

S

36.50.12.50 Leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger, 
unntatt stoppede

9503.00.49 p/st
@

S

36.50.13.00 Deler og tilbehør til dukker som forestiller mennesker 9503.00.29 — S
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36.50.20.20 Elektriske tog, herunder skinner, signalutstyr og annet tilbehør, 
miniatyrmodeller i byggesett

9503.00.30 p/st
@

S

36.50.20.95 Byggesett og byggeleketøy, av plast 9503.00.35 p/st
@

S

36.50.20.97 Byggesett og byggeleketøy (unntatt av plast) 9503.00.39 p/st
@

S

36.50.31.00 Trehjulssykler, sparkesykler og tråbiler, dukkevogner 9503.00.10 p/st
@

S

36.50.32.50 Puslespill av tre 9503.00.61 p/st
@

S

36.50.32.90 Puslespill (unntatt av tre) 9503.00.69 p/st
@

S

36.50.33.10 Lekemusikkinstrumenter og -apparater 9503.00.55 p/st
@

S

36.50.33.30 Leketøy pakket i sett, ikke nevnt ellers 9503.00.70 p/st
@

S

36.50.33.43 Leketøy og modeller med motor, av plast 9503.00.75 p/st
@

S

36.50.33.49 Leketøy og modeller med motor (unntatt av plast) 9503.00.79 p/st
@

S

36.50.33.50 Leketøysvåpen 9503.00.81 p/st
@

S

36.50.33.63 Annet leketøy av plast 9503.00.95 — S

36.50.33.73 Kokillestøpte miniatyrmodeller av metall 9503.00.85 — S

36.50.33.90 Annet leketøy ikke nevnt ellers 9503.00.99 — 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
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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

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
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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

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
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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

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
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36.63.61.10 Sigarettennere og andre tennere 9613 [.10 +.20 +.80] p/st

@

S

36.63.61.40 Piper (herunder pipehoder) og sigar- eller sigarettmunnstykker 
samt tilhørende deler

9614.00.90 kg S

36.63.61.70 Grovt tildannede blokker av tre eller rot, til framstilling av piper 9614.00.10 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

36.63.76.50 Kunstige blomster, løvverk og frukter samt deler derav, av plast 6702.10 — S
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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 V A1

27.10.T1.21 Råstål: ulegert stål framstilt i elektriske ovner — kg V B1

27.10.T1.22 Råstål: ulegert stål framstilt ved andre prosesser enn i elektriske 
ovner

— kg V B1

27.10.T1.31 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt i elektriske 
ovner

— kg V B2

27.10.T1.32 Råstål: annet ulegert stål enn rustfritt stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B2

27.10.T1.41 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt i elektriske ovner — kg V B3

27.10.T1.42 Råstål: rustfritt og varmebestandig stål framstilt ved andre 
prosesser enn i elektriske ovner

— kg V B3

27.10.T2.11 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) med 
en bredde på minst 600 mm

— kg V C1

27.10.T2.12 Varmvalsede flate produkter i oppkveilede ringer (brede bånd) med 
en bredde på høyst 600 mm

— kg V C2
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27.10.T2.21 Plater framstilt i bredbåndsvalser — kg V 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 V

27.10.T2.31 Varmvalsede valsetråder 7213 + 7221 + 7227 [.20 
+.90(.10 +.95)]

kg V

27.10.T2.41 Stenger av armeringsstål 7214 [.20 +.99.10] kg V

27.10.T2.42 Andre varmvalsede stenger 7214 [.10 +.30 +.91 
+.99(.3 +.50 +.7 +.95)] 
+ 7222.1 + 7228 [.20(.10 
+.91) + .30 +.40 +.60.20 
+.80]

kg V

27.10.T2.43 Varmvalsede og smidde lette profiler med høyde under 80 mm og 
vinkeljern

7216 [.10 +.2 +.40 +.50 
+.99] + 7222.40.10 + 
7228.70.10

kg V

27.10.T2.44 Tunge profiler 7216.3 kg V

27.10.T2.51 Spunspæler 7301.10 kg V

27.10.T2.52 Jernbanemateriell 7302 kg V

27.10.T2.60 Sveisede profiler 7301.20 kg V

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 +.90a] + 7219 
[.3 +.90] + 7225.50

kg V

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) +.90b] + 
7225 [.11 +.19.90]

kg V

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 V

27.10.T3.40 Plater belagt med metall ved varmdypping 7210 [.20 +.4 +.6 
+.90.80] + 7225.92

kg V

27.10.T3.50 Elektrolytisk belagte plater 7210.30 + 7225.91 kg V

27.10.T3.60 Organisk belagte plater 7210.70.80 kg V
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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 pakninger for 
detaljsalg

5205 [.1 +.3] + 5206 [.1 
+.3]

kg T

17.10.43.Z2 Garn av bomull eller kjemmede fibrer, ikke i pakninger for 
detaljsalg

5205 [.2 +.4] + 5206 [.2 
+.4]

kg T

17.10.53.Z1 Garn av syntetiske stapelfibrer, blandet med ull, ikke i pakninger 
for detaljsalg

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 +.20 +.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] + 5210.4 + 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 [.10 +.99] 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

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] +7225.50.80

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
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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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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	285	nr.	1,

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(1),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Regelmessige	 fellesskapsstatistikker	 av	 god	 kvalitet	
over	 utenlandske	 datterforetaks	 struktur	 og	 virksomhet	
i	 hele	 økonomien	 er	 en	 vesentlig	 forutsetning	 for	 å	 gi	
en	 tilfredsstillende	 vurdering	 av	 utenlandskontrollerte	
foretaks	 virkning	 på	 Den	 europeiske	 unions	 økonomi.	
Dette	 vil	 også	 gjøre	 det	 lettere	 å	 overvåke	 det	 indre	
markeds	effektivitet	og	økonomienes	gradvise	integrering	
som	 et	 ledd	 i	 globaliseringen.	 I	 denne	 sammenheng	
spiller	flernasjonale	foretak	en	sentral	rolle,	men	små	og	
mellomstore	bedrifter	kan	også	bli	berørt	av	utenlandsk	
kontroll.

2)	 Tilgang	 på	 relevante	 statistiske	 opplysninger	 er	 en	
forutsetning	for	å	gjennomføre	og	vurdere	Generalavtalen	
om	 handel	 med	 tjenester	 (GATS)	 og	 avtalen	 om	
handelsrelaterte	sider	ved	immaterialrettigheter	(TRIPS)	
samt	 for	 de	pågående	og	 framtidige	 forhandlingene	om	
ytterligere	avtaler.

3)	 Når	 det	 skal	 utarbeides	 økonomisk	 politikk,	
konkurransepolitikk,	næringspolitikk,	forskningspolitikk,	
politikk	for	teknisk	utvikling	samt	sysselsettingspolitikk	
som	 ledd	 i	 liberaliseringsprosessen,	 er	 det	 nødvendig	
med	statistikker	over	utenlandske	datterforetak,	slik	at	de	
direkte	 og	 indirekte	 virkningene	 av	 utenlandsk	 kontroll	
på	 sysselsetting,	 lønn	 og	 produktivitet	 i	 bestemte	 stater	
og	sektorer	kan	måles.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	171	av	29.6.2007,	s.	17,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	17/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	24.

(1)	 EUT	C	144	av	14.6.2005,	s.	14.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 avgitt	 12.	 desember	 2006	 (ennå	 ikke	

offentliggjort	i	EUT)	og	rådsbeslutning	av	25.	mai	2007.

4)	 De	 opplysningene	 som	 gis	 i	 henhold	 til	 gjeldende	
fellesskapsregelverk,	 eller	 som	 er	 tilgjengelige	 i	
medlemsstatene,	 er	 utilstrekkelige,	 uegnet	 eller	 ikke	
tilstrekkelig	 sammenlignbare	 til	 å	 kunne	 tjene	 som	 et	
pålitelig	grunnlag	for	Kommisjonens	arbeid.

5)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 184/2005(3)	 fastsettes	 en	 felles	
ramme	for	systematisk	utarbeiding	av	fellesskapsstatistikk	
over	 betalingsbalanse,	 internasjonal	 handel	 med	
tjenester	 og	 direkte	 investeringer	 i/fra	 utlandet.	
Ettersom	betalingsbalansestatistikk	 bare	 delvis	 omfatter	
opplysningene	i	GATS-avtalen,	må	detaljerte	statistikker	
over	utenlandske	datterforetak	utarbeides	regelmessig.

6)	 I	 rådsforordning	 (EF,	 Euratom)	 nr.	 58/97	 av	 20.	
desember	 1996	 om	 statistikk	 over	 foretaksstrukturer(4)	
og	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 696/93	 av	 15.	 mars	 1993	
om	 de	 statistiske	 enheter	 til	 observasjon	 og	 analyse	 av	
produksjonssystemet	i	Fellesskapet(5)	fastsettes	en	felles	
ramme	 for	 innsamling,	 utarbeiding,	 oversending	 og	
vurdering	 av	 fellesskapsstatistikker	 over	 strukturen	 og	
virksomheten	til	foretakene	i	Fellesskapet.

7)	 Utarbeidingen	 av	 nasjonalregnskap	 i	 henhold	 til	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2223/96	 av	 25.	 juni	 1996	 om	
det	 europeiske	 nasjonal-	 og	 regionalregnskapssystem	
i	 Fellesskapet(6)	 krever	 sammenlignbare,	 fullstendige	
og	 pålitelige	 foretaksstatistikker	 over	 utenlandske	
datterforetak.

8)	 De	 forente	 nasjoners	 håndbok	 om	 statistikker	 over	
internasjonal	 handel	 med	 tjenester,	 Det	 internasjonale	
valutafonds	 betalingsbalansehåndbok	 (femte	 utgave)	 og	
Organisasjonen	 for	 økonomisk	 samarbeid	 og	 utviklings	
referansedefinisjon	 av	 begrepet	 direkte	 investering	 i/fra	
utlandet	 samt	 håndbok	 om	 indikatorer	 for	 økonomisk	
globalisering	 inneholder	 samlet	 hovedreglene	 for	
utarbeiding	av	sammenlignbare	internasjonale	statistikker	
over	utenlandske	datterforetak.

(3)	 EUT	L	35	av	8.2.2005,	s.	23.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	602/2006	(EUT	L	106	av	19.4.2006,	s.	10).

(4)	 EFT	L	14	av	17.1.1997,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1893/2006	(EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1).

(5)	 EFT	L	76	av	30.3.1993,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(6)	 EFT	 L	 310	 av	 30.11.1996,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1267/2003	 (EUT	L	180	 av	
18.7.2003,	s.	1).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 716/2007

av 20. juni 2007

om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterforetaks struktur og virksomhet(*)

 2012/EØS/16/41
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9)	 Utarbeidingen	 av	 særskilte	 fellesskapsstatistikker	
er	 underlagt	 bestemmelsene	 i	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	
322/97	av	17.	februar	1997	om	fellesskapsstatistikker(1).

10)	 Ettersom	målet	for	denne	forordning,	som	er	å	skape	felles	
statistiske	standarder	for	utarbeiding	av	sammenlignbare	
statistikker	 over	 utenlandske	 datterforetak,	 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	denne	forordning	ikke	lenger	enn	det	
som	er	nødvendig	for	å	nå	dette	målet.

11)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 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(2).

12)	 Kommisjonen	 bør	 særlig	 få	 myndighet	 til	 å	 tilpasse	
definisjonene	i	vedlegg	I	og	II	og	detaljnivået	i	vedlegg	III	
samt	til	å	gjøre	eventuelle	tilhørende	endringer	i	vedlegg	
I	 og	 II,	 gjennomføre	 resultatene	 av	 forundersøkelsene	
og	 fastsette	 egnede	 felles	 kvalitetsstandarder	 samt	
kvalitetsrapportenes	 innhold	 og	 periodisitet.	 Ettersom	
disse	tiltakene	er	allmenne	og	har	som	formål	å	endre	ikke-
grunnleggende	 bestemmelser	 i	 denne	 forordning	 eller	 å	
utfylle	 den	med	 nye	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser,	
bør	de	vedtas	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	
med	kontroll	fastsatt	i	artikkel	5a	i	beslutning	1999/468/
EF.

13)	 Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	 nedsatt	 ved	
rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(3)	og	Komiteen	for	
penge-,	finans-	og	betalingsbalansestatistikk	nedsatt	ved	
rådsbeslutning	2006/856/EØF(4)	er	blitt	rådspurt	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I	denne	forordning	fastsettes	en	felles	ramme	for	systematisk	
utarbeiding	 av	 fellesskapsstatistikker	 over	 utenlandske	
datterforetaks	struktur	og	virksomhet.

(1)	 EFT	L	52	av	22.2.1997,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	
1882/2003.

(2)	 EFT	 L	 184	 av	 17.7.1999,	 s.	 23.	 Beslutningen	 endret	 ved	 beslutning	
2006/512/EF	(EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).

(3)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.
(4)	 EUT	L	332	av	30.11.2006,	s.	21.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

a)	 «utenlandsk	 datterforetak»	 et	 foretak	 som	 ligger	 i	 den	
innberettende	stat,	og	som	kontrolleres	av	en	institusjonell	
enhet	 som	 ikke	 ligger	 i	 den	 innberettende	 stat,	 eller	 et	
foretak	 som	 ikke	 ligger	 i	 den	 innberettende	 stat,	 og	 som	
kontrolleres	 av	 en	 institusjonell	 enhet	 som	 ligger	 i	 den	
innberettende	stat,

b)	 «kontroll»	muligheten	til	å	fastsette	et	foretaks	alminnelige	
politikk	 ved	 om	 nødvendig	 å	 velge	 egnede	 medlemmer	
av	 ledelsen.	 I	 denne	 sammenheng	 anses	 foretak	A	 for	 å	
være	kontrollert	 av	 en	 institusjonell	 enhet	B	når	B	enten	
direkte	 eller	 indirekte	 kontrollerer	 mer	 enn	 halvparten	
av	aksjeeiernes	 stemmeretter	eller	mer	enn	halvparten	av	
aksjene,

c)	 «utenlandsk	 kontroll»	 den	 kontrollerende	 institusjonelle	
enheten	 ligger	 i	 en	 annen	 stat	 enn	 den	 stat	 der	 den	
institusjonelle	enheten	som	den	har	kontroll	over,	ligger,

d)	 «filialer»	lokale	enheter	som	ikke	er	særlige	rettssubjekter,	
og	som	er	avhengige	av	utenlandskontrollerte	foretak.	De	
behandles	som	selskapslignende	foretak	i	henhold	til	nr.	3	
bokstav	 f)	 i	de	 forklarende	merknadene	 til	 avsnitt	 III	B	 i	
vedlegget	til	forordning	(EØF)	nr.	696/93,

e)	 «statistikk	 over	 utenlandske	 datterforetak»	 statistikk	 som	
beskriver	utenlandske	datterforetaks	generelle	virksomhet,

f)	 «statistikk	 over	 utenlandske	 datterforetak	 i	 den	
innberettende	stat»	statistikk	som	beskriver	virksomheten	
til	utenlandske	datterforetak	som	ligger	i	den	innberettende	
stat,

g)	 «statistikk	 over	 utenlandske	 datterforetak	 i	 utlandet»	
statistikk	 som	 beskriver	 virksomheten	 til	 utenlandske	
datterforetak	i	utlandet	som	kontrolleres	av	en	institusjonell	
enhet	som	ligger	i	den	innberettende	stat,

h)	 «øverste	 institusjonelle	 kontrollenhet	 for	 et	 utenlandsk	
datterforetak»	 den	 institusjonelle	 enhet	 i	 et	 utenlandsk	
datterforetaks	 kjede	 av	 kontrollerende	 enheter	 som	 ikke	
kontrolleres	av	en	annen	institusjonell	enhet,

i)	 «foretak»,	 «lokal	 enhet»	 og	 «institusjonell	 enhet»	 det	
samme	som	i	forordning	(EØF)	nr.	696/93.
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Artikkel 3

Oversending av opplysninger

Medlemsstatene	 skal	 oversende	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
opplysninger	 om	 utenlandske	 datterforetaks	 kjennetegn,	
økonomiske	 virksomhet	 og	 geografiske	 fordeling	 som	 angitt	
i	vedlegg	I,	II	og	III.

Artikkel 4

Opplysningskilder

1.	 Medlemsstatene	 skal,	 samtidig	 som	 de	 oppfyller	
kvalitetskravene	nevnt	i	artikkel	6,	samle	inn	de	opplysningene	
som	kreves	i	henhold	til	denne	forordning,	ved	bruk	av	alle	de	
kilder	som	de	anser	som	relevante	og	hensiktsmessige.	

2.	 De	 opplysningspliktige	 fysiske	 og	 juridiske	 personene	
skal	svare	innen	fristene	og	i	henhold	til	definisjonene	fastsatt	
av	 de	 nasjonale	 institusjonene	 med	 ansvar	 for	 innsamling	
av	 opplysninger	 i	 medlemsstatene	 i	 samsvar	 med	 denne	
forordning.

3.	 Dersom	de	opplysningene	som	kreves,	 ikke	kan	samles	
inn	 til	 en	 rimelig	 kostnad,	 kan	 beste	 estimater,	 herunder	
nullverdier,	oversendes.

Artikkel 5

Forundersøkelser

1. Kommisjonen	 skal	 utarbeide	 et	 program	 for	
forundersøkelser	 om	 ytterligere	 variabler	 og	 mer	 detaljert	
fordeling	 for	 statistikk	 over	 utenlandske	 datterforetak	 i	 den	
innberettende	stat	og	statistikk	over	utenlandske	datterforetak	
i	utlandet,	som	nasjonale	myndigheter	i	henhold	til	artikkel	2	i	
forordning	(EF)	nr.	322/97	skal	utføre	på	frivillig	grunnlag.

2.	 Forundersøkelsene	 skal	 utføres	 for	 å	 vurdere	 om	 det	
er	 relevant	 og	 gjennomførbart	 å	 samle	 inn	 opplysningene,	
samtidig	som	fordelene	ved	å	ha	tilgang	til	slike	opplysninger	
må	ses	 i	 forhold	til	kostnadene	ved	statistikksystemet	og	den	
byrde	som	pålegges	foretakene.

3.	 Kommisjonens	program	for	forundersøkelser	skal	være	i	
samsvar	med	vedlegg	I	og	II.

4.	 På	 grunnlag	 av	 konklusjonene	 i	 forundersøkelsene	 skal	
Kommisjonen	 vedta	 de	 nødvendige	 gjennomføringstiltak	 for	
statistikk	 over	 utenlandske	 datterforetak	 i	 den	 innberettende	
stat	og	statistikk	over	utenlandske	datterforetak	i	utlandet,	etter	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	 nevnt	 i	
artikkel	10	nr.	3.

5.	 Forundersøkelsene	 skal	 være	 avsluttet	 innen	 19.	 juli	
2010.

Artikkel 6

Kvalitetsstandarder og -rapporter

1. Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	
å	 sikre	 at	 kvaliteten	 på	 de	 opplysningene	 de	 oversender	 er	 i	
henhold	til	felles	kvalitetsstandarder.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 en	 rapport	 om	 kvaliteten	 på	 de	 oversendte	
opplysningene	(kvalitetsrapporter).

3.	 De	 felles	kvalitetsstandardene	samt	kvalitetsrapportenes	
innhold	 og	 periodisitet	 skal	 fastsettes	 av	Kommisjonen	 etter	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	 nevnt	 i	
artikkel	10	nr.	3.

4.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal	 vurdere	 kvaliteten	 på	 de	
oversendte	opplysningene.

Artikkel 7

Håndbok med anbefalinger

Kommisjonen	 skal	 i	 nært	 samarbeid	 med	 medlemsstatene	
utgi	 en	 håndbok	med	 anbefalinger	 som	 inneholder	 relevante	
definisjoner	 og	 ytterligere	 retningslinjer	 med	 hensyn	 til	
fellesskapsstatistikker	utarbeidet	i	henhold	til	denne	forordning.

Artikkel 8

Tidsplan og unntak

1.	 Medlemsstatene	skal	utarbeide	opplysningene	i	henhold	
til	tidsplanen	for	gjennomføring	angitt	i	vedlegg	I	og	II.

2.	 I	 en	 overgangsperiode	 på	 høyst	 fire	 år	 fra	 det	 første	
referanseåret	 omhandlet	 i	 vedlegg	 I	 og	 II	 kan	Kommisjonen	
etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 nevnt	 i	 artikkel	
10	nr.	2	innrømme	medlemsstater	unntak	fra	bestemmelsene	i	
denne	forordning	for	en	begrenset	periode	dersom	det	kreves	
større	tilpasninger	i	deres	nasjonale	systemer.

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

1. Følgende	tiltak	for	å	gjennomføre	denne	forordning	skal	
vedtas	 etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 nevnt	 i	
artikkel	10	nr.	2:

a)	 fastsettelse	 av	 egnet	 format	 og	 framgangsmåte	 for	
medlemsstatenes	oversending	av	resultater,

og

b)	 innrømmelse	 av	 unntak	 til	 medlemsstater	 dersom	 det	
kreves	 større	 tilpasninger	 i	 deres	 nasjonale	 systemer,	
herunder	 innrømmelse	 av	unntak	 fra	 eventuelle	 nye	krav	
som	følge	av	forundersøkelsene,	i	henhold	til	artikkel	8	nr.	
2,
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2.	 Følgende	 tiltak	 som	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-
grunnleggende	 bestemmelser	 i	 denne	 forordning,	 herunder	
ved	å	utfylle	den	med	nye	ikke-grunnleggende	bestemmelser,	
skal	vedtas	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	nevnt	i	
artikkel	10	nr.	3:

a)	 tilpasning	 av	 definisjonene	 i	 vedlegg	 I	 og	 II,	 tilpasning	
av	 detaljnivået	 i	 vedlegg	 III	 samt	 eventuelle	 tilhørende	
endringer	i	vedlegg	I	og	II,

b)	 gjennomføring	 av	 resultatene	 fra	 forundersøkelsene,	 i	
henhold	til	artikkel	5	nr.	4,

og

c)	 fastsettelse	 av	 egnede	 felles	 kvalitetsstandarder	 og	 av	
kvalitetsrapportenes	 innhold	 og	 periodisitet,	 i	 henhold	 til	
artikkel	6	nr.	3.

3.	 Det	skal	tas	særlig	hensyn	til	prinsippet	om	at	fordelene	
ved	slike	tiltak	må	være	større	enn	kostnadene,	og	til	prinsippet	
om	at	eventuelle	økonomiske	tilleggsbyrder	på	medlemsstatene	
eller	foretakene	bør	holdes	innenfor	rimelige	grenser.

Artikkel 10

Komité

1. Kommisjonen	skal	bistås	av	Komiteen	for	De	europeiske	
fellesskaps	statistikkprogram	(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	nevnt	i	artikkel	5	nr.	6	i	beslutning	1999/468/EF	
skal	være	tre	måneder.

3.	 Når	det	vises	til	dette	nummer,	får	artikkel	5a	nr.	1-4	og	
artikkel	7	i	beslutning	1999/468/EF	anvendelse,	samtidig	som	
det	tas	hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

4.	 Den	 europeiske	 sentralbank	 og	 de	 nasjonale	
sentralbankene	 kan	 delta	 som	 observatører	 på	 møtene	 i	
komiteen.

Artikkel 11

Samarbeid med Komiteen for penge-, finans- og 
betalingsbalansestatistikk

Ved	 gjennomføring	 av	 denne	 forordning	 skal	 Kommisjonen	
be	 om	 en	 uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 penge-,	 finans-	 og	
betalingsbalansestatistikk	i	alle	spørsmål	som	hører	inn	under	
komiteens	myndighet,	særlig	alle	tiltak	med	sikte	på	tilpasning	
til	 den	 økonomiske	 og	 tekniske	 utvikling	 med	 hensyn	 til	
innsamling	 og	 statistisk	 behandling	 av	 opplysninger	 samt	
behandling	og	oversending	av	resultater.

Artikkel 12

Gjennomføringsrapport

Kommisjonen	 skal	 innen	 19.	 juli	 2012	 oversende	
Europaparlamentet	og	Rådet	en	 rapport	om	gjennomføringen	
av	denne	forordning.	Rapporten	skal	særlig	inneholde

a)	 en	vurdering	av	kvaliteten	på	de	utarbeidede	statistikkene,

b)	 en	vurdering	av	den	nytte	Fellesskapet	og	medlemsstatene	
samt	 leverandørene	 og	 brukerne	 av	 de	 statistiske	
opplysningene	 har	 av	 statistikkene,	 sett	 i	 forhold	 til	 hva	
det	koster	å	utarbeide	dem,

c)	 en	 vurdering	 av	 forundersøkelsenes	 framdrift	 og	
gjennomføring,

og

d)	 forslag	 til	 områder	 der	 det	 på	 bakgrunn	 av	 oppnådde	
resultater	 og	 påløpte	 kostnader	 anses	 nødvendig	 med	
forbedringer	og	endringer.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget	i	Strasbourg,	20.	juni	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING G.	GLOSER

 President Formann

________
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VEDLEGG I

FELLES MODUL FOR STATISTIKK OVER UTENLANDSKE DATTERFORETAK I DEN 
INNBERETTENDE STAT 

AVSNITT		1

Statistisk enhet

De	 statistiske	 enhetene	 er	 de	 foretak	 og	 alle	 filialer	 som	 er	 under	 utenlandsk	 kontroll	 i	 henhold	 til	 definisjonene	 i	
artikkel	2.

AVSNITT	2

Kjennetegn

Følgende	 kjennetegn	 skal	 utarbeides	 i	 samsvar	 med	 definisjonene	 i	 vedlegget	 til	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	
2700/98	av	17.	desember	1998	om	definisjoner	av	kjennetegn	ved	statistikk	over	foretaksstrukturer(1):

Kode Tittel

11	11	0 Antall	foretak

12	11	0 Omsetning

12	12	0 Produksjonsverdi

12	15	0 Bruttoprodukt	til	faktorkostnad

13	11	0 Samlet	kjøp	av	varer	og	tjenester

13	12	0 Kjøp	av	varer	og	tjenester	med	henblikk	på	videresalg	i	uendret	stand

13	31	0 Personalkostnader

15	11	0 Bruttoinvestering	i	materielle	aktiva

16	11	0 Antall	ansatte

22	11	0 Samlede	utgifter	til	intern	FoU(*)

22	12	0 Samlet	personale	innen	FoU

(*)	 Variablene	22	11	0	og	22	12	0	skal	rapporteres	annethvert	år.	Dersom	den	samlede	omsetningen	eller	antallet	ansatte	i	en	næring	
i	næringshovedområde	C-F	i	NACE	Rev.	1.1	i	en	medlemsstat	er	mindre	enn	1	%	av	det	samlede	tallet	for	Fellesskapet,	skal	de	
nødvendig	opplysninger	for	utarbeiding	av	statistikker	for	kjennetegn	22	11	0	og	22	12	0	ikke	nødvendigvis	innsamles	i	henhold	til	
denne	forordning.

Dersom	opplysninger	om	antall	ansatte	ikke	foreligger,	skal	antall	lønnstakere	(kode	16	13	0)	benyttes	i	stedet.

Variablene	samlede	utgifter	 til	 intern	FoU	(kode	22	11	0)	og	samlet	personale	 innen	FoU	(kode	22	12	0)	 skal	bare	
utarbeides	for	virksomheten	i	næringshovedområde	C,	D,	E	og	F	i	NACE.

For	 næringshovedområde	 J	 i	NACE	 skal	 bare	 opplysninger	 om	 antall	 foretak,	 omsetning(2)	 og	 antall	 ansatte	 (eller	
alternativt	antall	lønnstakere)	utarbeides.

AVSNITT	3

Detaljnivå

Opplysningene	skal	gis	i	henhold	til	begrepet	«øverste	institusjonelle	kontrollenhet»	med	en	geografisk	fordeling	på	
nivå	2-IN,	kombinert	med	en	fordeling	etter	virksomhet	på	nivå	3	som	fastsatt	i	vedlegg	III,	og	en	geografisk	fordeling	
på	nivå	3	kombinert	med	næringsøkonomi.

(1)	 EFT	L	344	av	18.12.1998,	s.	49.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1670/2003	(EUT	L	244	av	29.9.2003,	s.	74).
(2)	 For	næring	65	i	NACE	Rev.	1.1	vil	omsetning	bli	erstattet	med	produksjonsverdi.
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AVSNITT	4

Første referanseår og periodisitet

1.	 Det	første	referanseåret	som	de	årlige	statistikkene	skal	utarbeides	for,	er	det	kalenderåret	da	denne	forordning	
trer	i	kraft.

2.	 Medlemsstatene	skal	deretter	gi	opplysninger	for	hvert	etterfølgende	kalenderår.

3.	 Det	første	kalenderåret	som	variablene	samlede	utgifter	til	intern	FoU	(kode	22	11	0)	og	samlet	personale	innen	
FoU	(kode	22	12	0)	skal	utarbeides	for,	er	2007.

AVSNITT	5

Oversending av resultater

Resultatene	skal	oversendes	innen	20	måneder	etter	utgangen	av	referanseåret.

AVSNITT	6

Rapporter og forundersøkelser

1.	 Medlemsstatene	skal	framlegge	for	Kommisjonen	en	rapport	om	definisjon,	struktur	og	tilgjengelighet	med	hensyn	
til	de	statistiske	opplysningene	som	skal	utarbeides	for	denne	felles	modulen.

2.	 Når	det	gjelder	det	detaljnivået	som	anvendes	i	dette	vedlegg,	vil	Kommisjonen	i	henhold	til	artikkel	5	 i	denne	
forordning	vedta	forundersøkelser	som	skal	utføres	av	nasjonale	myndigheter	som	definert	i	artikkel	2	i	forordning	
(EF)	nr.	322/97.

3.	 Forundersøkelsene	skal	utføres	for	å	vurdere	om	det	er	gjennomførbart	å	samle	inn	opplysningene,	samtidig	som	
fordelene	ved	å	ha	 tilgang	 til	 slike	opplysninger	må	 ses	 i	 forhold	 til	 innsamlingskostnadene	og	den	byrde	 som	
pålegges	foretakene.

4.	 Forundersøkelser	skal	gjennomføres	for	følgende	kjennetegn:

Kode Tittel

Eksport	av	varer	og	tjenester

Import	av	varer	og	tjenester

Eksport	av	varer	og	tjenester	innenfor	konsernet

Import	av	varer	og	tjenester	innenfor	konsernet

Eksport,	import,	eksport	innenfor	konsernet	og	import	innenfor	konsernet	skal	fordeles	på	varer	og	tjenester.

5.	 Forundersøkelser	skal	også	gjennomføres	for	å	undersøke	om	det	er	mulig	å	utarbeide	opplysninger	for	virksomhet	
i	næringshovedområde	M,	N	og	O	 i	NACE	og	 for	variablene	«samlede	utgifter	 til	 intern	FoU»	(kode	22	11	0)	
og	«samlet	personale	innen	FoU»	(kode	22	12	0)	for	virksomhet	i	næringshovedområde	G,	H,	I,	K,	M,	N	og	O	i	
NACE.	Forundersøkelser	skal	også	gjennomføres	for	å	vurdere	om	det	er	relevant	og	gjennomførbart,	og	hvilke	
kostnader	det	vil	medføre,	å	fordele	opplysningene	angitt	i	avsnitt	2	i	størrelsesklasser	målt	som	antall	ansatte.

________
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VEDLEGG II

FELLES MODUL FOR STATISTIKK OVER UTENLANDSKE DATTERFORETAK I UTLANDET

AVSNITT	1

Statistisk enhet

De	 statistiske	 enhetene	 er	 de	 foretak	 og	 alle	 filialer	 i	 utlandet	 som	 kontrolleres	 av	 en	 institusjonell	 enhet	 i	 den	
innberettende	stat,	i	henhold	til	definisjonene	i	artikkel	2.

AVSNITT	2

Kjennetegn

Følgende	kjennetegn	skal	utarbeides	i	samsvar	med	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	2700/98:

Kode Tittel

12	11	0 Omsetning

16	11	0 Antall	ansatte

11	11	0 Antall	foretak

Dersom	opplysninger	om	antall	ansatte	ikke	foreligger,	skal	antall	lønnstakere	(kode	16	13	0)	benyttes	i	stedet.

AVSNITT	3

Detaljnivå

Opplysningene	 som	 gis,	 skal	 være	 fordelt	 etter	 stat	 der	 det	 utenlandske	 datterforetaket	 ligger,	 og	 etter	 foretakets	
virksomhet	i	den	aktuelle	stat,	som	angitt	i	vedlegg	III.	Detaljnivået	når	det	gjelder	stat	og	virksomhet	skal	kombineres	
på	følgende	måte:

–	 Nivå	1	for	den	geografiske	fordelingen	kombinert	med	nivå	2	for	fordelingen	etter	virksomhet.

–	 Nivå	2-OUT	for	den	geografiske	fordelingen	kombinert	med	nivå	1	for	fordelingen	etter	virksomhet.

–	 Nivå	3	for	den	geografiske	fordelingen	kombinert	med	opplysninger	om	samlet	virksomhet.

AVSNITT	4

Første referanseår og periodisitet

1.	 Det	første	referanseåret	som	de	årlige	statistikkene	skal	utarbeides	for,	er	det	kalenderåret	da	denne	forordning	
trer	i	kraft.

2.	 Medlemsstatene	skal	deretter	gi	opplysninger	for	hvert	etterfølgende	kalenderår.

AVSNITT	5

Oversending av resultater

Resultatene	skal	oversendes	innen	20	måneder	etter	utgangen	av	referanseåret.
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AVSNITT	6

Rapporter og forundersøkelser

1.	 Medlemsstatene	skal	framlegge	for	Kommisjonen	en	rapport	om	definisjon,	struktur	og	tilgjengelighet	med	hensyn	
til	de	statistiske	opplysningene	som	skal	utarbeides	for	denne	felles	modulen.

2.	 Når	 det	 gjelder	 detaljnivået	 som	 anvendes	 i	 dette	 vedlegg,	 vil	 Kommisjonen	 i	 henhold	 til	 artikkel	 5	 i	 denne	
forordning	vedta	forundersøkelser	som	skal	utføres	av	nasjonale	myndigheter	som	definert	i	artikkel	2	i	forordning	
(EF)	nr.	322/97.

3.	 Forundersøkelsene	skal	utføres	 for	å	vurdere	om	det	er	 relevant	og	gjennomførbart	å	 samle	 inn	opplysningene,	
samtidig	som	fordelene	ved	at	opplysningene	er	tilgjengelige	må	ses	i	forhold	til	innsamlingskostnadene	og	den	
byrde	som	pålegges	foretakene.

4.	 Forundersøkelser	skal	gjennomføres	for	følgende	kjennetegn:

Kode Tittel

13	31	0 Personalkostnader

Eksport	av	varer	og	tjenester

Import	av	varer	og	tjenester

Eksport	av	varer	og	tjenester	innenfor	konsernet

Import	av	varer	og	tjenester	innenfor	konsernet

12	15	0 Bruttoprodukt	til	faktorkostnad

15	11	0 Bruttoinvesteringer	i	materielle	aktiva
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VEDLEGG III

NIVÅER FOR GEOGRAFISK FORDELING OG FORDELING ETTER VIRKSOMHET

Geografisk	
fordeling Nivå	1 Nivå	2-OUT

(Nivå	1	+	24	stater)

V2 Utenfor	EU-27 V2 Utenfor	EU-27

IS Island

LI Liechtenstein

NO Norge

CH Sveits CH Sveits

HR Kroatia

RU Den	russiske	føderasjon RU Den	russiske	føderasjon

TR Tyrkia

EG Egypt

MA Marokko

NG Nigeria

ZA Sør-Afrika

CA Canada CA Canada

US De	forente	stater US De	forente	stater

MX Mexico

AR Argentina

BR Brasil BR Brasil

CL Chile

UY Uruguay

VE Venezuela

IL Israel

CN Kina CN Kina

HK Hongkong HK Hongkong

IN India IN India

ID Indonesia

JP Japan JP Japan

KR Sør-Korea

MY Malaysia

PH Filippinene

SG Singapore

TW Taiwan

TH Thailand

AU Australia

NZ New	Zealand

Z8 Utenfor	EU-27	(ikke	fordelt) Z8 Utenfor	EU-27	(ikke	fordelt)

C4 Finanssentre	offshore C4 Finanssentre	offshore

Z7 Likelig	fordelt	kontroll	av	UCI-er(*)	i	mer	enn	
én	medlemsstat

Z7 Likelig	fordelt	kontroll	av	
UCI-er(*)	i	mer	enn	én	
medlemsstat

(*)	 Øverste	institusjonelle	kontrollenhet	for	et	utenlandsk	datterforetak.
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Nivå	2-IN

A1 Verden	som	helhet	(alle	enheter	medregnet	den	innberettende	stat)

Z9 Resten	av	verden	(unntatt	den	innberettende	stat)

A2 Kontrollert	av	den	innberettende	stat

V1 EU-27	(innenfor	EU-27)	unntatt	den	innberettende	stat

BE Belgia

BG Bulgaria

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

EE Estland

IE Irland

GR Hellas

ES Spania

FR Frankrike

IT Italia

CY Kypros

LV Latvia

LT Litauen

LU Luxembourg

HU Ungarn

MT Malta

NL Nederland

AT Østerrike

PL Polen

PT Portugal

RO Romania

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det	forente	kongerike

Z7 Likelig	fordelt	kontroll	av	UCI-er(1)	i	mer	enn	én	medlemsstat

V2 Utenfor	EU-27

AU Australia

CA Canada

CH Sveits

CN Kina

HK Hongkong

IL Israel

IS Island

JP Japan

LI Liechtenstein

NO Norge

NZ New	Zealand

RU Den	russiske	føderasjon

TR Tyrkia

US De	forente	stater

C4 Finanssentre	offshore

Z8 Utenfor	EU-27	(ikke	fordelt)

(1)	 Øverste	institusjonelle	kontrollenhet	for	et	utenlandsk	datterselskap.
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Nivå	3

AD Andorra EE Estland(*) KZ Kasakhstan QA Qatar

AE De	forente	arabiske	
emirater

EG Egypt LA Den	demokratiske	
folkerepublikk	Laos

RO Romania(*)

AF Afghanistan ER Eritrea LB Libanon RS Serbia

AG Antigua	og	Barbuda ES Spania(*) LC Saint	Lucia RU Den	russiske	
føderasjon

AI Anguilla ET Etiopia LI Liechtenstein RW Rwanda

AL Albania FI Finland(*) LK Sri	Lanka SA Saudi-Arabia

AM Armenia FJ Fiji LR Liberia SB Salomonøyene

AN De	nederlandske	
Antiller

FK Falklandsøyene	
(Malvinas)

LS Lesotho SC Seychellene

AO Angola FM Mikronesia LT Litauen(*) SD Sudan

AQ Antarktis FO Færøyene LU Luxembourg(*) SE Sverige(*)

AR Argentina FR Frankrike(*) LV Latvia(*) SG Singapore

AS Amerikansk	Samoa GA Gabon LY Libya SH St.	Helena

AT Østerrike(*) GD Grenada MA Marokko SI Slovenia(*)

AU Australia GE Georgia MD Republikken	
Moldova

SK Slovakia(*)

AW Aruba GG Guernsey ME Montenegro SL Sierra	Leone

AZ Aserbajdsjan GH Ghana MG Madagaskar SM San	Marino

BA Bosnia-Hercegovina GI Gibraltar MH Marshalløyene SN Senegal

BB Barbados GL Grønland MK(2) Den	tidligere	
jugoslaviske	
republikk	Makedonia

SO Somalia

BD Bangladesh GM Gambia ML Mali SR Surinam

BE Belgia(*) GN Guinea MM Myanmar ST São	Tomé	og	
Príncipe

BF Burkina	Faso GQ Ekvatorial-Guinea MN Mongolia SV El	Salvador

BG Bulgaria(*) GR Hellas(*) MO Macau SY Den	arabiske	
republikk	Syria

BH Bahrain GS Sør-Georgia	
og	de	sørlige	
Sandwichøyene

MP De	nordlige	
Marianaøyene

SZ Swaziland

BI Burundi GT Guatemala MR Mauritania TC Turks-	og	
Caicosøyene

BJ Benin GU Guam MS Montserrat TD Tsjad

BM Bermuda GW Guinea-Bissau MT Malta(*) TF De	franske	sørlige	
territorier

BN Brunei	Darussalam GY Guyana MU Mauritius TG Togo

BO Bolivia HK Hongkong MV Maldivene TH Thailand

BR Brasil HM Heardøya	og	
McDonald-øyene

MW Malawi TJ Tadsjikistan

BS Bahamas HN Honduras MX Mexico TK Tokelau

BT Bhutan HR Kroatia MY Malaysia TM Turkmenistan

BV Bouvetøya HT Haiti MZ Mosambik TN Tunisia

BW Botswana HU Ungarn(*) NA Namibia TO Tonga

(2)	 Foreløpig	kode	som	ikke	berører	denne	statens	endelige	betegnelse,	som	vil	bli	fastsatt	når	de	pågående	forhandlingene	innenfor	De	forente	nasjoner	
er	avsluttet.
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BY Hviterussland ID Indonesia NC Ny-Kaledonia TP Øst-Timor

BZ Belize IE Irland(*) NE Niger TR Tyrkia

CA Canada IL Israel NF Norfolkøya TT Trinidad	og	Tobago

CC Kokosøyene	(eller	
Keeling-øyene)

IM Øya	Man NG Nigeria TV Tuvalu

CD Den	demokratiske	
republikk	Kongo

IN India NI Nicaragua TW Taiwan

CF Den	sentral-
afrikanske	republikk

IO Det	britiske	
territorium	i	Det	
indiske	hav

NL Nederland(*) TZ Forbunds-republikken	
Tanzania

CG Kongo IQ Irak NO Norge UA Ukraina

CH Sveits IR Den	islamske	
republikk	Iran

NP Nepal UG Uganda

CI Elfenbens-kysten IS Island NR Nauru UK Det	forente	
kongerike(*)

CK Cookøyene IT Italia(*) NU Niue UM De	forente	staters	
mindre	randøyer

CL Chile JE Jersey NZ New	Zealand US De	forente	stater

CM Kamerun JM Jamaica OM Oman UY Uruguay

CN Kina JO Jordan PA Panama UZ Usbekistan

CO Colombia JP Japan PE Peru VA Vatikanstaten

CR Costa	Rica KE Kenya PF Fransk	Polynesia VC Saint	Vincent	og	
Grenadinene

CU Cuba KG Kirgisistan PG Papua	Ny-Guinea VE Venezuela

CV Kapp	Verde KH Kambodsja	 PH Filippinene VG De	britiske	
Jomfruøyene

CX Christmasøya KI Kiribati PK Pakistan VI De	amerikanske	
Jomfruøyene

CY Kypros(*) KM Komorene PL Polen(*) VN Vietnam

CZ Den	tsjekkiske	
republikk(*)

KN Saint	Kitts	og	Nevis PN Pitcairn VU Vanuatu

DE Tyskland(*) KP Den	demokratiske	
folkerepublikk	
Korea	(Nord-Korea)

PS Det	okkuperte	
palestinske	området

WF Wallis	og	Futuna

DJ Djibouti KR Republikken	Korea	
(Sør-Korea)

PT Portugal(*) WS Samoa

DK Danmark(*) KW Kuwait PW Palau YE Jemen

DM Dominica KY Caymanøyene PY Paraguay

DO Den	dominikanske	
republikk

ZA Sør-Afrika

DZ Algerie ZM Zambia

EC Ecuador Z8 Utenfor	EU-27	(ikke	
fordelt)

ZW Zimbabwe

A2 Kontrollert	av	den	
innberettende	stat

Z7 Likelig	fordelt	
kontroll	av	
UCI-er(**)	i	mer	
enn	én	medlemsstat

(*)	 Bare	for	statistikk	over	utenlandske	datterforetak	i	den	innberettende	stat.
(**)	 Øverste	institusjonelle	kontrollenhet	for	et	utenlandsk	datterforetak.
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Nivåer for fordeling etter virksomhet

Nivå	1 Nivå	2

NACE	Rev.	1.1()

SAMLET	VIRKSOM-
HET

SAMLET	VIRKSOMHET Næringshovedområde	C-O	(unntatt	L)

BERGVERKSDRIFT	OG	
UTVINNING

BERGVERKSDRIFT	OG	UTVINNING Næringshovedområde	C
herav:
Utvinning	av	råolje	og	naturgass Næring	11

INDUSTRI INDUSTRI Næringshovedområde	D
Nærings-	og	nytelsesmidler Næringsområde	DA
Tekstiler	og	klær Næringsområde	DB
Trelast,	og	trevarer,	forlagsvirksomhet	og	grafisk	produksjon Næringsområde	DD	og	DE
Tekstil-	og	trevarevirksomhet	I	ALT
Produksjon	av	raffinerte	petroleumsprodukter	og	annen	behandling Næring	23
Produksjon	av	kjemikalier	og	kjemiske	produkter Næring	24
Gummi-	og	plastprodukter Næring	25

Petroleumsprodukter,	kje-
miske	produkter,	gummi-	
og	plastprodukter

Petroleumsprodukter,	kjemiske	produkter,	gummi-	og	plastprodukter	I	ALT
Metallvarer Næringsområde	DJ
Maskiner	og	utstyr Næring	29
Metallvarer,	maskiner	og	utstyr	I	ALT
Kontor-	og	datamaskiner Næring	30
Radio-,	fjernsyns-	og	kommunikasjonsutstyr Næring	32

Kontor-	og	datamaskiner,	
radio-,	fjernsyns-	og	kom-
munikasjonsutstyr

Kontor-	og	datamaskiner,	radio-,	fjernsyns-	og	kommunikasjonsutstyr	I	ALT
Motorvogner Næring	34
Andre	transportmidler Næring	35

Motorvogner,	andre	trans-
portmidler

Motorvogner,	andre	transportmidler	I	ALT
Annen	industriproduksjon

ELEKTRISITETS-,	
GASS-	OG	VANNFOR-
SYNING

ELEKTRISITETS-,	GASS-	OG	VANNFORSYNING Næringshovedområde	E

BYGGE-	OG	ANLEGGS-
VIRKSOMHET

BYGGE-	OG	ANLEGGSVIRKSOMHET Næringshovedområde	F

TJENESTER	I	ALT TJENESTER	I	ALT
HANDEL	OG	REPARA-
SJONER

HANDEL	OG	REPARASJONER Næringshovedområde	G
Handel	med,	vedlikehold	og	reparasjon	av	motorvogner	og	motorsykler;	
detaljhandel	med	drivstoff	til	motorvogner

Næring	50

Engroshandel	og	provisjonshandel,	unntatt	med	motorvogner	og	
motorsykler

Næring	51

Detaljhandel,	unntatt	med	motorvogner	og	motorsykler;	reparasjon	av	
husholdningsvarer	og	varer	til	personlig	bruk

Næring	52

HOTELL-	OG	RESTAU-
RANTVIRKSOMHET

HOTELL-	OG	RESTAURANTVIRKSOMHET Næringshovedområde	H

TRANSPORT,	LAG-
RING	OG	KOMMUNI-
KASJON

TRANSPORT,	LAGRING	OG	KOMMUNIKASJON Næringshovedområde	I
Transport	og	lagring Næring	60,	61,	62,	63
Landtransport	og	rørtransport Næring	60
Sjøfart Næring	61
Lufttransport Næring	62
Tjenester	tilknyttet	transport	og	reisebyråvirksomhet Næring	63
Post	og	telekommunikasjoner Næring	64
Post-	og	distribusjonsvirksomhet Næringshovedgruppe	64.1
Telekommunikasjoner Næringshovedgruppe	64.2

FINANSIELL	TJENES-
TEYTING

FINANSIELL	TJENESTEYTING Næringshovedområde	J
Finansiell	tjenesteyting,	unntatt	forsikringsvirksomhet	og	pensjonskasser Næring	65
Forsikringsvirksomhet	og	pensjonskasser,	unntatt	trygdeordninger	underlagt	
offentlig	forvaltning

Næring	66

Tjenester	tilknyttet	finansiell	tjenesteyting Næring	67
OMSETNING	OG	DRIFT	AV	FAST	EIENDOM Næringshovedområde	K,	næring	70
UTLEIE	AV	MASKINER	OG	UTSTYR	UTEN	PERSONELL.	UTLEIE	AV	
HUSHOLDNINGSVARER	OG	VARER	TIL	PERSONLIG	BRUK

Næringshovedområde	K,	næring	71
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Nivå	1 Nivå	2

NACE	Rev.	1.1()

DATABEHANDLINGS-
VIRKSOMHET	

DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET Næringshovedområde	K,	næring	72

FORSKNING	OG	UTVI-
KLINGSARBEID

FORSKNING	OG	UTVIKLINGSARBEID Næringshovedområde	K,	næring	73

ANNEN	FORRET-
NINGSMESSIG	TJE-
NESTEYTING

ANNEN	FORRETNINGSMESSIG	TJENESTEYTING Næringshovedområde	K,	næring	74

Juridisk,	administrativ	og	organisasjonsteknisk	tjenesteyting	og	revisjon Næringshovedgruppe	74.1

Juridisk	tjenesteyting Næringsgruppe	74.11

Regnskap,	revisjon	og	skatterådgiving Næringsgruppe	74.12

Markeds-	og	opinionsundersøkelser Næringsgruppe	74.13

Bedriftsrådgiving	og	administrativ	rådgiving Næringsgruppe	74.14

Ikke-finansielle	holdingselskaper Næringsgruppe	74.15

Arkitektvirksomhet	og	teknisk	konsulentvirksomhet Næringshovedgruppe	74.2

Annonse-	og	reklamevirksomhet Næringshovedgruppe	74.4

Annen	forretningsmessig	tjenesteyting Næringshovedgruppe	74.3,	74.5,	74.6,	
74.7,	74.8

UNDERVISNING Næringshovedområde	M

HELSE-	OG	SOSIALTJENESTER Næringshovedområde	N

AVLØPS-	OG	RENOVASJONSVIRKSOMHET Næringshovedområde	O,	næring	90

AKTIVITETER	I	MEDLEMSORGANISASJONER	IKKE	NEVNT	
ANNET	STED	

Næringshovedområde	O,	næring	91

FRITIDSVIRKSOMHET,	
KULTURELL	TJENES-
TEYTING	OG	SPORT

FRITIDSVIRKSOMHET,	KULTURELL	TJENESTEYTING	OG	SPORT Næringshovedområde	O,	næring	92

Film	og	video,	radio	og	fjernsyn,	annen	underholdningsvirksomhet Næringshovedgruppe	92.1,	92.2,	92.3

Nyhetsbyråer Næringshovedgruppe	92.4

Drift	av	biblioteker,	arkiver,	museer	og	andre	kulturetablissementer Næringshovedgruppe	92.5

Sport	og	idrett	og	annen	fritidsvirksomhet Næringshovedgruppe	92.6,	92.7

ANNEN	PERSONLIG	TJENESTEYTING Næringshovedområde	O,	næring	93

Ikke	fordelt

(1)	 Rådsforordning	(EØF)	nr.	3037/90	av	9.	oktober	1990	om	statistisk	klassifisering	av	økonomisk	virksomhet	innen	De	europeiske	fellesskap	(EFT	L	293	av	
24.10.1990,	s.	1).	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006.
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Nivå	3	(NACE	Rev.	1.1)

Posisjon Påkrevd	detaljnivå

Næringsøkonomi Næringshovedområde	C-K

Bergverksdrift	og	utvinning Næringshovedområde	C

Industri Næringshovedområde	D

Alle	næringsområder	DA-DN

Alle	næringer	15-37

Aggregater:

Høyteknologi 24.4,	30,	32,	33,	35.3

Teknologi	på	mellomhøyt	nivå	 24	unntatt	24.4,	29,	31,	34,	
35.2,	35.4,	35.5

Teknologi	på	mellomlavt	nivå	 23,	25-28,	35.1

Lavteknologi 15-22,	36,	37

Elektrisitets-	gass-	og	vannforsyning Næringshovedområde	E

Alle	næringer	(40	og	41)

Bygge-	og	anleggsvirksomhet Næringshovedområde	F	(næring	45)

Alle	næringshovedgrupper	(45.1-45.5)

Varehandel,	reparasjon	av	
motorvogner,	husholdningsvarer	og	
varer	til	personlig	bruk

Næringshovedområde	G

Alle	næringer	(50-52)

Næringshovedgruppe	50.1	+	50.2	+	50.3,	50.4,	50.5,	51.1-51.9

Næringshovedgruppe	52.1-52.7

Hotell-	og	restaurantvirksomhet Næringshovedområde	H	(næring	55)

Næringshovedgruppe	55.1-55.5

Transport,	lagring	og	kommunikasjon Næringshovedområde	I

Alle	næringer

Næringshovedgruppe	60.1,	60.2,	60.3,	63.1	+	63.2,	63.3,	63.4,	64.1,	64.2

Finansiell	tjenesteyting Næringshovedområde	J

Alle	næringer

Eiendomsdrift,	utleievirksomhet	og	
forretningsmessig	tjenesteyting

Næringshovedområde	K

Næring	70

Næring	71,	næringshovedgruppe	71.1	+	71.2,	71.3	og	71.4

Næring	72,	næringshovedgruppe	72.1-72.6

Næring	73

Næring	74,	aggregat	74.1-74.4	og	74.5-74.8
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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.	 808/2004	 om	 fellesskapsstatistikk	 over	
informasjonssamfunnet(1),	særlig	artikkel	8,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 ble	 det	 opprettet	
en	 felles	 ramme	 for	 systematisk	 utarbeiding	 av	
fellesskapsstatistikker	over	informasjonssamfunnet.

2)	 I	 samsvar	 med	 artikkel	 8	 nr.	 1	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 808/2004	 skal	 det	 treffes	 gjennomføringstiltak	 som

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	187	av	19.7.2007,	s.	5,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	18/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	25.

(1)	 EUT	L	143	av	30.04.2004,	s.	49.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	
(EF)	nr.	1893/2006	(EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1).

		 fastsetter	hvilke	data	som	skal	oversendes	for	å	utarbeide	
de	statistikkene	som	er	definert	i	artikkel	3	og	4	i	nevnte	
forordning,	og	for	å	fastsette	fristene	for	oversending	av	
dataene.

3)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelsen	fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	
ved	rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(2)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Dataene	 som	 skal	 oversendes	 slik	 at	 det	 kan	 utarbeides	
fellesskapsstatistikk	over	informasjonssamfunnet	i	henhold	til	
artikkel	3	nr.	2	og	artikkel	4	i	forordning	(EF)	nr.	808/2004,	er	
angitt	i	vedlegg	I	og	II	til	denne	forordning.

Artikkel 2

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

(2)	 EFT	L	181	av	28.06.1989,	s.	47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 847/2007

av 18. juli 2007

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004  
om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

 2012/EØS/16/42

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

Utferdiget	i	Brussel,	18.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem aV Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

MODUL 1: FORETAKENE OG INFORMASJONSSAMFUNNET

1.	 EMNER	OG	DERES	KJENNETEGN

a)		 Følgende	emner,	 som	er	valgt	ut	 fra	 listen	 i	vedlegg	 I	 til	 forordning	 (EF)	nr.	808/2004,	 skal	behandles	 for	
referanseåret	2008:

–	 IKT-systemer	og	bruken	av	disse	i	foretakene,	

–	 bruken	av	Internett	og	andre	elektroniske	nett	i	foretakene,	

–	 e-handel	og	e-forretningsdrift.

b)		 Følgende	kjennetegn	skal	samles	inn	for	foretakene:

IKT-systemer og bruken av disse i foretakene

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	alle	foretak:

–	 bruk	av	datamaskiner.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	datamaskiner:

–	 prosentdel	av	sysselsatte	personer	som	bruker	datamaskin	minst	én	gang	i	uken	(frivillig),

–	 bruk	av	et	lokalt	datanett	(f.eks.	LAN),	

–	 bruk	av	en	lokal	hjemmeside	(intranett),	

–	 bruk	av	ekstranett,	

–	 bruk	 av	 særlige	 programmer	 for	 ansatte	 for	 tilgang	 til	 tjenester	 for	 personalressurser	 (f.eks.	 se	 ledige	
stillinger,	anmode	om	årlig	ferie,	se	eller	laste	ned	lønnsslipper	eller	andre	tjenester),	

–	 grad	av	forbedring	gjennom	IKT-prosjekter:	omorganisering	og	forenkling	av	arbeidsrutiner	(frivillig),	

–	 grad	av	forbedring	gjennom	IKT-prosjekter	(frivillig):	frigivelse	av	ressurser,	

–	 grad	av	forbedring	gjennom	IKT-prosjekter	(frivillig):	høyere	inntekter	for	foretaket,	

–	 grad	av	forbedring	gjennom	IKT-prosjekter	(frivillig):	utvikling	av	nye	produkter	og	tjenester.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	et	lokalt	datanett	(f.eks.	LAN):

–	 bruk	av	trådløs	tilgang	til	det	lokale	datanettet	(f.eks.	LAN).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	et	intranett:

–	 bruk	av	intranettet	for	tilgang	til:	foretakets	generelle	praksis	eller	strategi	(frivillig),	

–	 bruk	av	intranettet	for	tilgang	til:	foretakets	interne	nyhetsbrev	eller	daglige	nyheter	(frivillig),	

–	 bruk	av	intranettet	for	tilgang	til:	dokumenter	som	gjelder	løpende	virksomhet/arbeidsdokumenter	(f.eks.	
for	møter)	(frivillig),	

–	 bruk	av	intranettet	for	tilgang	til:	håndbøker,	retningslinjer	eller	opplæringsmateriell	(frivillig),	

–	 bruk	av	intranettet	for	tilgang	til:	produkt-	eller	tjenestekataloger	(frivillig).
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Bruken av Internett og andre elektroniske nett i foretakene

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	datamaskiner:

–	 tilgang	til	Internett.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	med	tilgang	til	Internett:

–	 prosentdel	av	sysselsatte	personer	som	minst	én	gang	i	uken	bruker	datamaskin	som	er	tilkoplet	Internett,	

–	 Internett-tilkopling:	modem	eller	ISDN,	

–	 Internett-tilkopling:	DSL,	

–	 Internett-tilkopling:	annen	fast	Internett-tilkopling,	

–	 Internett-tilkopling:	mobil	tilkopling,	

–	 bruk	av	Internett	til	bank-	og	finanstjenester,	

–	 bruk	av	Internett	til	utdanning	og	undervisning,	

–	 bruk	av	Internett	for	å	kommunisere	med	offentlige	myndigheter	i	foregående	kalenderår,	

–	 bruk	av	nettsted.	

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	har	kommunisert	med	offentlige	myndigheter	via	Internett	i	
foregående	kalenderår:

–	 bruk	 av	 Internett	 for	 å	 innhente	 opplysninger	 fra	 offentlige	 myndigheters	 nettsteder	 i	 foregående	
kalenderår,

–	 bruk	av	Internett	for	å	hente	skjemaer	fra	offentlige	myndigheters	nettsteder	i	foregående	kalenderår,

–	 bruk	av	Internett	for	å	sende	tilbake	utfylte	skjemaer	til	offentlige	myndigheter	i	foregående	kalenderår,

–	 bruk	av	Internett	til	forvaltningsmessig	behandling	helt	elektronisk	uten	behov	for	ytterligere	papirarbeid	
i	foregående	kalenderår,

–	 bruk	av	Internett	for	å	innlevere	anbud	i	et	elektronisk	anbudssystem	(elektronisk	tildeling	av	offentlige	
kontrakter)	i	foregående	kalenderår.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	har	et	nettsted:

–	 adgang	til	følgende	tjeneste:	produktkataloger	eller	prislister,	

–	 adgang	til	følgende	tjeneste:	mulighet	for	besøkende	til	å	spesialtilpasse	eller	formgi	produkter,	

–	 adgang	til	følgende	tjeneste:	direktekoplet	bestilling	eller	reservasjon,	

–	 adgang	til	følgende	tjeneste:	direktekoplet	betaling,	

–	 adgang	til	følgende	tjeneste:	brukertilpasset	innhold	for	regelmessige/faste	besøkende,	

–	 adgang	 til	 følgende	 tjeneste:	 annonsering	 av	 ledige	 stillinger	 eller	 direktekoplet	 innsending	 av	
stillingssøknader.

E-handel og e-forretningsdrift

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	datamaskiner:

–	 bruk	 av	 automatisert	 datautveksling	 (ADE),	 definert	 som	 utveksling	 av	meldinger	 (f.eks.	 bestillinger,	
fakturaer,	betalingstransaksjoner	eller	varebeskrivelser)	via	Internett	eller	andre	datanett	i	et	avtalt	format	
som	tillater	automatisk	behandling	av	disse	(f.eks.	XML,	EDIFACT)	uten	manuell	inntasting,	
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–	 elektronisk	utveksling	av	opplysninger	om	styring	av	omsetningskjeden	med	kunder	eller	leverandører,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	innkommende	salgsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	lagerstyringsansvarlig,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	innkommende	salgsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	regnskapsansvarlig,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	innkommende	salgsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	ansvarlig	for	produksjons-	eller	servicestyring,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	innkommende	salgsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	distribusjonsansvarlig,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	utgående	innkjøpsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	lagerstyringsansvarlig,	

–	 elektronisk	og	automatisk	utveksling	av	relevante	opplysninger	om	utgående	innkjøpsordrer	(elektroniske	
eller	ikke)	med	regnskapsansvarlig,	

–	 bruk	av	programvare	for	ressursplanlegging	i	foretak	(ERP)	for	utveksling	av	opplysninger	om	salg	og/
eller	innkjøp	med	andre	avdelinger	i	foretaket	(f.eks.	finans,	planlegging,	markedsføring),	

–	 bruk	 av	 programvare	 for	 håndtering	 av	 kundeopplysninger	 (såkalt	 CRM)	 for	 å	 innhente	 og	 lagre	
opplysninger	om	kundene	og	gjøre	dem	tilgjengelige	for	andre	avdelinger	i	foretaket,	

–	 bruk	av	programvare	for	håndtering	av	kundeopplysninger	(såkalt	CRM)	for	å	analysere	opplysningene	
om	 kundene	 i	markedsføringsøyemed	 (prissetting,	 salgsfremmende	 tiltak,	 valg	 av	 distribusjonskanaler	
osv.),	

–	 bruk	 av	 operativsystemer	 som	 er	 gratis	 eller	 er	 basert	 på	 åpen	 kildekode,	 f.eks.	 Linux	 (dvs.	 med	
operativsystemets	 kildekode	 tilgjengelig,	 ingen	 lisenskostnader	 og	 med	 mulighet	 til	 å	 endre	 og/eller	
(videre)formidle	dette),	

–	 bruk	av	elektronisk	signatur	i	alle	meldinger	som	sendes,	dvs.	ved	hjelp	av	krypteringsmetoder	som	sikrer	
meldingens	ekthet	og	 integritet	 (knytter	den	entydig	 til	underskriveren	og	gjør	det	mulig	å	 identifisere	
denne	og	spore	eventuelle	senere	endringer	av	meldingen).	

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	automatisert	datautveksling	(ADE):

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	bestillinger	til	leverandører,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	motta	e-fakturaer,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	motta	kundebestillinger,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	e-fakturaer,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	eller	motta	produktinformasjon,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	eller	motta	transportdokumenter,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	betalingsanvisninger	til	finansinstitusjoner,	

–	 bruk	av	ADE	til	å:	sende	eller	motta	data	til/fra	offentlige	myndigheter,	

–	 bruk	av	ADE-format	til:	EDIFACT	eller	tilsvarende	standarder	(frivillig),	

–	 bruk	av	ADE-format	til:	XML-baserte	standarder	(frivillig),	

–	 bruk	 av	 ADE-format	 til:	 opphavsrettslig	 beskyttede	 standarder	 avtalt	 mellom	 foretaket	 og	 andre	
organisasjoner	(frivillig).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	bruker	datamaskiner,	men	ikke	automatisert	datautveksling:

–	 hindringer	 for	 bruk	 av	 ADE:	 ingen	 interesse	 for	 bruk	 av	 automatisert	 datautveksling	 på	 grunn	 av	
manglende	relevans	for	foretaket	(frivillig),	
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–	 hindringer	for	bruk	av	ADE:	mangel	på	sakkunnskap	internt	for	gjennomføringen	av	dette	(frivillig),	

–	 hindringer	for	bruk	av	ADE:	investeringens	avkastning	er	for	liten	eller	uklar	(frivillig),	

–	 hindringer	for	bruk	av	ADE:	mangel	på	programvareløsninger	som	er	egnet	for	vedkommende	foretaks	
sektor/størrelse	(frivillig),	

–	 hindringer	for	bruk	av	ADE:	vanskeligheter	med	å	komme	til	enighet	om	felles	standarder	med	foretakets	
partnere	(frivillig),	

–	 hindringer	 for	 bruk	 av	ADE:	 usikkerhet	 når	 det	 gjelder	 rettslig	 status	 for	 meldingene	 som	 utveksles	
(frivillig).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	utveksler	opplysninger	om	styring	av	omsetningskjeden	med	
kunder	eller	leverandører:

–	 utveksling	 av	 opplysninger	 med	 leverandører	 om	 lagerbeholdning,	 produksjonsplaner	 eller	
etterspørselsprognoser,	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	om	etterspørselsprognoser	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	om	lagerbeholdning	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	om	produksjonsplaner	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	om	leveringsstatus,	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	kunder	om	lagerbeholdning,	produksjonsplaner	eller	etterspørselsprognoser,	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	kunder	om	etterspørselsprognoser	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	kunder	om	lagerbeholdning	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	kunder	om	produksjonsplaner	(frivillig),	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	kunder	om	leveringsstatus,	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	eller	kunder	via	nettsteder,	

–	 utveksling	av	opplysninger	med	leverandører	eller	kunder	via	automatisert	datautveksling.	

Kjennetegn	 som	 skal	 samles	 inn	 for	 foretak	 som	 bruker	 datamaskiner,	 og	 som	 ikke	 er	 klassifisert	 i	
næringshovedområde	J	i	NACE	Rev.	1.1:

–	 har	mottatt	bestillinger	av	produkter	eller	tjenester	via	datanett	i	foregående	kalenderår,	

–	 har	sendt	bestillinger	av	produkter	eller	tjenester	via	datanett	i	foregående	kalenderår.	

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	har	mottatt	bestillinger	via	datanett,	og	som	ikke	er	klassifisert	
i	næringshovedområde	J	i	NACE	Rev.	1.1:

–	 andel	av	bestillinger	mottatt	via	datanett	i	foregående	kalenderår,	i	prosent	av	samlet	omsetning,

–	 andel	av	bestillinger	mottatt	via	nettsteder	i	foregående	kalenderår,	i	prosent	av	e-salg	(frivillig),

–	 andel	av	bestillinger	mottatt	via	automatisert	datautveksling	via	Internett	i	foregående	kalenderår,	i	prosent	
av	e-salg	(frivillig),

–	 andel	av	bestillinger	mottatt	via	automatisert	datautveksling	via	andre	datanett	 i	 foregående	kalenderår	
(frivillig),

–	 bruk	av	sikre	protokoller	(SSL/TLS)	ved	mottak	av	bestillinger	via	Internett.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	foretak	som	har	sendt	bestillinger	via	datanett,	og	som	ikke	er	klassifisert	
i	næringshovedområde	J	i	NACE	Rev.	1.1:

–	 andel	 av	 bestillinger	 foretatt	 via	 datanett	 i	 foregående	 kalenderår,	 i	 prosent	 av	 samlede	 innkjøp,	 i	
prosentklasser	([0;1[,	[1;5[,	[5;10[,	[10;25[,	[25;100]).
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2.	 DEKNING

Kjennetegnene	definert	i	nr.	1	bokstav	b)	i	dette	vedlegg	skal	samles	inn	og	innhentes	for	foretak	som	er	
klassifisert	i	henhold	til	følgende	økonomiske	virksomhet,	foretaksstørrelse	og	geografiske	område.

a)		 Økonomisk	virksomhet:	foretak	som	er	klassifisert	i	følgende	kategorier	i	NACE	Rev.	1.1:

NACE-kategori Beskrivelse

Næringshovedområde	D «Industri»

Næringshovedområde	F «Bygge-	og	anleggsvirksomhet»

Næringshovedområde	G «Varehandel,	 reparasjon	 av	 motorvogner,	 husholdningsvarer	 og	 varer	 til	
personlig	bruk»

Gruppe	55.1	og	55.2 «Hotellvirksomhet»	og	«Annen	overnatting»

Næringshovedområde	I «Transport,	lagring	og	kommunikasjon»

Næringsgruppe	65.12 «Bankvirksomhet	ellers»

Næringsgruppe	65.22 «Annen	kredittgiving»

Næringsgruppe	66.01 «Livsforsikring»

Næringsgruppe	66.03 «Skadeforsikring»

Næringshovedområde	K «Eiendomsrett,	utleievirksomhet	og	forretningsmessig	tjenesteyting»

Gruppe	92.1	og	92.2 «Film	og	video»	og	«Radio	og	fjernsyn»

Det	er	frivillig	å	opplyse	om	foretak	i	følgende	kategorier	i	NACE	Rev.	1.1:

NACE-kategori Beskrivelse

Næringshovedområde	E «Elektrisitets-,	gass-	og	vannforsyning»

Gruppe	55.3,	55.4	og	55.5 «Restaurantvirksomhet»,	«Drift	av	barer»	og	«Kantine-	og	cateringvirksomhet»

Gruppe	92.3	til	og	med	92.7 «Fritidsvirksomhet,	kulturell	tjenesteyting	og	sport»,	unntatt	«Film	og	video»	
og	«Radio	og	fjernsyn»

Næring	93 «Annen	tjenesteyting»

Næringsgrupper	 67.12,	
67.13,	67.2

«Hjelpevirksomhet	 for	 finansiell	 tjenesteyting»,	unntatt	«Administrasjon	av	
finansmarkeder»

b)		 Foretaksstørrelse:	foretak	med	ti	eller	flere	sysselsatte	personer;	dekning	av	foretak	med	færre	enn	ti	sysselsatte	
personer	er	frivillig.

c)		 Geografisk	dekning:	foretak	som	befinner	seg	på	medlemsstatens	territorium.

3.	 REFERANSEPERIODER

Referanseperioden	er	2007	for	kjennetegn	som	viser	til	foregående	kalenderår.	Referanseperioden	er	januar	
2008	for	de	andre	kjennetegnene.

4.	 FORDELING

Emnene	og	deres	kjennetegn	som	er	oppført	i	nr.	1	bokstav	b)	i	dette	vedlegg,	skal	oppgis	for	seg	etter	
følgende	fordeling.
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a)		 Fordeling	etter	økonomisk	virksomhet:	i	samsvar	med	følgende	aggregater	i	NACE	Rev.	1.1	(kjennetegnene	
for	næring	22	oppgis	frivillig):

NACE-aggregater

DA	+	DB	+	DC	+	DD	+	DE

DF	+	DG	+	DH

DI	+	DJ

DK	+	DL	+	DM	+	DN

40+41	(frivillig)

45

50

51

52

55.1	+	55.2

55.3+55.4+55.5	(frivillig)

60	+	61	+	62	+	63

64

65.12	+	65.22

66.01	+	66.03

72

70	+	71	+	73	+	74

92.1	+	92.2

92.3	-	92.7	(frivillig)

93	(frivillig)

22	(frivillig)

67.12+67.13+67.2	(frivillig)

b)		 Fordeling	etter	størrelsesklasse:	dataene	skal	 fordeles	etter	 følgende	størrelsesklasse	ut	 fra	antall	sysselsatte	
personer:

Størrelsesklasse

Færre	enn	ti	sysselsatte	personer	(frivillig)

Færre	enn	fem	sysselsatte	personer	(frivillig)

Fem-ni	personer	sysselsatt	(frivillig)

Ti	eller	flere	sysselsatte	personer

10-49	sysselsatte	personer

50-249	sysselsatte	personer

250	eller	flere	sysselsatte	personer

c)		 Geografisk	fordeling:	dataene	skal	fordeles	etter	følgende	regionale	grupper:

Regional	gruppe

Tilnærmingsregioner	(herunder	regioner	som	gradvis	utfases)

Regioner	 omfattet	 av	 målet	 for	 regional	 konkurranseevne	 og	 sysselsetting	 (herunder	
regioner	som	gradvis	innfases)
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5.	 PERIODISITET

Dataene	skal	leveres	én	gang	for	2008.

6.	 FRISTER

a)		 De	 aggregerte	 dataene,	 som	 eventuelt	 er	 merket	 som	 fortrolige	 eller	 upålitelige	 data,	 nevnt	 i	 artikkel	 6	 i	
forordning	(EF)	nr.	808/2004,	skal	sendes	til	Eurostat	før	5.	oktober	2008.	Innen	denne	datoen	skal	alle	dataene	
være	ferdig	bearbeidet,	validert	og	godkjent.	Dataene	skal	overføres	i	et	maskinlesbart	tabellformat	som	er	i	
samsvar	med	Eurostats	retningslinjer.

b)		 Metadataene	 nevnt	 i	 artikkel	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 skal	 sendes	 til	 Eurostat	 før	 31.	 mai	 2008.	
Metadataene	skal	leveres	i	henhold	til	den	rapporteringsmal	som	Eurostat	har	fastsatt.

c)		 Kvalitetsrapporten	nevnt	 i	 artikkel	 7	 nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 skal	 sendes	 til	Eurostat	 innen	5.	
november	2008.	Rapporten	skal	leveres	i	henhold	til	den	rapporteringsmal	som	Eurostat	har	fastsatt.

_____________
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VEDLEGG II

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSHOLDNINGER OG INFORMASJONSSAMFUNNET

1.	 EMNER	OG	DERES	KJENNETEGN

a)		 Følgende	 emner,	 som	 er	 valgt	 ut	 fra	 listen	 i	 vedlegg	 I	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004,	 skal	 behandles	 for	
referanseåret	2008:

–	 tilgang	til	og	bruk	av	IKT-systemer	hos	privatpersoner	og/eller	husholdninger,

–	 bruk	av	Internett	til	forskjellige	formål	hos	privatpersoner	og/eller	husholdninger,

–	 IKT-kompetanse	(frivillig),	

–	 hindringer	for	bruk	av	IKT	og	Internett.

b)		 Følgende	kjennetegn	skal	samles	inn:

Tilgang til og bruk av IKT-systemer hos privatpersoner og/eller husholdninger

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	alle	husholdninger:

–	 tilgang	til	datamaskin	hjemme,

–	 tilgang	til	Internett	hjemme,	uavhengig	av	om	det	benyttes	eller	ikke.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	husholdninger	som	har	tilgang	til	Internett	hjemme:

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	stasjonær	datamaskin,	

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	bærbar	datamaskin,

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	annet	mobilt	utstyr,

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme	(frivillig):	Internett	via	mobiltelefon,	

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme	(frivillig):	via	håndholdt	datamaskin,

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	fjernsynsapparat	med	særskilt	Internett-innretning,

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	spillkonsoll,	

–	 utstyr	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	ukjent,	

–	 type	tilkopling	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	modem	eller	ISDN,

–	 type	tilkopling	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	DSL	(f.eks.	ADSL,	SHDSL),

–	 type	tilkopling	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	annen	bredbåndtilkopling	(f.eks.	kabel,	
UMTS),

–	 type	tilkopling	som	brukes	for	å	få	tilgang	til	Internett	hjemme:	mobiltelefon	over	smalbånd	(GPRS	osv.).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	alle	privatpersoner:

–	 når	ble	datamaskinen	sist	brukt	(i	løpet	av	de	siste	tre	månedene,	for	mellom	tre	måneder	og	ett	år	siden,	
for	mer	enn	ett	år	siden,	aldri	brukt	datamaskin),

–	 bruk	av	mobiltelefon.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	datamaskin	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:

–	 hvor	ofte	datamaskinen	gjennomsnittlig	er	i	bruk	(hver	dag	eller	nesten	hver	dag,	minst	én	gang	hver	uke	
(men	ikke	hver	dag),	minst	én	gang	hver	måned	(men	ikke	hver	uke),	under	én	gang	hver	måned),	

–	 hvor	ble	datamaskinen	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	hjemme,

–	 hvor	ble	datamaskinen	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	på	arbeidsstedet	(ikke	hjemme),

–	 hvor	ble	datamaskinen	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	på	utdanningsstedet,

–	 hvor	ble	datamaskinen	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	hjemme	hos	en	annen	person,

–	 hvor	ble	datamaskinen	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	andre	steder	(f.eks.	offentlig	bibliotek,	hotell,	
lufthavn,	Internett-kafé).
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Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	mobiltelefon:

–	 bruk	 av	mobiltelefon	 til	 private	 formål	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 for	 å	 sende	 fotografier	 eller	
videoklipp,

–	 bruk	av	mobiltelefon	til	private	formål	i	 løpet	av	de	siste	tre	månedene	for	å	laste	opp	fotografier	eller	
videoklipp	fra	mobiltelefonen	til	nettsteder,

–	 bruk	av	mobiltelefon	til	private	formål	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	for	å	motta	abonnementsbetalte	
informasjonstjenester	(f.eks.	nyheter,	værmeldinger,	sportsresultater	osv.),

–	 bruk	av	mobiltelefon	til	private	formål	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	for	å	bruke	Internett,

–	 bruk	av	mobiltelefon	til	private	formål	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	for	å	lese	e-post,

–	 bruk	 av	mobiltelefon	 til	 private	 formål	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	månedene	 for	 å	 laste	 ned	 og/eller	 se	 på	
fjernsyn	eller	video,

–	 bruk	av	mobiltelefon	til	private	formål	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	for	å	betale	for	varer	eller	tjenester	
(i	stedet	for	kontanter	eller	kredittkort),

–	 bruk	av	mobiltelefon	 til	private	 formål	 i	 løpet	av	de	siste	 tre	månedene	for	personlig	navigering	(for	å	
finne	et	sted	eller	en	adresse),	bruk	av	tjenester	som	gir	opplysninger	om	et	bestemt	sted	(f.eks.	for	å	motta	
informasjon	om	reiser,	butikker	eller	begivenheter	i	nærheten),	

–	 bruk	av	forskuddsbetaling,

–	 bruk	av	etterskuddsbetaling.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	mobiltelefon	og	etterskuddsbetaling:

–	 betaling	av	fast	avgift	for	Internett-tilgang	via	mobiltelefon	(frivillig).

Bruk av Internett til forskjellige formål hos privatpersoner og/eller husholdninger

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	alle	privatpersoner:

–	 når	ble	Internett	sist	brukt	(i	løpet	av	de	tre	siste	månedene,	for	mellom	tre	måneder	og	ett	år	siden,	for	
mer	enn	et	år	siden,	aldri	brukt	Internett).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	allerede	har	brukt	Internett:

–	 når	ble	Internett	sist	brukt	privat	 i	 forretningsøyemed	(i	 løpet	av	de	 tre	siste	månedene,	for	mellom	tre	
måneder	og	ett	år	siden,	for	mer	enn	et	år	siden,	aldri	kjøpt	eller	bestilt).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:

–	 hvor	ofte	har	Internett	i	gjennomsnitt	vært	i	bruk	i	løpet	av	de	tre	siste	månedene	(hver	dag	eller	nesten	
hver	dag,	minst	én	gang	hver	uke	(men	ikke	hver	dag),	minst	én	gang	hver	måned	(men	ikke	hver	uke),	
under	én	gang	hver	måned,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	hjemme,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	på	arbeidsstedet	(ikke	hjemme),

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	på	utdanningsstedet,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	hjemme	hos	en	annen	person,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene:	andre	steder,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	offentlig	bibliotek,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	postkontor,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	offentlig	kontor,	rådhus	eller	offentlig	
organ,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	lokal	eller	frivillig	organisasjon,	

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	Internett-kafé,

–	 hvor	ble	Internett	brukt	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	(frivillig):	trådløs	sone	(på	hoteller,	i	lufthavner,	
på	offentlige	steder	osv.),

–	 bruk	av	mobilt	utstyr	for	å	få	tilgang	til	Internett:	mobiltelefon	via	GPRS,
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–	 bruk	av	mobilt	utstyr	for	å	få	tilgang	til	Internett:	mobiltelefon	via	UMTS	(3G),

–	 bruk	av	mobilt	utstyr	for	å	få	tilgang	til	Internett:	håndholdt	datamaskin	(«palmtop»,	PDA),

–	 bruk	 av	 mobilt	 utstyr	 for	 å	 få	 tilgang	 til	 Internett:	 bærbar	 datamaskin	 via	 trådløs	 tilkopling	 utenfor	
hjemmet	eller	arbeidsstedet,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	sende	og/eller	motta	e-post,

–	 bruk	av	Internett	til	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	søke	etter	opplysninger	om	
varer	og	tjenester,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	benytte	tjenester	knyttet	til	reiser	
og	overnatting,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	programvare	(unntatt	
programvare	for	spill),

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 lese	 eller	 laste	 ned	 nyheter,	
nettaviser	eller	nettidsskrifter,	

–	 bruk	av	 Internett	 i	 løpet	 av	de	 siste	 tre	månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 søke	etter	 arbeid	 eller	 sende	
jobbsøknad,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	søke	etter	opplysninger	knyttet	
til	helse,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	benytte	nettbank,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	selge	varer	eller	tjenester,	f.eks.	
på	auksjoner	(frivillig),	

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 innhente	 opplysninger	 om	
utdanning,	opplæring	eller	kurs,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	følge	et	kurs	på	nettet	(uavhengig	
av	emne),

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	søke	på	Internett	i	læringsøyemed,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	skaffe	opplysninger	fra	offentlige	
myndigheters	nettsteder,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	til	private	formål	for	å	skaffe	opplysninger	fra	offentlige	
myndigheters	nettsteder,	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	offisielle	skjemaer	fra	
offentlige	myndigheters	nettsteder,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	offisielle	skjemaer	fra	
offentlige	myndigheters	nettsteder,

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 sende	 utfylte	 skjemaer	 til	
offentlige	myndigheter,

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tolv	månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 sende	 utfylte	 skjemaer	 til	
offentlige	myndigheter,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	telefonere	via	Internett,

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 føre	 videosamtaler	 (med	
nettkamera)	via	Internett,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	sende	meldinger	til	samtalesider,	
nyhetsgrupper	eller	direktekoplede	diskusjonsfora,

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 til	 private	 formål	 for	 bruk	 av	 direktemeldinger	
(kommunikasjon	i	sanntid	med	andre	ved	hjelp	av	innskrevet	tekst),

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	lese	nettlogger	(blogger),

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	de	 siste	 tre	månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 lage	 eller	vedlikeholde	 egen	
nettlogg	(blogg),

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	de	 siste	 tre	månedene	 til	 private	 formål	 for	 å	 lytte	 til	 nettradio	 eller	 se	på	
nettfjernsyn,
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–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	og/eller	lytte	til	musikk	
(unntatt	via	nettradio),

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	og/eller	se	på	spillefilmer,	
kortfilmer	eller	video	(unntatt	via	nettfjernsyn),

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	bruke	fildelingsprogrammer	for	
å	utveksle	filmer,	musikk	og	videofiler,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	bruke	en	podkast-tjeneste	til	å	
automatisk	motta	audio-	eller	videofiler	av	interesse,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	ned	data-	eller	videospill	
eller	oppdateringer	av	slike,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	spille	nettspill	med	andre,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	laste	opp	egenprodusert	innhold	
(tekst,	bilder,	fotografier,	videoer,	musikk	osv.)	til	et	nettsted	for	deling,

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tre	 månedene	 til	 private	 formål	 for	 bruk	 av	 nettleserbaserte	
nyhetskanaler	(f.eks.	RSS)	for	å	lese	nytt	innhold	på	nettsteder,

–	 betaling	for	audiovisuelt	innhold	på	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene,

–	 bruk	av	 Internett	 for	å	 lese	nettnyheter	 i	 stedet	 for	å	 lese	nyheter	 i	 trykte	medier,	aviser	og	 tidsskrifter	
(svært	mye,	til	en	viss	grad,	ikke	i	det	hele	tatt),

–	 bruk	av	Internett	for	å	laste	ned	musikkfiler	i	stedet	for	å	kjøpe	en	CD	(svært	mye,	til	en	viss	grad,	ikke	
i	det	hele	tatt),	

–	 bruk	av	Internett	for	å	laste	ned	filmer	og	videoer	i	stedet	for	å	kjøpe/leie	en	DVD	(svært	mye,	til	en	viss	
grad,	ikke	i	det	hele	tatt),	

–	 bruk	av	Internett	for	å	 lytte	til	nettradio	i	stedet	for	å	 lytte	til	vanlig	radio	(svært	mye,	 til	en	viss	grad,	
ikke	i	det	hele	tatt),

–	 bruk	av	Internett	for	kontakt	på	nettet	i	stedet	for	personlig	kontakt	med	offentlige	tjenester	og	myndigheter	
(svært	mye,	til	en	viss	grad,	ikke	i	det	hele	tatt).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	
private	formål	for	å	lese	eller	laste	ned	nettnyheter,	nettaviser	eller	nettidsskrifter:

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	private	formål	for	å	lese	eller	laste	ned	nettnyheter,	
nettaviser	 eller	 nettidsskrifter	 som	vedkommende	 person	 har	 tegnet	 abonnement	 på	 for	 å	 kunne	motta	
dem	regelmessig.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	
private	formål	for	å	telefonere	via	Internett	og/eller	føre	videosamtaler	(med	nettkamera)	via	Internett:

–	 samtaler	via	Internett	i	stedet	for	samtaler	via	mobiltelefon	(svært	mye,	til	en	viss	grad,	ikke	i	det	hele	tatt),	

–	 samtaler	via	Internett	i	stedet	for	via	faste	telefonlinjer	(som	ikke	er	koplet	til	Internett)	(svært	mye,	til	en	
viss	grad,	ikke	i	det	hele	tatt),	

–	 samtaler	via	Internett	i	stedet	for	å	bruke	e-post	(svært	mye,	til	en	viss	grad,	ikke	i	det	hele	tatt),	

–	 Internett-samtaler	har	ingen	innvirkning	på	andre	måter	å	kommunisere	på.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	har	brukt	Internett	i	løpet	av	de	siste	tre	månedene	til	
private	formål	for	å	laste	ned	og/eller	lytte	til	musikk	og/eller	laste	ned	og/eller	se	på	spillefilmer,	kortfilmer	
eller	 videofiler	 og/eller	 benyttet	 fildelingsprogrammer	 for	 utveksling	 av	 filmer,	musikk,	 videofiler	 og/eller	
benyttet	en	podkast-tjeneste	til	automatisk	å	motta	audio-	eller	videofiler	av	interesse:

–	 hvor	ofte	Internett	i	gjennomsnitt	har	vært	i	bruk	til	nedlasting	av	musikk	og/eller	filmer	i	løpet	av	de	tre	
siste	månedene	(hver	dag	eller	nesten	hver	dag,	minst	én	gang	hver	uke	(men	ikke	hver	dag),	minst	én	
gang	hver	måned	(men	ikke	hver	uke),	under	én	gang	hver	måned,	ikke	relevant	(bare	lyttet	til	musikk	
og/eller	sett	filmer)).

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	ikke	har	betalt	for	audiovisuelt	innhold	på	Internett	i	
løpet	av	de	siste	tre	månedene:

–	 ville	betale	dersom	det	ikke	fantes	fritt	tilgjengelig	innhold,

–	 ville	betale	dersom	det	var	tillatt	å	dele	rettslig	beskyttet	innhold,
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–	 ville	betale	dersom	mer	brukervennlige	betalingsmetoder	var	tilgjengelige,

–	 ville	betale	dersom	prisene	var	mer	fordelaktige,

–	 ville	betale	dersom	betalt	innhold	var	av	bedre	kvalitet	enn	gratistjenester,

–	 ville	betale	dersom	det	var	mer	å	velge	blant	og/eller	innholdet	var	lettere	tilgjengelig,

–	 ville	ikke	betale	i	henhold	til	noen	av	punktene	foran,	men	av	andre	grunner	(f.eks.	for	å	støtte	kunstnerens	
arbeid),

–	 ville	ikke	være	villig	til	å	betale	under	noen	omstendigheter.

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	har	brukt	Internett	
til	privat	e-handel:

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	næringsmidler	eller	dagligvarer,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	husholdningsartikler,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	filmer	eller	musikk	(skal	oppgis	for	seg:	
om	levering	er	skjedd	via	nett	eller	ikke),	

–	 bruk	 av	 Internett	 i	 løpet	 av	 de	 siste	 tolv	 månedene	 for	 å	 bestille	 bøker,	 tidsskrifter,	 aviser	 eller	
e-læringsmateriell	(skal	oppgis	for	seg:	om	levering	er	skjedd	via	nett	eller	ikke),	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	klær	eller	sportsartikler,

–	 bruk	av	 Internett	 i	 løpet	 av	de	 siste	 tolv	månedene	 for	 å	bestille	programvare	og	oppgraderinger	 (skal	
oppgis	for	seg:	om	levering	er	skjedd	via	nett	eller	ikke),	

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	maskinvare,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	elektronisk	utstyr	(herunder	kameraer),

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	kjøpe	aksjer,	finansielle	tjenester	eller	forsikring,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	reiser	eller	ferieinnkvartering,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	billetter	til	arrangementer,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	delta	i	lotterier	eller	veddemål,

–	 bruk	av	Internett	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	for	å	bestille	andre	varer	eller	tjenester,

–	 varer	eller	tjenester	som	er	kjøpt	eller	bestilt	fra	innenlandske	selgere	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene	,

–	 varer	eller	tjenester	som	er	kjøpt	eller	bestilt	fra	selgere	i	andre	EU-stater	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene,

–	 varer	eller	tjenester	som	er	kjøpt	eller	bestilt	fra	selgere	i	øvrige	deler	av	verden	i	løpet	av	de	siste	tolv	
månedene,

–	 varer	eller	tjenester	som	er	kjøpt	eller	bestilt	i	løpet	av	de	siste	tolv	månedene:	selgerens	opprinnelsesstat	
er	ukjent.

IKT-kompetanse

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	privatpersoner	som	allerede	har	brukt	en	datamaskin:

–	 siste	kurs	på	minst	tre	timer	om	en	hvilken	som	helst	form	for	bruk	av	datamaskin	(i	løpet	av	de	siste	tre	
månedene,	for	mellom	tre	måneder	og	ett	år	siden,	for	mellom	ett	og	tre	år	siden,	for	mer	enn	tre	år	siden,	
har	aldri	gått	på	kurs).

Hindringer for bruk av IKT og Internett

Kjennetegn	som	skal	samles	inn	for	husholdninger	som	ikke	har	tilgang	til	Internett	hjemme:

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	har	tilgang	til	Internett	andre	steder,

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	ønsker	ikke	Internett	(på	grunn	av	skadelig	innhold	osv.),

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	trenger	ikke	Internett	(unødvendig,	uinteressant	osv.),

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	utstyret	koster	for	mye,
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–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	oppkobling	koster	for	mye	(via	telefon	osv.),

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	mangel	på	kunnskaper,

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	betenkeligheter	ved	personvern	eller	sikkerhet,

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	fysisk	funksjonshemning,

–	 grunn	til	manglende	Internett-tilgang	hjemme:	ingen	av	de	ovennevnte	hindringene,	men	andre.

2.	 DEKNING

a)		 De	statistiske	enhetene	som	skal	brukes	ved	 innsamling	av	kjennetegnene	oppført	 i	nr.	1	bokstav	b)	 i	dette	
vedlegg	med	hensyn	til	husholdninger,	er	husholdninger	der	minst	ett	medlem	tilhører	aldersgruppen	16-74	år.

b)		 De	statistiske	enhetene	som	skal	brukes	ved	 innsamling	av	kjennetegnene	oppført	 i	nr.	1	bokstav	b)	 i	dette	
vedlegg	med	hensyn	til	privatpersoner,	er	privatpersoner	i	alderen	16-74	år.

c)		 Den	geografiske	dekningen	 skal	omfatte	husholdninger	og/eller	privatpersoner	 som	bor	på	medlemsstatens	
territorium.

3.	 REFERANSEPERIODE

Referanseperioden	for	de	statistiske	opplysningene	som	skal	samles	inn,	er	første	kvartal	av	2008.

4.	 FORDELING

a)		 For	 de	 emnene	 og	 kjennetegnene	 som	 er	 oppført	 under	 nr.	 1	 bokstav	 b)	 i	 dette	 vedlegg,	 og	 som	 gjelder	
husholdninger,	skal	følgende	bakgrunnsdata	samles	inn:

–	 bostedsregion	(samles	inn	i	samsvar	med	NUTS	1-nomenklaturen	over	regioner),

–	 bostedsregion	i	samsvar	med	NUTS	2-nomenklaturen	(frivillig),

–	 geografisk	beliggenhet:	bor	i	tilnærmingsregioner	(herunder	regioner	som	gradvis	utfases);	bor	i	regioner	
innenfor	rammen	for	konkurranseevne	og	sysselsetting	(herunder	regioner	som	gradvis	innfases),

–	 urbaniseringsgrad:	bor	i	tett	befolkede	områder,	i	middels	tett	befolkede	områder,	i	tynt	befolkede	områder,

–	 type	husholdning:	antall	medlemmer	i	husholdningen	(samles	inn	for	seg:	antall	barn	under	16	år),	

–	 husholdningens	nettoinntekt	per	måned	(samles	inn	som	en	verdi	eller	ved	hjelp	av	kvartiler).

b)		 For	 de	 emnene	 og	 kjennetegnene	 som	 er	 oppført	 i	 nr.	 1	 bokstav	 b)	 i	 dette	 vedlegg,	 og	 som	 gjelder	
privatpersoner,	skal	følgende	bakgrunnsdata	samles	inn:

–	 bostedsregion	(samles	inn	i	samsvar	med	NUTS	1-nomenklaturen	over	regioner),

–	 bostedsregion	i	samsvar	med	NUTS	2-nomenklaturen	(frivillig),

–	 geografisk	beliggenhet:	bor	i	tilnærmingsregioner	(herunder	regioner	som	gradvis	utfases),	bor	i	regioner	
som	er	omfattet	av	målet	om	regional	konkurranseevne	og	sysselsetting	(herunder	regioner	som	gradvis	
innfases),

–	 urbaniseringsgrad:	bor	i	tett	befolkede	områder,	bor	i	middels	tett	befolkede	områder,	bor	i	tynt	befolkede	
områder,

–	 kjønn:	mann,	kvinne,

–	 alder	 (samles	 inn	 som	en	verdi	 eller	 ved	bruk	 av	 aldersgrupper):	 under	16	 år	 (frivillig),	 16-24,	 25-34,	
35-44,	45-54,	55-64,	65-74,	over	74	år	(frivillig),

–	 høyeste	 fullførte	 utdanningsnivå	 i	 henhold	 til	 den	 internasjonale	 standard	 for	 utdanningsgruppering	
(ISCED	97):	lavt	nivå	(ISCED	0,1	eller	2),	mellomnivå	(ISCED	3	eller	4),	høyt	nivå	(ISCED	5	eller	6),

–	 ansettelsesform:	 lønnstaker	 eller	 selvstendig	 næringsdrivende,	 herunder	 arbeidende	 familiemedlemmer,	
arbeidsledig,	student	utenfor	arbeidsstyrken,	andre	personer	utenfor	arbeidsstyrken,

–	 yrke	i	samsvar	med	den	internasjonale	standard	for	yrkesgruppering	(ISCO-88	(COM)):	kroppsarbeidere,	
ikke-kroppsarbeidere,	IKT-arbeidstakere,	ikke-IKT-arbeidstakere.
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5.	 PERIODISITET

–	 Opplysningene	skal	leveres	én	gang	for	2008.

6.	 FRISTER	FOR	INNLEVERING	AV	RESULTATER

a)		 De	 aggregerte	 dataene,	 som	 eventuelt	 er	 merket	 som	 fortrolige	 eller	 upålitelige	 data,	 nevnt	 i	 artikkel	 6	 i	
forordning	(EF)	nr.	808/2004,	skal	sendes	til	Eurostat	før	5.	oktober	2008.	Innen	denne	datoen	skal	alle	data	
være	ferdig	bearbeidet,	validert	og	godkjent.	Dataene	skal	overføres	i	et	maskinlesbart	tabellformat	som	er	i	
samsvar	med	Eurostats	retningslinjer.

b)		 Metadataene	 nevnt	 i	 artikkel	 6	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 skal	 sendes	 til	 Eurostat	 før	 31.	 mai	 2008.	
Metadataene	skal	leveres	i	henhold	til	den	rapporteringsmal	som	Eurostat	har	fastsatt.

c)		 Kvalitetsrapporten	nevnt	 i	 artikkel	 7	 nr.	 4	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 808/2004	 skal	 sendes	 til	Eurostat	 innen	5.	
november	2008.	Rapporten	skal	leveres	i	henhold	til	den	rapporteringsmal	som	Eurostat	har	fastsatt.

___________
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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.	 1893/2006	 av	 20.	 desember	 2006	 om	 innføring	 av	
en	 standard	 for	 næringsgruppering	 NACE	 Revisjon	 2,	 og	
om	 endring	 av	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 3037/90	 og	 visse	
EF-forordninger	 innenfor	 særlige	 statistikkområder(1),	 særlig	
artikkel	6	nr.	1	bokstav	b),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Opprettelsen	av	en	tidsmessig	nomenklatur	er	av	vesentlig	
betydning	 for	 Kommisjonenes	 løpende	 arbeid	 med	 å	
modernisere	 utarbeidingen	 av	 fellesskapsstatistikker,	
slik	 at	 det	 gis	 et	 korrekt	 bilde	 av	 den	 økonomiske	
virkeligheten	ved	at	det	 tas	hensyn	 til	den	 teknologiske	
utvikling	og	strukturendringer	i	økonomien.

2)	 Ved	forordning	(EF)	nr.	1893/2006	ble	det	derfor	innført	
en	 revidert	 standard	 for	 næringsgruppering	 NACE	
Revisjon	2	(heretter	kalt	«NACE	Rev.	2»).

3)	 I	henhold	 til	 artikkel	6	 i	 forordning	 (EF)	nr.	1893/2006	
skal	Kommisjonen	vedta	de	tiltak	som	er	nødvendige	for	
gjennomføringen	av	nevnte	forordning,	i	forbindelse	med	
bruken	av	NACE	Rev.	2	innenfor	ulike	statistikkområder.

4)	 Innføringen	av	en	revidert	standard	for	næringsgruppering	
gjør	 det	 nødvendig	 særlig	 å	 endre	 visse	 henvisninger	
til	 NACE	 Rev.	 1	 eller	 NACE	 Rev.	 1.1	 samt	 en	 rekke	
relevante	rettsakter.	Følgende	rettsakter	må	derfor	endres:	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1726/1999	av	27.	juli	1999	
om	gjennomføring	av	rådsforordning	(EF)	nr.	530/1999	om	
statistikk	over	strukturen	i	lønn	og	arbeidskraftkostnader

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	216	av	21.8.2007,	s.	10,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	18/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	25.

(1)	 EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1.

		 med	hensyn	til	definisjon	og	oversending	av	opplysninger	
om	arbeidskraftkostnader(2),	kommisjonsforordning	(EF)	
nr.	1916/2000	av	8.	 september	2000	om	gjennomføring	
av	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 530/1999	 om	 statistikk	
over	 strukturen	 i	 lønn	 og	 arbeidskraftkostnader	 med	
omsyn	 til	 definisjon	 og	 oversending	 av	 opplysningar	
om	 lønsstrukturen(3),	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	2163/2001	av	7.	november	2001	om	tekniske	regler	for	
overføring	av	 statistiske	opplysninger	om	godstransport	
på	vei(4),	 kommisjonsforordning	 (EF)	nr.	 1216/2003	av	
7.	 juli	 2003	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 450/2003	 om	 arbeidskra
ftkostnadsindeksen(5),	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	 1983/2003	 av	 7.	 november	 2003	om	gjennomføring	
av	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 1177/2003	 om	 fellesskapsstatistikker	 over	 inntekter	
og	 levekår	 (EU-SILC)	 med	 hensyn	 til	 listen	 over	
primærmålvariabler(6),	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	 753/2004	 av	 22.	 april	 2004	 om	 gjennomføring	 av	
europaparlaments-	 og	 rådsvedtak	 nr.	 1608/2003/EF	 når	
det	 gjelder	 statistikker	 over	 vitenskap	 og	 teknologi(7),	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 912/2004	 av	 29.	 april	
2004	 om	 gjennomføring	 av	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	3924/91	om	opprettelse	av	en	fellesskapsundersøkelse	
om	industriproduksjonen(8),	kommisjonsforordning	(EF)	
nr.	1450/2004	av	13.	august	2004	om	gjennomføring	av	
europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	1608/2003/EF	med	
hensyn	til	utarbeiding	og	utvikling	av	fellesskapsstatistikker	
over	 nyskaping(9),	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	 430/2005	 av	 15.	 mars	 2005	 om	 gjennomføring	 av	
rådsforordning	 (EF)	nr.	577/98	om	 tilrettelegging	av	en	
arbeidskraftundersøkelse	 i	 Fellesskapet	 med	 hensyn	 til	
kodingen	 som	 skal	 benyttes	 ved	 overføring	 av	 data	 fra	
2006	og	bruk	av	et	delutvalg	 til	 innsamling	av	data	om	
strukturvariabler(10)	 samt	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	782/2005	av	24.	mai	2005	om	formatet	for	overføring	
av	resultatene	innenfor	avfallsstatistikk(11).

5)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	
ved	rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(12)	—

(2)	 EFT	L	 203	 av	 3.8.1999,	 s.	 28.	 Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1737/2005	(EUT	L	279	av	22.10.2005,	s.	11).

(3)	 EFT	 L	 229	 av	 9.9.2000,	 s.	 3.	 Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1738/2005	(EUT	L	279	av	22.10.2005,	s.	32).

(4)	 EFT	L	291	av	8.11.2001,	s.	13.
(5)	 EUT	 L	 169	 av	 8.7.2003,	 s.	 37.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	

kommisjonsforordning	(EF)	nr.	224/2007	(EUT	L	64	av	2.3.2007,	s.	23).
(6)	 EUT	L	298	av	17.11.2003,	s.	34.
(7)	 EUT	L	118	av	23.4.2004,	s.	23.
(8)	 EUT	L	163	av	30.4.2004,	s.	71.
(9)	 EUT	L	267	av	14.8.2004,	s.	32.
(10)	 EUT	L	71	av	17.3.2005,	s.	36.
(11)	 EUT	L	131	av	25.5.2005,	s.	26.
(12)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007

av 20. august 2007

om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder som gjennomfører  
standarden for næringsgruppering NACE Revisjon 2(*)

 2012/EØS/16/43
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VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	1726/1999	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Etter	artikkel	2	skal	ny	artikkel	2a	lyde:

«Artikkel 2a

Overgangsbestemmelser for gjennomføring av NACE 
Rev. 2

Medlemsstatene	skal	oversende	Kommisjonen	(Eurostat)	
resultatene	fra	arbeidskraftkostnadsundersøkelsen	for	
kalenderåret	2008	i	samsvar	med	både	NACE	Rev.	2	og	
NACE	Rev.	1.1,	der	sistnevnte	er	obligatorisk	bare	for	
tabell	A	og	bare	på	næringshovedområdenivå	for	NACE	
Rev.	1.1.»

2.		 Vedlegg	II	og	III	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I	til	denne	
forordning.

Artikkel 2

Vedlegg	 I	 og	 II	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1916/2000	 endres	 i	
samsvar	med	vedlegg	II	til	denne	forordning.

Artikkel 3

I	forordning	(EF)	nr.	2163/2001	erstattes	«NACE	Rev.	1»	med	
«NACE	Rev.	2»	i	vedlegget.

Artikkel 4

I	forordning	(EF)	nr.	1216/2003	gjøres	følgende	endringer:

1.	 «NACE	 Rev.	 1»	 erstattes	 med	 «NACE	 Rev.	 2»	 i	 hele	
teksten	og	i	vedlegget.

2.	 «Næringshovedområde	 L,	 M,	 N	 og	 O»	 erstattes	 med	
«næringshovedområde	O–S»	i	artikkel	4	og	i	vedlegg	IV.

3.	 «Næringshovedområde	 C–K»	 erstattes	 med	
«næringshovedområde	B–N»	i	vedlegg	IV.

Artikkel 5

I	 forordning	 (EF)	 nr.	 1983/2003	 erstattes	 «NACE	Rev.	 1.1»	
med	«NACE	Rev.	2»,	og	«Rev.	1.1»	erstattes	med	«Rev.	2»	i	
fotnote	22	til	vedlegget.

Artikkel 6

Vedlegget	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 753/2004	 endres	 i	 samsvar	
med	vedlegg	III	til	denne	forordning.

Artikkel 7

I	forordning	(EF)	nr.	912/2004	gjøres	følgende	endringer:

1.		 Artikkel	1	skal	lyde:

«Artikkel 1

Det	området	som	er	omfatta	av	den	granskinga	som	er	
nemnd	i	artikkel	1	i	forordning	(EØF)	nr.	3924/91,	skal	
fastsetjast	ved	tilvising	til	granskingspopulasjonen	og	
observasjonseininga.

Granskingspopulasjonen	i	referanseperioden	
skal	vere	føretak	der	hovudverksemda	eller	
ei	av	sekundærverksemdene	er	førde	opp	i	
næringshovudområde	B	eller	C	i	standarden	for	
næringsgruppering	i	Dei	europeiske	fellesskapa	
(NACE	Rev.	2),	som	er	fastsett	i	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1893/2006(*).

Observasjonseininga	skal	vere	føretaket	slik	det	
er	definert	i	rådsforordning	(EØF)	nr.	696/93	om	
de	statistiske	enheter	til	observasjon	og	analyse	av	
produksjonssystemet	i	Fellesskapet.	Medlemsstatane	kan	
nytte	ei	anna	statistisk	eining	som	observasjonseining	
når	dei	samlar	inn	opplysningar,	så	framt	dei	sender	inn	
føretaksopplysningar	til	Eurostat.

_______________
(*)	 TEU	L	393	av	30.12.2006,	s.	1.»

2.		 Artikkel	3	skal	lyde:

«Artikkel 3

Den	plikta	medlemsstatane	har	til	å	vedta	
granskingsmetodar	som	gjer	det	mogleg	å	lette	
innsamlinga	av	opplysningar	frå	einingar	som	
representerer	minst	90	%	av	den	nasjonale	produksjonen	
per	NACE-næringsgruppe,	slik	det	er	nemnt	i	artikkel	3	
nr.	2	i	forordning	(EØF)	nr.	3924/91,	vert	rekna	for	å	vere	
stetta	dersom	medlemsstatane	vedtek	granskingsmetodar	
som	gjer	det	mogleg	å	samle	inn	opplysningar	som	
representerer	minst	90	%	av	den	nasjonale	produksjonen	
per	næringsgruppe	i	næringshovudområde	B	og	C	i	
NACE	Rev.	2.»

Artikkel 8

Vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	1450/2004	endres	i	samsvar	
med	vedlegg	IV	til	denne	forordning.

Artikkel 9

I	forordning	(EF)	nr.	430/2005	erstattes	«NACE	Rev.	1.»	med	
«NACE	Rev.	2»	i	hele	vedlegg	2.

Artikkel 10

Vedlegget	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 782/2005	 endres	 i	 samsvar	
med	vedlegg	V	til	denne	forordning.
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Artikkel 11

Ikrafttredelse

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

Den	får	anvendelse	fra	1.	januar	2008,	med	unntak	av	artikkel	4,	som	får	anvendelse	fra	1.	januar	2009.

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

Utferdiget	i	Brussel,	20.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem aV Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

I	vedlegg	II	og	III	til	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1726/1999,	som	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1737/2005,	gjøres	
følgende	endringer:

1.	 «NACE	Rev.	1.1»	erstattes	med	«NACE	Rev.	2»	i	hele	teksten.

2.	 «Næringshovedområde	C–K	og	M-O	i	NACE	Rev.	1.1»	erstattes	med	«næringshovedområde	B–N	og	P–S	i	NACE	
Rev.	2».

3.	 «Næringshovedområde	L	i	NACE	Rev.	1.1»	erstattes	med	«næringshovedområde	O	i	NACE	Rev.	2».

4.	 «NACE	Rev.	1.1,	74.50»	erstattes	med	«NACE	Rev.	2,	78.20»	i	hele	teksten.

_______________

VEDLEGG II

I	vedlegg	I	og	 II	 til	 forordning	 (EF)	nr.	1916/2000,	som	endret	ved	 forordning	 (EF)	nr.	1738/2005,	gjøres	 følgende	
endringer:

1.	 «NACE	Rev.	1.1»	erstattes	med	«NACE	Rev.	2»	i	hele	teksten.

2.		 I	 vedlegg	 II	 erstattes	 «næringshovedområde	 C–K	 og	M–O»	med	 «næringshovedområde	 B–N	 og	 P–S»	 i	 hele	
teksten.

3.		 I	vedlegg	II	erstattes	«næringshovedområde	L»	med	«næringshovedområde	O»	i	hele	teksten.

4.		 I	vedlegg	II	erstattes	«NACE	Rev.	1.1,	74.50»	med	«NACE	Rev.	2,	78.20».

_______________
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VEDLEGG III

I	avsnitt	1	i	vedlegget	til	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	753/2004	gjøres	følgende	endringer:

1.	 «NACE»	erstattes	med	«NACE	Rev.	2»	i	hele	teksten.

2.		 Nr.	5.11	skal	lyde:

«Statistikken	etter	næring	(NACE	Rev.	2)	skal	fordeles	på	følgende	næringer,	næringshovedgrupper,	næringsgrupper	
og	aggregater	i	NACE	Rev	2:

“01,	02,	03”,	“05,	06,	07,	08,	09”,	“10–33”,	“10,	11,	12”,	“10,	11”,	“12”,	“13,	14,	15”,	“13”,	“14”,	“15”,	“16,	17,	
18”,	“16”,	“17”,	“18”,	“19”,	“20”,	“21”,	“22”,	“23”,	“24”,	“25,	26,	27,	28,	29,	30”,	“25”,	“25,40”,	“26”,	“26,1”,	
“26,2”,	“26,3”,	“26,4”,	“26,5”,	“26,6”,	“26,7”,	“27”,	“28”,	“29”,	“30”,	“30,1”,	“30,2”,	“30,3”,	“30,4”,	“31”,	“32”,	
“32,50”,	“33”,	“35,	36”,	“37,	38,	39”,	“41,	42,	43”,	“45,	46,	47”,	“49,	50,	51,	52,	53”,	“55,	56”,	“58,	59,	60,	61,	
62,	63”,	“61”,	“62”,	“63”,	“64,	65,	66”,	“68”,	“69,	70,	71,	72,	73,	74,	75”,	“72”,	“77,	78,	79,	80,	81,	82”,	“84,	85”,	
“86”,	“87,	88”,	“90,	91,	92,	93”,	“94,	95,	96,	97,	98,	99”,	“01–99”.»

___________

VEDLEGG IV

I	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	1450/2004	gjøres	følgende	endringer:

1.		 Avsnitt	2	skal	lyde:

	 «Som	minstekrav	skal	foretak	i	næringshovedområde	B,	C,	D,	E,	H	og	K	og	næring	46,	58,	61,	62,	63	og	71	i	
NACE	Rev.	2	tas	med.»

2.		 I	avsnitt	5	skal	nr.	1	lyde:

	 «Alle	 resultater	skal	 fordeles	etter	økonomisk	virksomhet	 (NACE	Rev.	2)	på	næringshovedområdenivå	og	etter	
følgende	størrelsesklasser	for	sysselsetting:	10-49	sysselsatte,	50-249	sysselsatte,	over	249	sysselsatte.»

3.		 I	avsnitt	5	skal	nr.	2	lyde:

	 «Alle	resultater	skal	fordeles	etter	økonomisk	virksomhet	(NACE	Rev.	2)	på	næringsnivå.»

___________
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VEDLEGG V

I	vedlegget	til	forordning	(EF)	nr.	782/2005	om	formatet	for	overføring	av	resultatene	innenfor	avfallsstatistikk	gjøres	
følgende	endringer:

Liste	C	skal	lyde:

«Liste C — Virksomhetspost

Virksom-
hetspost NACE	Rev.	2-kode Beskrivelse

1 Næring	01 Jordbruk	og	tjenester	tilknyttet	jordbruk,	jakt	og	viltstell

Næring	02 Skogbruk	og	tjenester	tilknyttet	skogbruk

2 Næring	03 Fiske,	fangst	og	akvakultur

3 Næringshovedområde	B Bergverksdrift	og	utvinning

4 Næring	10 Produksjon	av	nærings-	og	nytelsesmidler

Næring	11 Produksjon	av	drikkevarer

Næring	12 Produksjon	av	tobakksvarer

5 Næring	13 Produksjon	av	tekstiler

Næring	14 Produksjon	av	klær

Næring	15 Produksjon	av	lær	og	lærvarer

6 Næring	16 Produksjon	av	trelast	og	varer	av	tre,	kork,	strå	og	flettematerialer,	unntatt	
møbler	

7 Næring	17 Produksjon	av	papir	og	papirvarer

Næring	18 Trykking	og	reproduksjon	av	innspilte	opptak

8 Næring	19 Produksjon	av	kull	og	raffinerte	petroleumsprodukter

9 Næring	20 Produksjon	av	kjemikalier	og	kjemiske	produkter

Næring	21 Produksjon	av	farmasøytiske	råvarer	og	preparater

Næring	22 Produksjon	av	gummi-	og	plastprodukter

10 Næring	23 Produksjon	av	andre	ikke-metallholdige	mineralprodukter	

11 Næring	24 Produksjon	av	metaller

Næring	25 Produksjon	av	metallvarer,	unntatt	maskiner	og	utstyr

12 Næring	26 Produksjon	av	datamaskiner	og	elektroniske	og	optiske	produkter

Næring	27 Produksjon	av	elektrisk	utstyr

Næring	28 Produksjon	av	maskiner	og	utstyr	til	generell	bruk,	ikke	nevnt	annet	sted

Næring	29 Produksjon	av	motorvogner	og	tilhengere

Næring	30 Produksjon	av	andre	transportmidler

13 Næring	31 Produksjon	av	møbler

Næring	32 Annen	industriproduksjon

Næring	33 Reparasjon	og	installasjon	av	maskiner	og	utstyr
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Virksom-
hetspost NACE	Rev.	2-kode Beskrivelse

14 Næringshovedområde	D Elektrisitets-,	gass-,	damp-	og	varmtvannsforsyning

15 Næring	36 Uttak	fra	kilde,	rensing	og	distribusjon	av	vann

Næring	37 Oppsamling	og	behandling	av	avløpsvann

Næring	39 Miljørydding,	miljørensing	og	lignende	virksomhet

16 Næring	38 Innsamling,	behandling,	disponering	og	gjenvinning	av	avfall	

17 Næringshovedområde	F Bygge-	og	anleggsvirksomhet

18 Tjenesteyting:

Næringshovedområde	G,	
unntatt	46.77

Varehandel,	reparasjon	av	motorvogner

Næringshovedområde	H Transport	og	lagring

Næringshovedområde	I Overnattings-	og	serveringsvirksomhet

Næringshovedområde	J Informasjon	og	kommunikasjon

Næringshovedområde	K Finansierings-	og	forsikringsvirksomhet

Næringshovedområde	L Omsetning	og	drift	av	fast	eiendom

Næringshovedområde	M Faglig,	vitenskapelig	og	teknisk	tjenesteyting

Næringshovedområde	N Forretningsmessig	tjenesteyting

Næringshovedområde	O Offentlig	 administrasjon	 og	 forsvar,	 og	 trygdeordninger	 underlagt	
offentlig	forvaltning

Næringshovedområde	P Undervisning

Næringshovedområde	Q Helse-	og	sosialtjenester

Næringshovedområde	R Kulturell	virksomhet,	underholdning	og	fritidsaktiviteter

Næringshovedområde	S Annen	tjenesteyting

Næringshovedområde	T Lønnet	 arbeid	 i	 private	 husholdninger,	 og	 private	 husholdningers	
produksjon	av	diverse	varer	og	tjenester	til	eget	bruk

Næringshovedområde	U Internasjonale	organisasjoner	og	organer

19 Næringsgruppe	46.77 Engroshandel	med	avfall	og	skrap

20 Husholdningsavfall

(Dette	er	ikke	en	NACE-kategori)

TA Totalsum Totalsum»
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	149	nr.	4	og	artikkel	150	nr.	4,

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)	 Mobilitet	 i	 forbindelse	med	 utdanning	 og	 opplæring	 er	
en	 integrert	 del	 av	 fri	 bevegelighet	 for	 personer	—	 en	
grunnleggende	 frihet	 som	 er	 nedfelt	 i	 traktaten	 —	 og	
et	 av	 hovedmålene	 for	 Den	 europeiske	 unions	 innsats	
innenfor	 utdanning	 og	 opplæring,	 som	 bygger	 både	 på	
felles	 verdier	 og	 respekt	 for	mangfold.	Det	 er	 et	 viktig	
middel	til	å	skape	et	ekte	europeisk	område	for	livslang	
læring,	fremme	sysselsetting	og	minske	fattigdom,	og	til	
å	bidra	til	å	fremme	et	aktivt	unionsborgerskap.

2)	 Mobilitet	 bringer	 borgerne	 nærmere	 hverandre	 og	 fører	
til	 bedre	 gjensidig	 forståelse.	 Den	 fremmer	 solidaritet,	
utveksling	 av	 ideer	 og	 økt	 kunnskap	 om	Europas	 ulike	
kulturer,	 og	 bidrar	 dermed	 til	 ytterligere	 økonomisk,	
sosial	og	regional	utjevning.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	394	av	30.12.2006,	s.	5,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	19/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlige	 områder	
utenfor	de	fire	friheter,	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	26.

(1)	 EUT	C	88	av	11.4.2006,	s.	20.
(2)	 EUT	C	206	av	29.8.2006,	s.	40.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	26.	september	2006	(ennå	ikke	offentliggjort	

i	EUT)	og	rådsbeslutning	av	18.	desember	2006.

3)	 Økt	 mobilitet	 og	 mer	 utveksling	 for	 utdannings-	 og	
opplæringsformål	 i	 Europa	 og	 arrangementer	 som	 Det	
europeiske	 år	 for	 mobilitet	 for	 arbeidstakere	 (2006)	 er	
viktig	for	å	nå	Lisboa-målet	om	å	gjøre	EU	til	den	mest	
nyskapende	og	konkurransedyktige	kunnskapsøkonomien	
innen	2010.

4)	 Bedre	 forutsetninger	 for	 mobilitet	 for	 utdannings-	 og	
opplæringsformål	 innenfor	 EU	 vil	 bidra	 til	 å	 nå	 målet	
om	å	opprette	en	kunnskapsøkonomi,	som	er	avgjørende	
for	å	skape	nye	arbeidsplasser,	for	bærekraftig	utvikling,	
forskning	og	nyskaping	i	medlemsstatene.

5)	 Det	er	nødvendig	med	økt	støtte	til	mobilitet	innenfor	EU	
fra	 alle	 berørte	 parter,	 herunder	 offentlige	myndigheter,	
for	å	forbedre	kvaliteten	på	og	virkningen	av	utdannings-	
og	opplæringssystemene	i	Europa.

6)	 Europaparlaments-	 og	 rådsrekommandasjon	 2001/613/
EF	av	10.	 juli	 2001	om	mobilitet	 innenfor	Fellesskapet	
for	studenter,	personer	under	opplæring,	frivillige,	lærere	
og	 instruktører(4)	 var	 første	 rekommandasjon	 som	 ble	
vedtatt	for	å	fremme	Fellesskapets	innsats	for	mobilitet.

7)	 Arbeidet	 til	 ekspertgruppen	 som	 Kommisjonen	
nedsatte	 i	 samsvar	 med	 nr.	 III	 bokstav	 a)	 i	 nevnte	
rekommandasjon,	 og	 den	 første	 oppfølgingsrapporten	
viser	at	det	skjer	framskritt	både	på	nasjonalt	plan	og	på	
fellesskapsplan	med	hensyn	til	mobilitet	for	utdannings-	
og	 opplæringsformål,	 og	 at	 det	 er	 behov	 ikke	 bare	 for	
kvantitativt	å	øke	mobiliteten,	men	først	og	fremst	for	å	
forbedre	dens	kvalitet.

(4)	 EFT	L	215	av	9.8.2001,	s.	30.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON

av 18. desember 2006

om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet for utdannings- og opplæringsformål: Den europeiske  
kvalitetserklæring for mobilitet(*)

(2006/961/EF)
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8)	 Det	 kan	 arbeides	 for	 å	 nå	 dette	 målet	 blant	 annet	 ved	
å	vedta	en	kvalitetserklæring	 for	mobilitet	 i	 form	av	en	
rekommandasjon,	 der	 det	 fastsettes	 en	 rekke	 prinsipper	
på	området	som	skal	gjennomføres	på	frivillig	basis.

9)	 I	Den	europeiske	kvalitetserklæring	for	mobilitet	(heretter	
kalt	«erklæringen»)	bør	det	også	tas	hensyn	til	de	særlige	
behovene	 til	 funksjonshemmede	 og	 vanskeligstilte	
grupper.

10)	 Erklæringen	bør	føre	til	mer	utveksling,	gjøre	det	lettere	
å	 godkjenne	 perioder	 brukt	 på	 utdanning	 og	 opplæring	
samt	 titler	 og	 kvalifikasjoner,	 og	 skape	 gjensidig	 tillit	
slik	 at	 samarbeidet	 om	 mobilitet	 mellom	 de	 relevante	
myndigheter,	 organisasjoner	 og	 øvrige	 berørte	 parter	
blir	 forbedret	og	 styrket.	Spørsmålet	om	det	 er	mulig	å	
overføre	lån,	stipendier	og	trygdeytelser	bør	vektlegges.

11)	 Hensikten	med	erklæringen	er	å	utfylle,	men	ikke	erstatte,	
de	 særlige	 bestemmelsene	 fastsatt	 i	 studenterklæringen	
Erasmus.

12)	 Myndighetene	bør	gjøre	erklæringen	 lett	 tilgjengelig	på	
mottakernes	respektive	språk	for	alle	studenter	og	personer	
under	opplæring,	organisasjoner	og	øvrige	berørte	parter	
på	mobilitetsområdet	 i	 hjem-	og	vertsstater,	 og	den	bør	
behandles	som	et	grunnleggende	referansedokument.

13)	 Fordelene	med	mobilitet	avhenger	i	høy	grad	av	kvaliteten	
på	 de	 praktiske	 bestemmelsene	 om	 informasjon,	
forberedelser,	 støtte	 og	 godkjenning	 av	 erfaringene	
og	 kvalifikasjonene	 som	 deltakerne	 opparbeider	 seg	 i	
studie-	 og	 opplæringsperiodene.	 De	 berørte	 personene	
og	 organisasjonene	 kan	 øke	 verdien	 av	 mobiliteten	
betraktelig	gjennom	nøye	planlegging	og	hensiktsmessig	
vurdering.

14)	 Europass(1)	er	et	særlig	nyttig	verktøy	for	å	skape	klarhet	
og	oppnå	godkjenning	med	tanke	på	bedre	mobilitet.

15)	 Det	er	ønskelig	at	prinsippene	 fastsatt	 i	 erklæringen	 får	
anvendelse	 ikke	 bare	 på	 selve	 mobilitetsperioden,	 men	
også	på	tidsrommet	før	og	etter	den.

16)	 Det	bør	utarbeides	en	læringsplan	på	forhånd.	Deltakerne	
bør	 også	 gjennomgå	 en	 generell	 forberedelse	 som	
omfatter	språkforberedelser.	Vedkommende	myndigheter	
og	organisasjoner	bør	yte	bistand	til	dette.

17)	 Alle	 administrative	 og	 økonomiske	 spørsmål,	 for	
eksempel	 om	 muligheter	 for	 økonomisk	 støtte,	 hvem	
som	 skal	 betale	 kostnadene	 og	 forsikringsdekningen	 i	
vertsstaten,	bør	avklares	før	avreise.

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	2241/2004/EF	av	15.	desember	2004	
om	en	enhetlig	 fellesskapsramme	 for	 å	 skape	klarhet	 i	 kvalifikasjoner	og	
kompetanse	(Europass)	(EUT	L	390	av	31.12.2004,	s.	6).

18)	 Under	utenlandsoppholdet	kan	kvaliteten	på	mobiliteten	
forbedres	ved	å	tilby	deltakerne	ordninger,	for	eksempel	
en	veiledningsordning.

19)	 En	 detaljert	 og	 klar	 beskrivelse	 av	 alle	 kurs	 og	 all	
opplæring	 som	 er	 fulgt	 i	 vertsstaten,	 herunder	 kursets	
eller	opplæringens	varighet,	bør	gjøre	det	lettere	å	oppnå	
godkjenning	i	hjemstaten.

20)	 Med	 sikte	 på	 åpenhet	 og	 god	 forvaltning	 må	 det	 klart	
angis	hvilke	berørte	parter	som	er	ansvarlige	for	de	ulike	
trinnene	og	tiltakene	i	mobilitetsprogrammet.

21)	 For	 å	 sikre	 mobilitetens	 overordnede	 kvalitet	 bør	 det	
sikres	 fri	 bevegelighet	 for	 alle	EU-borgere,	 og	 så	 langt	
det	 er	 mulig	 bør	 prinsippene	 fastsatt	 i	 erklæringen	
og	 de	 relevante	 anbefalingene	 anvendes	 på	 alle	 typer	
mobilitet	 beregnet	 på	 læring	 eller	 faglig	 utvikling,	 dvs.	
utdanning	eller	opplæring,	formell	eller	uformell	læring,	
herunder	 frivillig	 arbeid	 og	 frivillige	 prosjekter,	 korte	
eller	 lange	 mobilitetsperioder,	 undervisning	 på	 skole,	
i	 høyere	 utdanning	 eller	 i	 forbindelse	med	 arbeid	 samt	
tiltak	i	forbindelse	med	livslang	læring.

22)	 I	og	med	at	virksomhet	i	forbindelse	med	mobilitet	er	av	
forskjellig	 art	 og	 varighet,	 kan	medlemsstatene	 tilpasse	
gjennomføringen	av	erklæringen	til	omstendighetene,	det	
vil	 si	 tilpasse	 den	 til	 bestemte	 forhold	 og	 programmer.	
Medlemsstatene	kan	gjøre	enkelte	punkter	obligatoriske	
og	anse	andre	for	valgfrie.

23)	 Ettersom	målene	for	denne	rekommandasjon	ikke	kan	nås	
i	tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	på	grunn	
av	rekommandasjonens	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	denne	rekommandasjon	ikke	
lenger	enn	det	som	er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene	—

ANBEFALER	AT	MEDLEMSSTATENE

1.	 vedtar	og	fremmer	bruken	av	vedlagte	erklæring	som	et	
middel	til	å	styrke	personlig	og	faglig	utvikling,

2.	 rapporterer	 om	 hvordan	 de	 gjennomfører	 denne	
rekommandasjon	 og	 eventuelle	 tilleggstiltak	 som	 de	
vedtar	 for	 å	 fremme	 mobilitet,	 særlig	 med	 hensyn	 til	
mobilitetens	kvalitet,	innenfor	rammen	av	sine	nasjonale	
bidrag	 til	 arbeidsprogrammet	 Utdanning	 og	 opplæring	
2010,	 fra	 og	 med	 det	 andre	 året	 etter	 vedtakelsen	 av	
denne	rekommandasjon,
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3.	 fortsetter	å	samarbeide	tett	og	samordner	sine	tiltak	for	å	
fjerne	hindringer	som	direkte	eller	indirekte	innskrenker	
EU-borgernes	mobilitet,

4.	 tilbyr	egnet	støtte	og	passende	infrastruktur	for	mobilitet	
for	 utdannings-	 og	 opplæringsformål	 for	 å	 styrke	
borgernes	utdannings-	og	opplæringsnivå,

5.	 treffer	 de	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 fremme	
mobilitet,	 for	 å	 sikre	 at	 alle	 relevante	 opplysninger	 er	
lett	 forståelige	 og	 tilgjengelige	 for	 alle,	 for	 eksempel	
gjennom	 en	 veiledning	 om	mobilitet	 eller	 en	 liste	 over	
støtteorganisasjoner,	 og	 for	 å	 forbedre	 vilkårene	 for	
mobilitet,

OPPFORDRER	KOMMISJONEN	TIL

1.	 å	oppmuntre	nasjonale	kontorer	og	andre	organisasjoner	
som	arbeider	med	utdanning,	opplæring	og	mobilitet,	til	
å	bruke	erklæringen,

2.	 å	fortsette	samarbeidet	med	medlemsstatene	og	partene	i	
arbeidslivet,	slik	at	nyttige	opplysninger	om	og	erfaringer

		 med	gjennomføringen	av	 tiltakene	 i	 rekommandasjonen	
kan	utveksles,

3.	 i	 nært	 samarbeid	 med	 de	 relevante	 myndigheter	 å	
forbedre	eller	utvikle	 statistiske	opplysninger	 fordelt	på	
kjønn	om	mobilitet	for	utdannings-	og	opplæringsformål,

4.	 å	 betrakte	 denne	 rekommandasjon	 og	 rekommandasjon	
2001/613/EF	 som	 en	 helhet	 og	 derfor	 inkludere	 de	
toårige	 rapportene	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 nevnte	
rekommandasjon,	i	de	generelle	rapportene	i	forbindelse	
med	arbeidsprogrammet	Utdanning	og	opplæring	2010.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES J.-E.	ENESTAM

 President Formann
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VEDLEGG

DEN EUROPEISKE KVALITETSERKLÆRING FOR MOBILITET

INNLEDNING

Gjennom	 handlingsplanen	 for	 mobilitet	 av	 2000(1)	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsrekommandasjon	 2001/613/EF	
av	 10.	 juli	 2001	 om	 mobilitet	 innenfor	 Fellesskapet	 for	 studenter,	 personer	 under	 opplæring,	 frivillige,	 lærere	 og	
instruktører(2)	ble	mobiliteten	styrket,	og	den	har	alltid	vært	av	stor	interesse	for	berørte	parter.	Rekommandasjonen	
hadde	et	stort	virkeområde,	tok	for	seg	en	rekke	viktige	spørsmål	i	forbindelse	med	mobilitet,	og	var	rettet	mot	alle	som	
kunne	ha	nytte	av	en	periode	med	opplæring	i	utlandet	(formell	og	uformell),	herunder	studenter,	lærere,	instruktører,	
frivillige	 og	 personer	 under	 opplæring.	 Europaparlaments-	 og	 rådsrekommandasjon	 2006/961/EF	 av	 18.	 desember	
2006	 om	 tverrnasjonal	 mobilitet	 innenfor	 Fellesskapet	 for	 utdannings-	 og	 opplæringsformål:	 Den	 europeiske	
kvalitetserklæring	for	mobilitet(3),	som	denne	erklæring	er	en	integrert	del	av,	har	samme	virkeområde,	men	vektlegger	
mobilitetens	kvalitet	slik	det	ble	foreslått	av	en	ekspertgruppe	som	ble	nedsatt	etter	den	første	rekommandasjonen.	Den	
bør	bidra	til	at	deltakerne	får	en	positiv	opplevelse	både	i	vertsstaten	og	i	hjemstaten	etter	endt	opphold.

Erklæringen	 inneholder	 en	veiledning	om	mobilitet	 som	unge	 eller	 voksne	 enkeltpersoner	 gjennomfører	med	 tanke	
på	 formell	 eller	 uformell	 utdanning	 samt	 personlig	 og	 faglig	 utvikling.	 Den	 er	 utformet	 som	 et	 grunnleggende	
referansedokument,	som	tar	hensyn	til	nasjonale	forhold	og	respekterer	medlemsstatene	myndighet.	Dens	virkeområde	
og	 innhold	 kan	 tilpasses	mobilitetens	 varighet	 og	 den	 særskilte	 utdannings-,	 opplærings-	 og	 ungdomsvirksomheten	
samt	 deltakernes	 behov.	 Selv	 om	 erklæringen	 i	 første	 rekke	 gjelder	 mobilitet	 i	 forbindelse	 med	 utdanning,	 kan	
veiledningen	sannsynligvis	være	nyttig	for	andre	typer	mobilitet,	for	eksempel	arbeidsmobilitet.

1.	 Informasjon og veiledning

	 Personer	som	kan	tenkes	å	benytte	seg	av	mobilitet,	bør	på	alle	plan	ha	lik	tilgang	til	pålitelige	kilder	til	informasjon	
og	 veiledning	 om	 mobilitet	 og	 gjeldende	 vilkår.	 Det	 bør	 blant	 annet	 gis	 klare	 opplysninger	 om	 hvert	 enkelt	
punkt	i	denne	erklæring,	om	sender-	og	vertsorganisasjonenes	rolle	og	oppgaver	og	om	de	ulike	utdannings-	og	
opplæringssystemene.

2.	 Læringsplan

	 Ved	mobilitet	i	forbindelse	med	utdannings-	og	opplæringsformål	bør	det	først	utarbeides	en	læringsplan	som	tar	
hensyn	 til	 språklige	 forberedelser,	 og	 som	 godkjennes	 av	 sender-	 og	 vertsorganisasjonene	 samt	 deltakerne.	 En	
læringsplan	er	særlig	viktig	ved	langvarig	mobilitet,	men	kan	også	være	nyttig	ved	kortvarig	mobilitet.	Planen	bør	
beskrive	målene	og	de	forventede	læringsresultatene	samt	hvordan	de	bør	nås	og	gjennomføres.	Alle	vesentlige	
endringer	av	læringsplanen	bør	avtales	mellom	partene.	Ved	utarbeidingen	av	læringsplanen	bør	det	tas	hensyn	til	
spørsmålene	om	gjenintegrering	i	hjemstaten	og	vurdering.

3.	 Personlig tilpasning

	 Mobilitet	 som	gjennomføres	 for	 utdannings-	 og	opplæringsformål,	 bør	 i	 størst	mulig	grad	 tilpasses	deltakernes	
personlige	utdanningsløp,	ferdigheter	og	motivasjon,	og	bør	videreutvikle	eller	utfylle	dem.

(1)	 Resolusjon	vedtatt	av	Rådet	og	representanter	for	medlemsstatene	forsamlet	i	Rådet	14.	desember	2000	om	en	handlingsplan	for	
mobilitet	(EFT	C	371	av	23.12.2000,	s.	4).

(2)	 EFT	L	215	av	9.8.2001,	s.	30.
(3)	 Se	EUT	L	394	av	30.12.2006,	s.	5.
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4.	 Generelle forberedelser

	 Deltakerne	bør	 forberedes	 før	 avreise,	 og	 forberedelsene	bør	 være	 tilpasset	 deres	 særlige	 behov.	De	bør	 dekke	
språklige,	pedagogiske,	administrative,	 juridiske,	personlige	og	kulturelle	spørsmål	samt	ved	behov	informasjon	
om	økonomiske	sider.

5.	 Språklige aspekter

	 Språkferdigheter	 er	 viktig	 for	 effektiv	 læring,	 tverrkulturell	 kommunikasjon	og	bedre	 forståelse	 av	 vertsstatens	
kultur.	Deltakere	og	deres	sender-	og	vertsorganisasjoner	bør	legge	ekstra	stor	vekt	på	egnede	språkforberedelser.	
Mobilitetsordninger	bør	om	mulig	omfatte

–	 en	 vurdering	 av	 språkkunnskaper	 før	 avreise	 og	 mulighet	 til	 å	 følge	 kurs	 i	 vertsstatens	 språk	 og/eller	
undervisningsspråket,	dersom	det	er	et	annet,

–	 språkstøtte	og	språkråd	i	vertsstaten.

6.	 Støtte til planlegging

	 Om	 nødvendig	 bør	 deltakerne	 få	 tilstrekkelig	 støtte	 til	 planlegging.	 Dette	 kan	 omfatte	 informasjon	 og	 hjelp	 i	
forbindelse	med	reiseplaner,	forsikring,	oppholds-	eller	arbeidstillatelser,	trygd,	overføring	av	statsstipendier	og	lån	
fra	hjemstaten	til	vertsstaten,	innkvartering	og	andre	praktiske	spørsmål,	herunder	sikkerhetsspørsmål	i	forbindelse	
med	oppholdet,	alt	etter	behov.

7.	 Veiledning

	 Vertsorganisasjonen	 (utdanningsinstitusjon,	 ungdomsorganisasjon,	 foretak	 osv.)	 bør	 tilby	 ordninger	 som	 for	
eksempel	veiledning	for	å	bistå	deltakerne	og	hjelpe	dem	med	å	bli	godt	integrert	i	vertsmiljøet,	og	den	bør	fungere	
som	et	kontaktpunkt	for	løpende	støtte.

8.	 Godkjenning

	 Dersom	et	studie-	eller	praksisopphold	i	utlandet	er	en	integrert	del	av	et	formelt	studie-	eller	opplæringsprogram,	bør	
dette	framgå	av	læringsplanen,	og	deltakerne	bør	få	hjelp	slik	at	det	blir	lettere	å	få	godkjent	og	attestert	oppholdet,	
ved	behov.	Senderorganisasjonen	bør	i	læringsplanen	påta	seg	å	godkjenne	gjennomførte	mobilitetsperioder.	Når	
det	gjelder	andre	typer	mobilitet,	særlig	innenfor	uformell	utdanning	eller	opplæring,	bør	det	utstedes	et	passende	
dokument	slik	at	deltakeren	kan	dokumentere	sin	aktive	deltaking	og	sine	læringsresultater	på	en	tilfredsstillende	
og	troverdig	måte.	I	den	forbindelse	bør	det	oppmuntres	til	bruk	av	Europass(1).

9.	 Gjenintegrering og vurdering

	 Når	deltakerne	vender	tilbake	til	hjemstaten,	særlig	etter	langvarig	mobilitet,	bør	de	få	råd	om	hvordan	de	skal	gjøre	
bruk	av	kompetansen	og	ferdighetene	de	har	opparbeidet	seg	under	oppholdet.	Ved	behov	bør	personer	som	vender	
tilbake	etter	langvarig	mobilitet,	få	hjelp	til	å	bli	gjenintegrert	i	hjemstatens	sosiale,	utdanningsmessige	eller	faglige	
miljø.	Erfaringene	som	er	gjort,	bør	vurderes	nøye	av	deltakerne	sammen	med	de	ansvarlige	organisasjonene	for	å	
vurdere	om	målene	i	læringsplanen	ble	nådd.

10.	 Forpliktelser og ansvar

	 Ansvaret	som	følger	av	disse	kvalitetskriteriene,	bør	avtales	mellom	sender-	og	vertsorganisasjonene	og	deltakerne.	
Det	bør	helst	bekreftes	skriftlig	slik	at	alle	berørte	parter	er	klar	over	ansvarsforholdene.

____________

(1)	 Europaparlaments-	og	rådsvedtak	nr.	2241/2004/EF	av	15.	desember	2004	om	en	enhetlig	fellesskapsramme	for	å	skape	klarhet	i	
kvalifikasjoner	og	kompetanse	(Europass)	(EUT	L	390	av	31.12.2004,	s.	6).



Nr.	16/570 15.3.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNIONEN	—

som	 viser	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,	særleg	artikkel	149	nr.	4	og	artikkel	150	nr.	4,

som	viser	til	framlegget	frå	Kommisjonen,

som	 viser	 til	 fråsegna	 frå	 Det	 europeiske	 økonomi-	 og	
sosialutvalet(1),

som	viser	til	fråsegna	frå	Regionutvalet(2),

etter	 den	 framgangsmåten	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 251	 i	
traktaten(3),	og

som	legg	desse	synsmåtane	til	grunn:

1)	 Under	møtet	sitt	i	Lisboa	(23.-24.	mars	2000)	konkluderte	
Det	europeiske	rådet	med	at	det	bør	 leggjast	 til	grunn	ei	
europeisk	ramme	som	skal	definere	kva	nye	grunnleggjande	
former	 for	 dugleik	 som	 skal	 oppnåast	 gjennom	 livslang	
læring,	 som	 eit	 viktig	 ledd	 i	 det	 europeiske	 svaret	 på	
globaliseringa	 og	 overgangen	 til	 ein	 kunnskapsbasert	
økonomi,	 og	 la	 vekt	 på	 at	 menneska	 er	 den	 viktigaste	
ressursen	i	Europa.	Seinare	er	desse	konklusjonane	vortne	
stadfesta	jamleg,	òg	under	møta	til	Det	europeiske	rådet	i	
Brussel	(20.-21.	mars	2003	og	22.-23.	mars	2005)	og	i	den	
reviderte	Lisboa-strategien,	som	vart	godkjend	i	2005.

2)	 Under	 møta	 sine	 i	 Stockholm	 (23.-24.	 mars	 2001)	 og	
Barcelona	(15.-16.	mars	2002)	vedtok	Det	europeiske	rådet	
konkrete	 framtidige	 mål	 for	 dei	 europeiske	 utdannings-	
og	 opplæringssystema,	 saman	 med	 eit	 arbeidsprogram	
(arbeidsprogrammet	 for	 utdanning	 og	 opplæring	 2010)	
som	 skal	 gjere	det	mogleg	 å	nå	desse	måla	 innan	2010.	
Desse	 måla	 omfattar	 utvikling	 av	 dugleik	 med	 sikte	
på	 kunnskapssamfunnet	 og	 særlege	 mål	 for	 fremjing	
av	 språklæring,	 utvikling	 av	 entreprenørskap	 og	 eit	
overordna	behov	for	å	betre	den	europeiske	dimensjonen	
innanfor	utdanning.

3)	 I	kommisjonsmeldinga	«Verkeleggjering	av	eit	europeisk	
område	 for	 livslang	 læring»	 og	 den	 etterfølgjande	
rådsresolusjonen	 av	 27.	 juni	 2002	 om	 livslang	 læring(4)	
vart	 «nye	 grunnleggjande	 former	 for	 dugleik»	 fastlagt	
som	 eit	 prioritert	 område,	 og	 det	 vart	 streka	 under	 at	
livslang	 læring	må	omfatte	 læring	 frå	 førskulealderen	 til	
etter	pensjonsalderen.

4)	 For	å	betre	sysselsetjinga	i	Fellesskapet	la	Det	europeiske	
rådet	under	møta	sine	i	Brussel	(mars	2003	og	desember

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	394	av	30.12.2006,	s.	10,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	19/2008	av	1.	 februar	2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	protokoll	31	om	samarbeid	på	særlige	områder	
utenfor	de	fire	friheter,	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	26.

(1)	 TEU	C	195	av	18.8.2006,	s.	109.
(2)	 TEU	C	229	av	22.9.2006,	s.	21.
(3)	 Europaparlamentsfråsegn	av	26.	september	2006	(enno	ikkje	offentleggjord	

i	TEU),	og	rådsavgjerd	av	18.	desember	2006.
(4)	 TEF	C	163	av	9.7.2002,	s.	1.

		 2003)	 vekt	 på	 at	 livslang	 læring	 må	 vidareutviklast,	
med	 særleg	 vekt	 på	 innsats	 og	 førebyggjande	 tiltak	
for	 arbeidslause	 og	 for	 personar	 utanfor	 arbeidsstyrken.	
Dette	 byggjer	 på	 rapporten	 frå	 innsatsgruppa	 for	
sysselsetjing,	 der	 det	 vart	 lagt	 vekt	 på	 at	 borgarane	må	
kunne	 tilpasse	 seg	 endringar,	 at	 det	 er	viktig	 å	 integrere	
folk	på	arbeidsmarknaden	og	at	 livslang	læring	spelar	ei	
avgjerande	rolle.

5)	 I	 mai	 2003	 vedtok	 Rådet	 dei	 europeiske	 referansenivåa	
(«standardverdiar	 for	 referansemåling»),	 der	 det	 vert	
gjeve	 uttrykk	 for	 eit	 sterkt	 engasjement	 for	 å	 betre	 dei	
gjennomsnittlege	resultata	i	Europa.	Desse	referansenivåa	
omfattar	 lesekunne,	 elevar	 som	 sluttar	 skulen	 tidleg,	
fullføring	 av	 vidaregåande	 utdanning	 og	 deltaking	 frå	
vaksne	 i	 livslang	 læring,	og	er	nært	knytte	 til	utviklinga	
av	nøkkelkompetanseområde.

6)	 I	rapporten	frå	Rådet	om	ei	større	rolle	for	utdanning,	som	
vart	 vedteken	 i	 november	 2004,	 vart	 det	 lagt	 vekt	 på	 at	
utdanning	medverkar	til	å	ta	vare	på	og	fornye	den	felles	
kulturelle	 bakgrunnen	 i	 samfunnet	 og	 til	 å	 lære	 viktige	
sosiale	 verdiar	 som	 t.d.	 borgarskap,	 likskap,	 toleranse	
og	 respekt,	 noko	 som	 er	 særleg	 viktig	 i	 ei	 tid	 då	 alle	
medlemsstatane	 står	 overfor	 spørsmålet	 om	 korleis	 dei	
skal	handtere	eit	aukande	sosialt	og	kulturelt	mangfald.	I	
tillegg	spelar	utdanning	ei	viktig	rolle	i	styrkinga	av	den	
sosiale	utjamninga	ved	å	gjere	det	mogleg	for	borgarane	å	
kome	inn	på	og	verte	verande	på	arbeidsmarknaden.

7)	 Rapporten	 som	 vart	 vedteken	 av	 Kommisjonen	 i	 2005	
om	 framstega	 for	 å	 nå	 Lisboa-måla	 for	 utdanning	 og	
opplæring,	 viste	 at	 det	 ikkje	 er	 gjort	 framsteg	 når	 det	
gjeld	å	redusere	prosentdelen	av	ungdom	som	har	dårleg	
lesekunne	ved	15	års	alder,	og	heller	ikkje	når	det	gjeld	å	
auke	prosentdelen	av	personar	som	fullfører	vidaregåande	
utdanning.	 Det	 var	 gjort	 visse	 framsteg	 når	 det	 gjeld	
reduksjon	av	talet	på	personar	som	avsluttar	skulegangen	
for	 tidleg,	 men	 dersom	 denne	 utviklinga	 held	 fram,	 vil	
det	 ikkje	 vere	 mogleg	 å	 oppnå	 dei	 referansenivåa	 for	
2010	 som	 vart	 vedtekne	 av	 Rådet	 i	 mai	 2003.	 Talet	 på	
vaksne	 som	 tek	 del	 i	 læring,	 aukar	 ikkje	 fort	 nok	 til	 at	
referansenivået	for	2010	kan	nåast,	og	ulike	data	viser	at	
det	 er	mindre	 sannsynleg	at	 lågt	utdanna	personar	vil	 ta	
del	i	vidaregåande	opplæring.

8)	 I	ramma	for	tiltak	innanfor	livslang	utvikling	av	kompetanse	
og	 kvalifikasjonar,	 som	vart	 vedteken	 av	 dei	 europeiske	
partane	 i	 arbeidslivet	 i	mars	 2002,	 vert	 det	 streka	 under	
at	 føretaka	må	 tilpasse	 strukturane	 sine	 stadig	 snøggare	
for	å	klare	å	halde	seg	konkurransedyktige.	Større	grad	av	
lagarbeid,	utjamning	av	hierarki,	delegering	av	ansvar	og	
større	 behov	 for	 utføring	 av	 fleire	 oppgåver	 til	 same	 tid	

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSREKOMMANDASJON

av 18. desember 2006

om nøkkelkompetanseområde innanfor livslang læring(*)

(2006/962/EF)

 2012/EØS/16/45



15.3.2012 Nr.	16/571EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

fører	til	at	det	vert	utvikla	læringsorganisasjonar.	I	denne	
samanhengen	 vil	 den	 evna	 som	 organisasjonane	 har	 til	
å	 identifisere,	 mobilisere	 og	 sannkjenne	 kompetanse	 og	
oppmuntre	til	kompetanseutvikling	for	alle	arbeidstakarar,	
utgjere	grunnlaget	for	nye	konkurransedyktige	strategiar.

9)	 Maastricht-granskinga	 av	 yrkesretta	 utdanning	 og	
opplæring	 i	2004	 tyder	på	at	det	er	 ei	 stor	kløft	mellom	
dei	utdanningsnivåa	som	krevst	for	nye	arbeidsplassar,	og	
dei	 utdanningsnivåa	 som	 den	 europeiske	 arbeidsstyrken	
har	 tileigna	 seg.	 Denne	 granskinga	 viser	 at	 over	 ein	
tredel	 av	 den	 europeiske	 arbeidsstyrken	 (80	 millionar	
arbeidstakarar)	har	låg	utdanning,	medan	vurderingar	tyder	
på	 at	 innan	 2010	 vil	 nesten	 50	%	 av	 nye	 arbeidsplassar	
krevje	 kvalifikasjonar	 på	 høgare	 nivå,	 knappe	 40	 %	
vil	 krevje	 utdanning	 på	 vidaregåande	 nivå	 og	 berre	
om	 lag	 15	%	 vil	 vere	 eigna	 for	 personar	 som	 berre	 har	
grunnskuleutdanning.

10)	 I	 fellesrapporten	 frå	 Rådet	 og	 Kommisjonen	 om	
arbeidsprogrammet	 for	 utdanning	 og	 opplæring	 2010,	
som	vart	 vedteken	 i	 2004,	 vert	 det	 lagt	 vekt	 på	behovet	
for	 å	 sikre	 at	 alle	 borgarar	 skal	 få	 den	kompetansen	dei	
treng	 som	 ein	 del	 av	 strategiane	 for	 livslang	 læring	 i	
medlemsstatane.	For	å	oppmuntre	til	og	leggje	til	rette	for	
reformer	vert	det	i	rapporten	gjort	framlegg	om	å	utvikle	
felles	europeiske	referansar	og	prinsipp,	og	at	ramma	for	
nøkkelkompetanseområde	vert	prioritert.

11)	 I	 den	 europeiske	 ungdomspakta,	 som	 er	 vedlegg	 til	
konklusjonane	frå	møtet	til	Det	europeiske	rådet	i	Brussel	
(22.-23.	 mars	 2005),	 vart	 det	 lagt	 vekt	 på	 at	 det	 må	
utviklast	 eit	 felles	 sett	 med	 grunnleggjande	 former	 for	
dugleik.

12)	 Behovet	for	å	utstyre	ungdom	med	den	nøkkelkompetansen	
som	 er	 naudsynt	 og	 å	 betre	 utdanningsnivået	 deira,	
er	 ein	 viktig	 del	 av	 dei	 integrerte	 retningslinjene	 for	
vekst	 og	 sysselsetjing	 2005-2008,	 som	 vart	 vedtekne	
under	møtet	 til	Det	europeiske	rådet	 i	 juni	2005.	I	desse	
retningslinjene	 vert	 det	 lagt	 vekt	 på	 at	 utdannings-	 og	
opplæringssystema	 skal	 tilpassast	 som	 følgje	 av	 nye	
kompetansekrav	 gjennom	 betre	 kartlegging	 av	 behova	
i	 arbeidslivet	 og	 av	 nøkkelkompetanseområde	 som	
ein	 del	 av	 reformprogramma	 til	 medlemsstatane.	 I	
retningslinjene	vert	det	dessutan	oppmoda	om	at	kjønns-	
og	likestillingsaspektet	skal	integrerast	i	alle	tiltak,	og	at	
ein	 gjennomsnittleg	 samla	 sysselsetjingsgrad	 på	 minst	
70	 %	 og	 minst	 60	 %	 for	 kvinner	 skal	 oppnåast	 i	 Den	
europeiske	unionen.

13)	 Denne	rekommandasjonen	bør	medverke	til	utviklinga	av	
ei	 framtidsretta	 utdanning	 og	 opplæring	 av	 høg	 kvalitet	
som	 er	 tilpassa	 behova	 i	 det	 europeiske	 samfunnet,	
ved	 å	 støtte	 og	 utfylle	 dei	 tiltaka	 som	 medlemsstatane	
gjer	 for	 å	 sikre	 at	 dei	 grunnleggjande	 utdannings-	 og	
opplæringssystema	 deira	 kan	 gje	 alle	 ungdommar	 eit	
tilbod	 om	 å	 utvikle	 nøkkelkompetanseområda	 opp	 til	
eit	 nivå	 som	 gjer	 dei	 klare	 til	 å	 møte	 vaksenlivet,	
og	 som	 utgjer	 eit	 grunnlag	 både	 for	 vidare	 læring	 og	
for	 arbeidslivet,	 og	 at	 vaksne	 kan	 utvikle	 og	 friske	

opp	 nøkkelkompetansen	 sin	 gjennom	 samanhengande	
og	 omfattande	 tilbod	 om	 livslang	 læring.	 Ved	 denne	
rekommandasjonen	bør	det	òg	innførast	ei	felles	europeisk	
referanseramme	 for	 nøkkelkompetanseområde	 for	
avgjerdstakarar,	 utdannings-	 og	 opplæringsinstitusjonar,	
partane	i	arbeidslivet	og	for	dei	som	skal	lære,	slik	at	det	
kan	leggjast	til	rette	for	nasjonale	reformer	og	utveksling	
av	informasjon	mellom	medlemsstatane	og	Kommisjonen	
innanfor	 ramma	av	arbeidsprogrammet	 for	utdanning	og	
opplæring	 2010,	 med	 sikte	 på	 å	 oppnå	 dei	 europeiske	
referansenivåa	som	det	er	semje	om.	Rekommandasjonen	
bør	 òg	 støtte	 annan	 politikk	 som	 er	 knytt	 til	 dette	
området,	 t.d.	 sysselsetjings-	 og	 sosialpolitikk	 og	 andre	
politikkområde	som	gjeld	ungdom.

14)	 Ettersom	 måla	 for	 denne	 rekommandasjonen,	 som	 er	 å	
støtte	og	utfylle	innsatsen	til	medlemsstatane	når	det	gjeld	
å	 skipe	 eit	 felles	 referansepunkt	 for	 å	 oppmuntre	 til	 og	
leggje	til	rette	for	nasjonale	reformer	og	vidare	samarbeid	
mellom	 medlemsstatane,	 ikkje	 kan	 nåast	 i	 tilstrekkeleg	
grad	 av	 medlemsstatane	 og	 difor	 betre	 kan	 nåast	 på	
fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 gjere	 tiltak	 i	 samsvar	
med	 nærleiksprinsippet	 slik	 det	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 5	 i	
traktaten.	I	samsvar	med	prinsippet	om	rimeleg	samhøve,	
slik	 det	 er	 fastsett	 i	 den	 nemnde	 artikkelen,	 går	 ikkje	
denne	rekommandasjonen	lenger	enn	det	som	er	naudsynt	
for	å	nå	desse	måla,	ettersom	han	overlèt	gjennomføringa	
av	rekommandasjonen	til	medlemsstatane	—

TILRÅR

at	 medlemsstatane	 legg	 til	 rette	 for	 utvikling	 av	
nøkkelkompetanseområde	 for	 alle	 som	ein	del	 av	 strategiane	
sine	for	livslang	læring,	medrekna	strategiane	for	å	oppnå	lese-	
og	skrivekunne	for	alle,	og	nyttar	«Nøkkelkompetanseområde	
for	livslang	læring	—	ei	europeisk	referanseramme»	(heretter	
kalla	«referanseramma»)	i	vedlegget	som	eit	referanseverktøy,	
for	å	sikre	at

1.	 grunnleggjande	utdanning	og	opplæring	vil	gjere	det	mogleg	
for	 alle	 ungdommar	 å	 utvikle	 nøkkelkompetanseområda	
til	eit	slikt	nivå	at	dei	vert	 rusta	 for	vaksenlivet,	og	som	
vil	vere	eit	grunnlag	for	vidare	læring	og	for	arbeidslivet,

2.	 det	 vert	 gjort	 særlege	 tiltak	 for	 ungdommar	 som	 på	
grunn	av	personlege,	sosiale,	kulturelle	eller	økonomiske	
omstende	 treng	 særleg	 støtte	 for	 å	 kunne	 verkeleggjere	
utdanningspotensialet	sitt	fullt	ut,

3.	 vaksne	kan	utvikle	og	friske	opp	nøkkelkompetanseområda	
sine	gjennom	heile	livet,	og	at	det	vert	lagt	særleg	vekt	på	
målgrupper	som	er	prioriterte	i	ein	nasjonal,	regional	og/
eller	lokal	samanheng,	t.d.	personar	som	treng	å	friske	opp	
kunnskapane	sine,

4.	 det	 finst	 høveleg	 infrastruktur	 for	 vidareutdanning	 og	
-opplæring	for	vaksne,	medrekna	lærarar	og	instruktørar,	
framgangsmåtar	 for	 vurdering	 og	 evaluering,	 tiltak	 som	
skal	 sikre	 lik	 tilgang	 både	 til	 livslang	 læring	 og	 til	
arbeidsmarknaden,	og	støtte	til	dei	som	skal	lære,	der	det	
vert	teke	omsyn	til	at	desse	personane	har	ulike	behov	og	
ulik	kompetanse,
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5.	 det	finst	samanheng	mellom	tilboda	om	vaksenutdanning	
og	-opplæring	for	den	einskilde	borgaren	ved	at	det	finst	
ei	nær	kopling	mellom	politikken	som	gjeld	sysselsetjing,	
sosialområdet,	kultur,	nyskaping	og	andre	politikkområde	
som	har	 innverknad	på	ungdom,	og	ved	 samarbeid	med	
partane	i	arbeidslivet	og	andre	partar	som	det	gjeld,

MERKJER	SEG	AT	KOMMISJONEN	TEK	SIKTE	PÅ	Å

1.	 støtte	innsatsen	til	medlemsstatane	når	det	gjeld	å	utvikle	
utdannings-	og	opplæringssystema	sine	og	å	gjennomføre	
og	 spreie	 denne	 rekommandasjonen,	 m.a.	 ved	 å	 nytte	
referanseramma	som	eit	grunnlag	for	å	leggje	til	rette	for	
samlæring	og	utveksling	av	god	praksis,	og	å	følgje	opp	
utviklinga	og	melde	frå	om	framgangen	gjennom	rapportar	
kvart	 halvår	 om	 arbeidsprogrammet	 for	 utdanning	 og	
opplæring	2010,

2.	 nytte	referanseramma	som	eit	grunnlag	for	å	gjennomføre	
fellesskapsprogramma	 for	 utdanning	 og	 opplæring,	 og	
for	 å	 sikre	 at	 desse	 programma	 fremjar	 tileigninga	 av	
nøkkelkompetanse,

3.	 fremje	 ein	 vidare	 bruk	 av	 referanseramma	 i	 annan	
fellesskapspolitikk,	 særleg	 i	 gjennomføringa	 av	
sysselsetjings-,	 ungdoms-,	 kultur-	 og	 sosialpolitikken,	
og	utvikle	sambandet	med	partane	i	arbeidslivet	og	andre	
organisasjonar	som	driv	verksemd	på	desse	områda,

4.	 vurdere	 kva	 innverknad	 referanseramma	 har	 innanfor	
ramma	av	arbeidsprogrammet	for	utdanning	og	opplæring	
2010,	og	innan	18.	desember	2010	leggje	fram	ein	rapport	
for	Europaparlamentet	og	Rådet	om	kva	røynsler	som	er	
gjorde,	og	korleis	det	framtidige	arbeidet	kan	påverkast.

Utferda	i	Brussel,	18.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES J.-E.	ENESTAM

 President Formann
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VEDLEGG

NØKKELKOMPETANSEOMRÅDE FOR LIVSLANG LÆRING — EI EUROPEISK REFERANSERAMME

Bakgrunn og mål

Etter	kvart	som	Den	europeiske	unionen	får	nye	utfordringar	som	følgje	av	globaliseringa,	vil	kvar	einskilt	borgar	få	
bruk	for	ei	rekkje	ulike	nøkkelkompetanseområde	for	å	kunne	tilpasse	seg	på	ein	fleksibel	måte	til	ei	verd	som	endrar	
seg	snøgt	og	er	stadig	nærmare	knytt	saman.

Utdanning	 spelar	 ei	 viktig	 rolle	 både	 sosialt	 og	 økonomisk	 for	 å	 sikre	 at	 europeiske	 borgarar	 skaffar	 seg	 den	
nøkkelkompetansen	som	dei	treng	for	å	kunne	tilpasse	seg	slike	endringar	på	ein	fleksibel	måte.

Dei	som	skal	lære,	har	ulike	behov	og	ulik	kompetanse,	noko	som	det	må	takast	omsyn	til	ved	å	sikre	lik	handsaming	
av	og	tilgang	for	dei	gruppene	som	er	dårleg	stilte	når	det	gjeld	utdanning	på	grunn	av	personlege,	sosiale,	kulturelle	
eller	økonomiske	omstende,	og	som	treng	særleg	støtte	for	å	få	nytta	utdanningspotensialet	sitt	fullt	ut.	Døme	på	slike	
grupper	er	personar	med	låg	grunnleggjande	dugleik	og	som	særleg	har	dårleg	lese-	og	skrivekunne,	personar	som	har	
slutta	skulen	tidleg,	langtidsledige	og	personar	som	kjem	tilbake	til	arbeidslivet	etter	ein	lengre	fråværsperiode,	eldre,	
innvandrarar	og	funksjonshemma.

I	denne	samanhengen	er	dei	viktigaste	måla	med	referanseramma	

1)		 å	 identifisere	 og	 definere	 dei	 nøkkelkompetanseområda	 som	 er	 naudsynte	 for	 personleg	 utvikling,	 eit	 aktivt	
borgarskap,	sosial	utjamning	og	evne	til	å	tilpasse	seg	arbeidsmarknaden	i	eit	kunnskapssamfunn,

2)		 å	støtte	medlemsstatane	sitt	arbeid	for	å	sikre	at	ungdom	ved	avslutta	grunnutdanning	og	–opplæring	har	utvikla	
nøkkelkompetanseområda	til	eit	nivå	som	gjer	at	dei	er	rusta	for	vaksenlivet	og	har	eit	grunnlag	for	vidare	læring	
og	for	arbeidslivet,	og	at	vaksne	kan	utvikle	og	friske	opp	nøkkelkompetanseområda	sine	sin	gjennom	heile	livet,

3)		 å	 utarbeide	 eit	 referanseverktøy	 på	 europeisk	 plan	 til	 bruk	 for	 avgjerdstakarar,	 utdanningsinstitusjonar,	
arbeidsgjevarar	og	dei	som	skal	lære,	for	å	leggje	til	rette	for	ein	innsats	på	nasjonalt	og	europeisk	plan	for	å	nå	dei	
felles	måla	som	er	fastsette,

4)		 å	utarbeide	ei	ramme	for	ytterlegare	innsats	på	fellesskapsplan,	både	innanfor	arbeidsprogrammet	for	utdanning	og	
opplæring	2010	og	innanfor	fellesskapsprogramma	for	utdanning	og	opplæring.

Nøkkelkompetanseområde

Kompetanse	 tyder	 her	 ein	 kombinasjon	 av	 kunnskap,	 dugleik	 og	 haldningar	 som	 høver	 i	 ein	 aktuell	 samanheng.	
Nøkkelkompetanseområde	tyder	kompetanse	som	alle	personar	treng	for	si	eiga	personlege	utfalding	og	utvikling,	eit	
aktivt	borgarskap,	sosial	integrasjon	og	sysselsetjing.

I	referanseramma	er	det	fastsett	åtte	nøkkelkompetanseområde:

1)		 Kommunikasjon	på	morsmålet.

2)		 Kommunikasjon	på	framandspråk.

3)		 Matematisk	og	grunnleggjande	naturvitskapleg	og	teknisk	kompetanse.

4)		 Digital	kompetanse.

5)		 Læringskompetanse.

6)		 Sosial	kompetanse	og	borgarkompetanse.

7)		 Evne	til	initiativ	og	entreprenørskap.

8)		 Kulturelt	medvit	og	kulturell	uttrykksevne.

Alle	nøkkelkompetanseområda	vert	rekna	som	like	viktige,	fordi	kvart	einskilt	av	dei	kan	medverke	til	å	gje	borgarane	
eit	framgangsrikt	 liv	i	eit	kunnskapssamfunn.	Mange	av	kompetanseområda	overlappar	og	grip	inn	i	kvarandre,	slik	
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at	viktige	sider	ved	eitt	område	vil	vere	 til	støtte	 for	andre.	Grunnleggjande	språkkunnskapar,	 lese-	og	skrivekunne,	
talforståing	 og	 kunnskap	 om	 informasjons-	 og	 kommunikasjonsteknologi	 (IKT)	 er	 ein	 avgjerande	 føresetnad	 for	
læring,	og	læringskompetanse	er	eit	viktig	grunnlag	for	all	læringsverksemd.	Det	finst	ei	rekkje	omgrep	som	vert	nytta	
gjennom	heile	referanseramma:	kritisk	tenking,	kreativitet,	initiativ,	problemløysing,	risikovurdering,	avgjerdstaking	og	
konstruktiv	handtering	av	kjensler	spelar	ei	viktig	rolle	innanfor	alle	dei	åtte	nøkkelkompetanseområda.

1. Kommunikasjon på morsmålet(1)

Definisjon:

Kommunikasjon	på	morsmålet	er	evna	til	å	uttrykkje	og	tolke	omgrep,	tankar,	kjensler,	fakta	og	meiningar	både	
munnleg	og	skriftleg	(ved	å	lytte,	snakke,	lese	og	skrive),	og	til	å	samhandle	språkleg	på	ein	eigna	og	kreativ	
måte	i	alle	samfunnsmessige	og	kulturelle	samanhengar:	i	utdanning	og	opplæring,	i	arbeidslivet,	i	heimen	og	i	
fritida.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

Evna	til	å	kommunisere	er	eit	resultat	av	tileigninga	av	morsmålet,	noko	som	er	nært	knytt	til	utviklinga	av	
individet	si	kognitive	evne	til	å	tolke	verda	og	omgåast	andre.	Kommunikasjon	på	morsmålet	krev	at	individet	
har	kunnskapar	om	ordtilfang,	funksjonell	grammatikk	og	kva	funksjonar	språket	har.	Det	omfattar	kjennskap	til	
dei	viktigaste	typane	verbal	samhandling,	ulike	litterære	og	ikkje-litterære	tekster,	dei	viktigaste	særtrekka	ved	
ulike	språklege	stilnivå	og	utrykksmåtar	og	språkleg	og	kommunikativ	variasjon	i	ulike	samanhengar.

Ein	einskildperson	bør	kunne	kommunisere	både	munnleg	og	skriftleg	i	ei	rekkje	ulike	
kommunikasjonssituasjonar,	og	følgje	og	tilpasse	sin	eigen	kommunikasjon	til	det	som	situasjonen	krev.	Denne	
kompetansen	omfattar	òg	evna	til	å	kunne	skilje	mellom	og	nytte	ulike	typar	tekster,	å	søkje	etter,	samle	inn	og	
handsame	informasjon,	å	nytte	hjelpemiddel	og	å	formulere	og	uttrykkje	seg	på	ein	overtydande	måte	gjennom	
munnlege	og	skriftlege	argument	som	høver	i	samanhengen.

Ei	positiv	haldning	til	kommunikasjon	på	morsmålet	inneber	ei	open	haldning	til	ein	kritisk	og	konstruktiv	
dialog,	verdsetjing	av	estetiske	kvalitetar	ved	språket	og	vilje	til	å	tileigne	seg	desse,	og	ei	interesse	for	
samhandling	med	andre.	Dette	inneber	eit	medvit	om	kva	innverknad	språket	har	på	andre,	og	eit	behov	for	å	
forstå	og	nytte	språket	på	ein	positiv	og	sosialt	ansvarleg	måte.

2. Kommunikasjon på framandspråk(2)

Definisjon:

Kommunikasjon	på	framandspråk	krev	mykje	av	den	same	dugleiken	som	kommunikasjon	på	morsmålet,	og	
byggjer	på	evna	til	å	forstå,	uttrykkje	og	tolke	omgrep,	tankar,	kjensler,	fakta	og	meiningar	både	munnleg	og	
skriftleg	(ved	å	lytte,	snakke,	lese	og	skrive)	i	ei	rekkje	samfunnsmessige	og	kulturelle	samanhengar	(innanfor	
utdanning	og	opplæring,	arbeid,	heim	og	fritid),	alt	etter	kva	ein	ønskjer	eller	treng.	I	kommunikasjon	på	
framandspråk	trengst	òg	dugleik	t.d.	i	mekling	og	tverrkulturell	forståing.	Dugleiksnivået	til	einskildpersonen	vil	
variere	mellom	dei	fire	ulike	dimensjonane	(lytte,	snakke,	lese	og	skrive)	og	mellom	dei	ulike	språka,	og	etter	
den	sosiale	og	kulturelle	bakgrunnen,	miljøet	og	behova	og/eller	interessene	til	personen.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

Kompetanse	på	framandspråk	krev	kunnskap	om	ordtilfang	og	funksjonell	grammatikk,	og	eit	medvit	om	
ulike	former	for	språkleg	samhandling	og	språklege	uttrykksmåtar.	Det	er	viktig	med	kunnskap	om	sosiale	
konvensjonar	og	kulturelle	sider	ved	språket	og	om	språkleg	variasjon.

(1)	 Innanfor	dei	fleirkulturelle	og	fleirspråklege	samfunna	i	Europa	kan	det	slåast	fast	at	morsmålet	ikkje	alltid	er	eit	av	dei	offisielle	
språka	i	medlemsstaten,	og	at	evna	til	å	kommunisere	på	eit	offisielt	språk	er	ein	føresetnad	for	å	sikre	ein	person	full	deltaking	i	
samfunnet.	I	nokre	medlemsstatar	kan	morsmålet	vere	eitt	av	fleire	offisielle	språk.	Det	er	opp	til	kvar	einskilt	medlemsstat	å	gjere	
tiltak	for	å	handtere	slike	tilfelle,	i	samsvar	med	dei	særlege	behova	og	omstenda	i	staten.

(2)	 Det	er	viktig	å	sannkjenne	at	mange	europearar	lever	i	to-	eller	fleirspråklege	familiar	og	samfunn,	og	at	det	offisielle	språket	i	staten	
som	dei	bur	i,	kanskje	ikkje	er	morsmålet	deira.	For	desse	gruppene	kan	denne	kompetansen	dreie	seg	om	eit	offisielt	språk	snarare	
enn	eit	framandspråk.	Behovet,	motivasjonen	og	dei	sosiale	og/eller	økonomiske	grunnane	deira	for	å	utvikle	denne	kompetansen	
for	å	støtte	integreringa	deira	vil	vere	annleis	enn	hjå	dei	som	t.d.	lærer	eit	framandspråk	til	bruk	på	reiser	eller	i	arbeidet.	Det	er	
opp	til	kvar	einskilt	medlemsstat	å	gjere	tiltak	for	å	handtere	slike	tilfelle,	i	samsvar	med	dei	særlege	behova	og	omstenda	i	staten.
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Grunnleggjande	dugleik	i	kommunikasjon	på	framandspråk	omfattar	evna	til	å	forstå	munnlege	meldingar,	å	
innleie,	halde	i	gang	og	avslutte	samtalar	og	å	lese,	forstå	og	skrive	tekster	i	samsvar	med	det	som	personen	har	
bruk	for.	Einskildpersonar	bør	òg	kunne	nytte	hjelpemiddel	på	ein	eigna	måte,	og	lære	seg	språk	på	uformell	
måte	som	ein	del	av	den	livslange	læringa.

Ei	positiv	haldning	inneber	ei	verdsetjing	av	kulturelt	mangfald	og	ei	interesse	for	språk	og	for	tverrkulturell	
kommunikasjon.

3. Matematisk kompetanse og grunnleggjande naturvitskapleg og teknisk kompetanse

Definisjon:

A.	 Matematisk	 kompetanse	 er	 evna	 til	 å	 utvikle	 og	 nytte	 matematisk	 tenking	 for	 å	 løyse	 ulike	 problem	 i	
dagleglivet.	 Han	 byggjer	 på	 god	 talforståing,	 med	 vekt	 på	 prosessar	 og	 praktisk	 bruk,	 og	 på	 kunnskapar.	
Matematisk	 kompetanse	 omfattar	 i	 ulik	 grad	 evna	 og	 viljen	 til	 å	 nytte	 matematiske	 tankemodellar	
(logisk	 og	 romleg	 tenking)	 og	 framstillingar	 (formlar,	 modellar,	 konstruksjonar,	 figurar	 og	 diagram).

B.	 Naturvitskapleg	 kompetanse	 omfattar	 evna	 og	 viljen	 til	 å	 nytte	 den	 kunnskapen	 og	 dei	 metodane	
som	 vert	 nytta	 til	 å	 forklare	 den	 naturlege	 verda,	 til	 å	 formulere	 spørsmål	 og	 trekkje	 grunngjevne	
konklusjonar.	 Teknisk	 kompetanse	 vert	 rekna	 som	 praktisk	 bruk	 av	 desse	 kunnskapane	 og	 metodane	
til	 å	 oppfylle	 ønske	 eller	 behov	 hjå	 menneske.	 Naturvitskapleg	 og	 teknisk	 kompetanse	 inneber	 ei	
forståing	 av	 endringar	 som	 følgje	 av	 menneskeleg	 aktivitet,	 og	 eit	 ansvar	 som	 einskildborgar.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

A.	 Naudsynte	 kunnskapar	 i	 matematikk	 omfattar	 eit	 godt	 kjennskap	 til	 tal,	 måleiningar	 og	 strukturar,	
grunnleggjande	 utrekningsmåtar	 og	 matematiske	 framstillingsmåtar,	 ei	 forståing	 for	 matematiske	
faguttrykk	 og	 omgrep	 og	 eit	 medvit	 om	 kva	 spørsmål	 matematikken	 kan	 nyttast	 til	 å	 finne	 svar	 på.

Ein	einskildperson	bør	kunne	nytte	grunnleggjande	matematiske	prinsipp	og	prosessar	i	kvardagslivet,	både	
heime	og	på	arbeidsplassen,	og	kunne	følgje	og	vurdere	argumentasjonsrekkjer.	Ein	einskildperson	bør	kunne	
trekkje	matematiske	slutningar,	forstå	matematiske	prov	og	formidle	desse	på	eit	matematisk	språk,	og	kunne	
nytte	eigna	hjelpemiddel.

Ei	positiv	haldning	til	matematikk	byggjer	på	respekt	for	sanning	og	vilje	til	å	leite	etter	årsakssamanhengar,	
og	å	kunne	vurdere	kor	gyldige	dei	er.

B.	 Grunnleggjande	 kunnskapar	 i	 naturvitskap	 og	 teknikk	 omfattar	 grunnleggjande	 naturvitskaplege	 prinsipp,	
grunnleggjande	 vitskaplege	 omgrep,	 prinsipp	 og	metodar,	 teknologi	 og	 teknologiske	 produkt	 og	 prosessar,	
og	dessutan	ei	forståing	for	korleis	vitskap	og	teknikk	verkar	inn	på	naturen.	Slik	kompetanse	bør	gjere	det	
lettare	 for	 einskildpersonar	 å	 forstå	 framveksten	 av,	 avgrensingane	 til	 og	 risikoane	 knytte	 til	 vitskaplege	
teoriar,	 bruksområde	 og	 teknikk	 i	 samfunnet	 (sett	 i	 høve	 til	 avgjerdstaking,	 verdiar,	 etikk,	 kultur	 osv.).

Dugleik	omfattar	evna	til	å	nytte	og	handtere	tekniske	verktøy	og	maskiner,	og	vitskaplege	data	for	å	kunne	nå	
eit	mål	eller	kome	fram	til	ei	grunngjeven	avgjerd	eller	slutning.	Einskildpersonar	bør	òg	kunne	kjenne	att	dei	
viktigaste	trekka	ved	vitskaplege	granskingsmetodar	og	ha	evne	til	å	formidle	konklusjonar	og	dei	slutningane	
som	ligg	til	grunn	for	konklusjonane.

Denne	kompetansen	inneber	ei	haldning	som	er	prega	av	at	einskildpersonen	har	kritisk	sans	og	er	nyfiken,	
med	interesse	for	etiske	spørsmål	og	respekt	både	for	tryggleik	og	berekraft,	særleg	når	det	gjeld	vitskaplege	
og	tekniske	framsteg	sett	i	høve	til	eigen	person,	familie,	samfunn	og	globale	spørsmål.

4. Digital kompetanse

Definisjon:

Digital	 kompetanse	 omfattar	 ein	 sikker	 og	 kritisk	 bruk	 av	 informasjonssamfunnsteknologi	 til	 arbeid,	 fritid	 og	
kommunikasjon.	Han	 byggjer	 på	 grunnleggjande	 dugleik	 innanfor	 IKT,	 dvs.	 bruk	 av	 datamaskiner	 til	 å	 hente,	
vurdere,	 lagre,	produsere,	 leggje	fram	og	utveksle	informasjon,	og	til	å	kommunisere	og	ta	del	i	samarbeidsnett	
gjennom	Internett.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:
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Digital	kompetanse	krev	god	forståing	av	og	kunnskap	om	korleis	informasjonssamfunnsteknologien	verkar,	
kva	rolle	han	har	og	korleis	han	kan	nyttast	i	dagleglivet,	både	i	privatlivet,	samfunnslivet	og	i	arbeidet.	Dette	
omfattar	bruk	av	viktige	dataprogram	som	t.d.	teksthandsaming,	rekneark,	databasar,	informasjonslagring	og	
–styring	og	ei	forståing	av	korleis	Internett	og	elektronisk	kommunikasjon	(e-post,	nettverktøy)	kan	nyttast	i	
arbeid	og	fritid,	til	informasjonsdeling	og	til	samarbeidsnett,	læring	og	forsking,	og	om	kva	risikoar	slik	bruk	kan	
innebere.	Einskildpersonar	bør	òg	forstå	korleis	informasjonssamfunnsteknologi	kan	vere	til	støtte	for	kreativitet	
og	nyskaping,	og	vere	merksame	på	spørsmål	om	kor	gyldig	og	påliteleg	den	tilgjengelege	informasjonen	er	og	
om	rettslege	og	etiske	prinsipp	som	er	knytte	til	ein	interaktiv	bruk	av	slik	teknologi.

Dugleiken	som	krevst,	omfattar	evna	til	å	søkje,	samle	inn	og	handsame	informasjon	og	nytte	han	på	ein	kritisk	
og	 systematisk	måte,	 og	 samstundes	 vurdere	 kor	 relevant	 han	 er	 og	 kunne	 skilje	mellom	det	 verkelege	 og	 det	
virtuelle,	men	 samstundes	 ha	medvit	 om	 sambandet	mellom	dei.	Einskildpersonar	 bør	 kunne	 nytte	 verktøy	 for	
å	 produsere,	 leggje	 fram	 og	 forstå	 samansett	 informasjon,	 og	 kunne	 skaffe	 seg	 tilgang	 til,	 søkje	 etter	 og	 nytte	
Internett-baserte	tenester.	Einskildpersonar	bør	òg	kunne	nytte	informasjonsamfunnsteknologi	for	å	fremje	kritisk	
tenking,	kreativitet	og	nyskaping.

Bruk	 av	 informasjonssamfunnsteknologi	 krev	 at	 brukaren	 har	 ei	 kritisk	 og	 reflekterande	 haldning	 overfor	 den	
tilgjengelege	 informasjonen,	 og	 kan	 nytte	 interaktive	 medium	 på	 ein	 ansvarleg	 måte.	 Interesse	 for	 å	 ta	 del	 i	
fellesskap	og	nettverk	for	kulturelle,	sosiale	og/eller	yrkesmessige	føremål	vil	òg	fremje	denne	kompetansen.

5. Læringskompetanse

Definisjon:

«Læringskompetanse»	er	evna	til	å	ta	del	i	og	halde	fram	med	læring	og	leggje	til	rette	eiga	læring,	m.a.	gjennom	
effektiv	bruk	av	tid	og	informasjon,	både	individuelt	og	i	grupper.	Denne	kompetansen	omfattar	medvit	om	eigen	
læringsprosess	 og	 eigne	 læringsbehov	 og	 om	kva	 tilbod	 som	 finst	 tilgjengelege,	 og	 evne	 til	 å	 løyse	 problem	 i	
samband	med	læringssituasjonen.	Denne	kompetansen	inneber	evne	til	å	skaffe	seg,	handsame	og	tileigne	seg	ny	
kunnskap	og	ny	dugleik,	og	samstundes	søkje	og	nytte	seg	av	rettleiing.	Læringskompetanse	inneber	at	dei	som	
skal	lære,	kan	byggje	på	tidlegare	læring	og	livsrøynsle	for	å	utnytte	kunnskap	og	dugleik	på	mange	ulike	måtar,	
t.d.	i	heimen,	på	arbeidsplassen	og	innanfor	utdanning	og	opplæring.	Motivasjon	og	sjølvtillit	er	svært	viktige	for	
kompetansen	til	einskildpersonen.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

Når	læringa	er	retta	mot	særlege	arbeids-	eller	karrieremål,	bør	einskildpersonen	ha	kunnskap	om	kva	kompetanse,	
kunnskapar,	 dugleik	 og	 kvalifikasjonar	 som	 krevst.	 Læringskompetanse	 krev	 i	 alle	 tilfelle	 at	 einskildpersonen	
kjenner	til	og	forstår	kva	læringsstrategiar	som	passar	han/henne	best,	kva	som	er	sterke	og	svake	sider	ved	eigen	
dugleik	og	eigne	kvalifikasjonar,	og	er	 i	 stand	 til	 å	 leite	 fram	 tilgjengelege	utdannings-	og	opplæringstilbod	og	
tilgjengeleg	rettleiing	og/eller	støtte.

Læringskompetanse	krev	først	og	fremst	at	ein	person	tileignar	seg	dei	grunnleggjande	formene	for	dugleik,	som	
t.d.	lese-	og	skrivekunne,	talforståing	og	IKT-kunnskap,	som	er	naudsynt	for	vidare	læring.	Ved	å	byggje	på	slik	
dugleik	bør	ein	einskildperson	verte	 i	 stand	 til	å	 få	 tilgang	 til,	oppnå,	handsame	og	 tileigne	seg	nye	 former	 for	
kunnskap	og	dugleik.	Dette	krev	at	ein	person	handterer	 læringa	si,	karrieren	sin	og	arbeidsmønstra	sine	på	ein	
effektiv	måte,	og	særleg	har	evne	til	å	vere	iherdig	i	læringa	og	kunne	konsentrere	seg	i	lengre	periodar,	og	ha	ei	
kritisk	haldning	til	føremåla	og	måla	med	læringa.	Einskildpersonar	bør	sjølve	kunne	setje	av	tid	til	læring	og	vise	
god	sjølvdisiplin,	men	òg	kunne	samarbeide	som	ein	del	av	læringsprosessen,	dra	nytte	av	det	å	vere	i	ei	ueinsarta	
gruppe	og	dele	resultatet	av	læringa	med	andre.	Einskildpersonar	bør	kunne	planleggje	si	eiga	læring,	vurdere	sitt	
eige	arbeid	og	be	om	råd,	informasjon	og	støtte	når	dette	er	naudsynt.

Ei	positiv	haldning	omfattar	motivasjon	og	sjølvtillit	til	å	gå	i	gang	med	læring	og	oppnå	gode	resultat	gjennom	heile	
livet.	Ei	positiv	innstilling	til	problemløysing	vil	fremje	både	læringsprosessen	og	den	evna	som	einskildpersonen	
har	til	å	takle	hindringar	og	endring.	Ønsket	om	å	nytte	tidlegare	lærings-	og	livsrøynsle	for	å	finne	nye	utsikter	til	
læring	i	ei	rekkje	samanhengar	i	livet,	er	òg	ein	viktig	del	av	ei	positiv	haldning.

6. Sosial kompetanse og borgarkompetanse

Definisjon:

Dette	 omfattar	 personleg,	mellommenneskeleg	 og	 tverrkulturell	 kompetanse,	 og	 dekkjer	 alle	 former	 for	 åtferd	
som	set	einskildpersonar	i	stand	til	å	ta	del	på	ein	effektiv	og	konstruktiv	måte	i	samfunns-	og	arbeidslivet,	særleg	
i	samfunn	som	vert	stadig	meir	ueinsarta,	og	 til	å	 løyse	konfliktar	der	dette	er	naudsynt.	Borgarkompetanse	set	
einskildpersonar	 i	stand	 til	å	 ta	del	fullt	ut	 i	samfunnslivet	på	grunnlag	av	kunnskapar	om	samfunnsmessige	og	
politiske	omgrep	og	strukturar	og	vilje	til	aktiv	og	demokratisk	deltaking.
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Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

A.	 Sosial	 kompetanse	 er	 knytt	 til	 personleg	 og	 sosial	 velferd,	 noko	 som	 krev	 ei	 forståing	 av	 korleis	
einskildpersonar	kan	oppnå	ei	best	mogleg	fysisk	og	mental	helse,	òg	som	ein	ressurs	for	seg	sjølv,	sin	eigen	
familie	og	 sitt	 eige	 sosiale	nærmiljø,	 og	kunnskap	om	korleis	 ein	 sunn	 livsstil	 kan	medverke	 til	 dette.	For	
å	kunne	 samarbeide	med	andre	og	 ta	del	 i	 samfunnslivet	 på	 ein	vellukka	måte	 er	 det	 svært	 viktig	 å	 forstå	
kva	 åtferdsreglar	 og	veremåtar	 som	er	 allment	 godtekne	 i	 ulike	 samfunn	og	miljø	 (t.d.	 på	 arbeidsplassen).	
Det	 er	 like	 viktig	 å	 vere	 klar	 over	 grunnleggjande	 omgrep	 som	 er	 knytte	 til	 einskildpersonar,	 grupper,	
arbeidsorganisasjonar,	 likestilling	 mellom	 kjønna	 og	 lik	 handsaming,	 samfunnsspørsmål	 og	 kultur.	 Det	
er	 svært	 viktig	 å	 ha	 ei	 forståing	 av	 dei	 fleirkulturelle	 og	 sosioøkonomiske	 dimensjonane	 ved	 europeiske	
samfunn	 og	 korleis	 den	 nasjonale	 kulturelle	 identiteten	 verkar	 saman	 med	 den	 europeiske	 identiteten.

Den	grunnleggjande	dugleiken	innanfor	dette	kompetanseområdet	er	å	kunne	kommunisere	på	ein	konstruktiv	
måte	i	ulike	miljø,	å	vise	toleranse	og	uttrykkje	og	forstå	ulike	synspunkt,	å	forhandle	på	ein	tillitsskapande	
måte	og	å	kjenne	empati.	Einskildpersonar	bør	kunne	handtere	stress	og	frustrasjonar	og	gje	uttrykk	for	dette	
på	ein	konstruktiv	måte,	og	bør	òg	kunne	skilje	mellom	privatliv	og	yrkesliv.

Kompetansen	byggjer	på	ei	haldning	som	er	prega	av	samarbeid,	sjølvhevding	og	integritet.	Einskildpersonar	
bør	 vere	 interesserte	 i	 sosioøkonomisk	 utvikling	 og	 tverrkulturell	 kommunikasjon,	 verdsetje	 mangfald	 og	
respektere	andre,	og	vere	budde	på	å	overvinne	fordommar	og	å	inngå	kompromiss.

B.	 Borgarkompetanse	byggjer	på	kunnskap	om	omgrepa	demokrati,	rettferd,	likskap,	borgarskap	og	borgarrettar,	
og	korleis	desse	kjem	til	uttrykk	i	pakta	til	Den	europeiske	unionen	om	grunnleggjande	rettar	og	i	internasjonale	
fråsegner,	og	korleis	dei	vert	nytta	av	ulike	institusjonar	på	lokalt,	regionalt,	nasjonalt,	europeisk	og	internasjonalt	
plan.	Han	omfattar	kunnskap	om	hendingar	i	samtida,	og	om	viktige	hendingar	og	tendensar	i	nasjonal	og	europisk	
historie	og	i	verdshistoria.	I	tillegg	bør	det	utviklast	eit	medvit	om	måla,	verdiane	og	politikken	til	sosiale	og	
politiske	rørsler.	Kunnskap	om	europeisk	integrasjon	og	om	oppbygginga	av,	hovudmåla	for	og	verdiane	til	EU	
er	òg	svært	viktig,	saman	med	eit	medvit	om	det	mangfaldet	og	dei	kulturelle	identitetane	som	finst	i	Europa.

Borgarkompetanse	 omfattar	 evna	 til	 effektiv	 samhandling	 med	 andre	 i	 det	 offentlege	 rommet,	 og	 å	 vise	
solidaritet	med	og	 interesse	 for	 å	 løyse	 problem	 som	har	 innverknad	på	 lokalsamfunnet	 og	 storsamfunnet.	
Dette	omfattar	kritisk	og	kreativ	refleksjon	om	og	konstruktiv	deltaking	i	samfunns-	eller	nabolagsaktivitetar,	
og	avgjerdstaking	på	alle	plan,	frå	lokalt	til	nasjonalt	og	europeisk	plan,	særleg	gjennom	røysting.

Full	 respekt	for	menneskerettar,	medrekna	 likestilling,	er	eit	grunnlag	for	demokrati,	og	ei	positiv	haldning	
er	 tufta	 på	 verdsetjing	 av	 og	 forståing	 for	 ulikskapar	mellom	 verdisystema	 til	 ulike	 religiøse	 eller	 etniske	
grupper.	Dette	inneber	at	det	vert	gjeve	uttrykk	både	for	tilhøyrsle	til	lokalmiljøet,	staten,	EU	og	heile	Europa	
og	til	verda,	og	for	ein	vilje	til	å	ta	del	i	demokratisk	avgjerdstaking	på	alle	nivå.	Det	omfattar	òg	at	det	skal	
visast	ansvarskjensle	og	forståing	og	respekt	for	dei	felles	verdiane	som	er	naudsynte	for	å	sikre	utjamning	
i	samfunnet,	t.d.	respekt	for	demokratiske	prinsipp.	Ei	konstruktiv	deltaking	inneber	òg	borgaraktivitetar	og	
støtte	til	sosialt	mangfald,	sosial	utjamning	og	berekraftig	utvikling,	og	ein	vilje	til	å	respektere	verdiane	og	
privatlivet	til	andre.

7. Evne til initiativ og entreprenørskap

Definisjon:

Evna	til	initiativ	og	entreprenørskap	gjeld	den	evna	einskildpersonen	har	til	å	setje	idear	ut	i	livet.	Ho	omfattar	
kreativitet,	nyskaping	og	risikotaking,	i	tillegg	til	ei	evne	til	å	planleggje	og	styre	prosjekt	for	å	nå	mål.	Dette	er	
til	føremon	for	einskildpersonane,	ikkje	berre	i	dagleglivet	deira	heime	og	i	samfunnet,	men	òg	på	arbeidsplassen	
deira	ved	at	dei	vert	meir	medvitne	om	kva	samanheng	dei	arbeider	i	og	vert	i	stand	til	nytte	seg	av	dei	tilboda	
som	byr	seg,	og	dannar	grunnlag	for	meir	spesialiserte	former	for	dugleik	og	kunnskap	som	trengst	av	dei	som	
startar	eller	medverkar	i	sosial	eller	kommersiell	verksemd.	Dette	bør	omfatte	medvit	om	etiske	verdiar	og	
fremjing	av	gode	styringsmåtar.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

Den	naudsynte	kunnskapen	omfattar	evna	til	å	sjå	kva	tilbod	som	finst	når	det	gjeld	personleg,	yrkesmessig	og/
eller	forretningsmessig	verksemd,	medrekna	kunnskap	om	dei	større	samanhengane	som	borgarane	lever	under	
og	arbeider	innanfor,	t.d.	ei	breiare	forståing	av	korleis	økonomien	verkar	og	kva	utsikter	og	utfordringar	ein	
arbeidsgjevar	eller	organisasjon	står	overfor.	Einskildpersonar	bør	òg	vere	merksame	på	kva	etiske	haldningar	
føretak	har	og	korleis	desse	kan	utviklast	på	ein	positiv	måte,	t.d.	gjennom	rettferdig	handel	eller	sosial	
verksemd.
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Dugleik	på	dette	området	er	knytt	til	aktiv	prosjektstyring	(som	t.d.	omfattar	evna	til	å	planleggje,	organisere,	
forvalte,	styre	og	delegere,	analysere,	kommunisere,	avrapportere,	evaluere	og	registrere),	effektiv	representasjon	
og	effektive	forhandlingar	og	evna	til	å	arbeide	både	individuelt	og	i	grupper.	Det	er	viktig	å	kunne	vurdere	og	
identifisere	sine	eigne	sterke	og	svake	sider,	og	kunne	vurdere	og	ta	risiko	når	dette	er	naudsynt.

Entreprenørskap	er	prega	av	initiativ,	aktivt	engasjement,	sjølvstende	og	nyskaping	både	i	privatlivet,	
samfunnslivet	og	arbeidslivet.	I	tillegg	krevst	det	motivasjon	og	handlekraft	for	å	nå	måla,	anten	dei	er	
personlege	mål	eller	felles	mål	som	ein	prøver	å	nå	saman	med	andre,	t.d.	på	arbeidsplassen.

8. Kulturelt medvit og kulturell uttrykksevne

Definisjon:

Sannkjenning	av	kor	viktig	det	er	å	uttrykkje	idear,	røynsler	og	kjensler	på	ein	kreativ	måte	og	gjennom	ulike	
medium,	medrekna	musikk,	scenekunst,	litteratur	og	visuelle	kunstartar.

Grunnleggjande	kunnskapar,	dugleik	og	haldningar	som	er	knytte	til	slik	kompetanse:

Kulturell	kunnskap	omfattar	eit	medvit	om	den	lokale,	nasjonale	og	europeiske	kulturarven	og	kva	plass	han	har	
i	verda.	Han	omfattar	grunnleggjande	kunnskap	om	kulturelle	hovudverk,	medrekna	populærkulturen	i	samtida.	
Det	er	viktig	å	forstå	det	kulturelle	og	språklege	mangfaldet	i	Europa	og	i	andre	delar	av	verda,	og	at	det	er	
naudsynt	å	ta	vare	på	dette	mangfaldet,	og	at	det	estetiske	aspektet	er	viktig	i	dagleglivet.

Det	krevst	dugleik	både	når	det	gjeld	forståing	og	uttrykk:	det	å	kunne	setje	pris	på	og	nyte	kunstverk	og	
kunstnarlege	framsyningar,	og	sjølv	kunne	uttrykkje	seg	gjennom	ulike	medium	ved	å	nytte	medfødde	evner.	
Slik	dugleik	omfattar	òg	evna	til	å	jamføre	eigne	synspunkt	på	kreativitet	og	kreative	uttrykk	med	andre	sine	
meiningar,	og	å	identifisere	og	verkeleggjere	sosiale	og	økonomiske	utsikter	gjennom	kulturell	verksemd.	
Kulturelle	uttrykk	er	viktige	for	utviklinga	av	kreative	evner,	som	kan	overførast	til	ei	rekkje	yrkesmessige	
samanhengar.

Ei	god	forståing	av	eigen	kultur	og	eiga	identitetskjensle	kan	danne	grunnlaget	for	ei	open	haldning	overfor	
og	respekt	for	mangfaldet	i	kulturelle	uttrykk.	Ei	positiv	haldning	omfattar	òg	kreativitet	og	vilje	til	å	utvikle	
estetiske	evner	gjennom	kunstnarleg	utfalding	og	deltaking	i	kulturlivet.

______________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Kommisjonen	framla	1.	juni	2005	i2010-initiativet,	som	
tar	 sikte	 på	 en	 bedre	 bruk	 av	 informasjonsteknologi	
for	 å	 skape	 økonomisk	 vekst,	 nye	 arbeidsplasser	 og	
bedre	 livskvalitet	 for	 unionsborgere.	 Kommisjonen	
har	 utpekt	 digitale	 biblioteker	 til	 et	 hovedelement	 i	
i2010.	 I	 meldingen	 «i2010:	 digitale	 biblioteker»	 av	
30.	september	2005(1)	fastsatte	Kommisjonen	sin	strategi	
for	 digitalisering	 av,	 direktekoplet	 tilgang	 til	 og	 digital	
bevaring	 av	 Europas	 felles	 minne.	 Dette	 felles	 minnet	
omfatter	 trykksaker	 (bøker,	 tidsskrifter	 og	 aviser),	
fotografier,	 museumsgjenstander,	 arkivdokumenter	
og	 audiovisuelt	 materiale	 (heretter	 kalt	 «kulturelt	
materiale»).

2)	 Det	bør	foreslås	tiltak	for	medlemsstatene	som	innebærer	
bruk	 av	 ovennevnte	 strategi	 for	 bedre	 å	 utnytte	 det	
økonomiske	og	kulturelle	potensialet	i	Europas	kulturarv	
ved	hjelp	av	Internett.

3)	 I	 denne	 forbindelse	bør	 det	 oppmuntres	 til	 utvikling	 av	
digitalisert	materiale	 fra	 biblioteker,	 arkiver	 og	museer.	
Direktekoplet	 tilgang	 til	 slikt	 materiale	 vil	 gjøre	 det	
mulig	for	borgere	i	hele	Europa	å	få	tilgang	til	og	bruke	
det	 i	 forbindelse	 med	 fritid,	 studier	 eller	 arbeid.	 Dette	
vil	gi	Europas	uensartede	og	flerspråklige	arv	en	tydelig	
profil	 på	 Internett.	 Videre	 kan	 det	 digitale	 materialet	
brukes	 på	 nytt	 på	 områder	 som	 turisme	 og	 utdanning	
samt	i	ny	kreativ	virksomhet.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	236	av	31.8.2006,	s.	28,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	20/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlige	 områder	
utenfor	de	fire	friheter,	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	27.

(1)	 KOM(2005)	465	endelig	utgave.

4)	 I	 Rådets	 konklusjoner	 av	 15.-16.	 november	 2004	 om	
arbeidsplanen	 for	 kultur	 2005-2006	 legges	 det	 videre	
vekt	på	det	bidrag	som	kreativitet	og	kreativ	virksomhet	
gir	 til	 økonomisk	 vekst	 i	 Europa	 samt	 behovet	 for	 en	
samordnet	digitaliseringsinnsats.

5)	 Allerede	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsrekommandasjon	
av	16.	november	2005	om	filmarv	og	konkurranseevnen	
til	 beslektet	 industrivirksomhet(2)	 ble	 medlemsstatene	
anbefalt	å	treffe	passende	tiltak	for	å	øke	bruken	av	digital	
og	 annen	 ny	 teknologi	 ved	 innsamling,	 katalogisering,	
bevaring	 og	 restaurering	 av	 filmverker.	 Når	 det	
gjelder	 filmverker,	 utfyller	 denne	 rekommandasjon	
europaparlaments-	 og	 rådsrekommandasjonen	 om	
filmarv	på	en	rekke	områder.

6)	 Digitalisering	er	en	viktig	metode	for	å	forbedre	tilgangen	
til	kulturelt	materiale.	I	noen	tilfeller	er	digitalisering	den	
eneste	måten	å	sikre	at	slikt	materiale	vil	være	tilgjengelig	
for	 framtidige	 generasjoner.	 Derfor	 er	 det	 nå	 iverksatt	
mange	 digitaliseringsprosjekter	 i	 medlemsstatene,	 men	
det	mangler	 en	 samlet	 innsats.	Dersom	medlemsstatene	
samordner	 sine	 tiltak	 for	 å	 digitalisere	 kulturarven,	
vil	 det	 være	 mulig	 å	 oppnå	 en	 enhetlig	 utvelging	 av	
materiale	og	unngå	overlapping.	Det	ville	også	skape	et	
sikrere	 investeringsklima	 for	 selskaper	 som	 investerer	
i	 digitaliseringsteknologi.	 Oversikter	 over	 pågående	 og	
planlagte	digitaliseringsprosjekter	og	kvantitative	mål	for	
digitalisering	vil	kunne	bidra	til	at	målene	oppnås.

7)	 Det	bør	oppmuntres	til	sponsing	av	digitaliseringsprosjekter	
fra	 privat	 sektor	 eller	 partnerskap	 mellom	 offentlig	
og	 privat	 sektor,	 slik	 at	 private	 foretak	 kan	 delta	 i	
digitaliseringsarbeidet.

(2)	 EUT	L	323	av	9.12.2005,	s.	57.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 24. august 2006

om digitalisering av og direktekoplet tilgang til kulturelt materiale samt digital bevaring(*)

(2006/585/EF)

 2012/EØS/16/46
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8)	 Investeringer	i	ny	teknologi	og	store	digitaliseringsanlegg	
kan	redusere	kostnadene	ved	digitalisering	samtidig	som	
kvaliteten	 opprettholdes	 eller	 forbedres,	 og	 bør	 derfor	
anbefales.

9)	 Et	felles	flerspråklig	tilknytningspunkt	vil	gjøre	det	mulig	
å	søke	elektronisk	i	den	digitale	kulturarven	som	er	spredt	
over	Europa,	dvs.	som	befinner	seg	på	forskjellige	steder	
hos	forskjellige	organisasjoner.	Et	slikt	tilknytningspunkt	
vil	gjøre	kulturarven	mer	synlig	og	framheve	fellestrekk.	
Tilknytningspunktet	bør	bygge	på	eksisterende	tiltak	som	
for	 eksempel	 det	 europeiske	 biblioteket	 (TEL),	 som	 de	
europeiske	 bibliotekene	 allerede	 samarbeider	 om.	 Der	
det	er	mulig	bør	tilknytningspunktet	bidra	til	et	nærmere	
samarbeid	 mellom	 private	 rettighetshavere	 av	 kulturelt	
materiale	 og	 alle	 berørte	 parter.	Det	 bør	 oppmuntres	 til	
at	medlemsstatene	og	kulturinstitusjonene	engasjerer	seg	
sterkt	i	opprettelsen	av	et	slikt	tilknytningspunkt.

10)	 Det	er	bare	en	del	av	materialet	som	finnes	i	biblioteker,	
arkiver	og	museer,	som	er	offentlig,	i	den	betydning	at	det	
ikke	eller	ikke	lenger	er	vernet	av	opphavsrett.	Ettersom	
immaterialrett	 er	 en	 viktig	 drivkraft	 for	 kreativitet,	
bør	 Europas	 kulturelle	 materiale	 digitaliseres,	 gjøres	
tilgjengelig	 og	 bevares	 i	 samsvar	 med	 opphavsrett	 og	
beslektede	rettigheter.	I	denne	forbindelse	er	artikkel	5	nr.	2	
bokstav	c),	artikkel	5	nr.	3	bokstav	n)	og	artikkel	5	nr.	5	
samt	betraktning	40	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2001/29/EF	 av	 22.	 mai	 2001	 om	 harmonisering	 av	
visse	 sider	 ved	 opphavsrett	 og	 beslektede	 rettigheter	 i	
informasjonssamfunnet(1)	særlig	viktig.	Lisensordninger	
for	 verker	 med	 ukjent	 opphavsperson	 («foreldreløse	
verker»),	 dvs.	 verker	 vernet	 av	 opphavsrett	 som	 det	 er	
vanskelig	 eller	 umulig	 å	 finne	 rettighetshaverne	 til,	 og	
verker	som	ikke	lenger	trykkes	eller	spres	(audiovisuelle	
verker),	 kan	 lette	 klareringen	 av	 rettigheter	 og	 dermed	
også	 digitaliseringen	 og	 senere	 den	 direktekoplete	
tilgangen.	 Det	 bør	 derfor	 oppmuntres	 til	 innføring	 av	
slike	ordninger	i	nært	samarbeid	med	rettighetshaverne.

11)	 Det	kan	finnes	bestemmelser	 i	nasjonal	 lovgivning	som	
hindrer	bruk	av	verker	som	ikke	er	vernet	av	opphavsrett,	
for	eksempel	ved	at	det	kreves	et	forvaltningsmessig	tiltak	
hver	 gang	 verket	 reproduseres.	Denne	 typen	 hindringer	
bør	identifiseres	og	fjernes.

12)	 Rådsresolusjon	C/162/02	av	25.	 juni	2002	om	bevaring	
av	 framtidens	minne	 –	 bevaring	 av	 digitalt	 innhold	 for	
framtidige	 generasjoner(2)	 inneholder	 forslag	 til	 mål	
og	 tiltak	 for	 bevaring	 av	digitalt	 innhold	 for	 framtidige	
generasjoner.	 Det	 finnes	 imidlertid	 for	 tiden	 ingen	

(1)	 EFT	L	167	av	22.6.2001,	s.	10.
(2)	 EFT	C	162	av	6.7.2002,	s.	4.

tydelige	og	fullstendige	politiske	strategier	 for	bevaring	
av	digitalt	innhold	i	medlemsstatene.	Mangelen	på	slike	
strategier	 utgjør	 en	 trussel	 mot	 bevaring	 av	 digitalisert	
materiale	og	kan	medføre	at	materiale	som	er	produsert	i	
digitalt	format,	går	tapt.	Utviklingen	av	effektive	metoder	
for	digital	bevaring	har	vidtrekkende	følger,	ikke	bare	for	
bevaringen	 av	 materiale	 i	 offentlige	 institusjoner,	 men	
også	 for	 alle	 organisasjoner	 som	 er	 forpliktet	 til	 eller	
ønsker	å	bevare	digitalt	materiale.

13)	 Flere	medlemsstater	har	 innført	 eller	vurderer	 å	 innføre	
juridiske	 plikter	 som	 krever	 at	 produsenter	 av	 digitalt	
materiale	 gjør	 ett	 eller	 flere	 eksemplarer	 av	 materialet	
tilgjengelig	for	et	utpekt	arkivorgan.	Det	er	behov	for	et	
effektivt	samarbeid	mellom	medlemsstatene	for	å	unngå	
for	 store	 forskjeller	 i	 reglene	 for	 bevaring	 av	 digitalt	
materiale,	og	det	bør	oppmuntres	til	et	slikt	samarbeid.

14)	 Nettinnhøsting	 er	 en	 ny	 teknikk	 for	 innsamling	 av	
materiale	 fra	 Internett	 med	 sikte	 på	 bevaring.	 Utpekte	
institusjoner	 samler	 aktivt	 inn	 materiale	 i	 stedet	 for	 å	
vente	på	å	motta	det,	noe	som	redusere	den	administrative	
byrden	 på	 produsentene	 av	 digitalt	 materiale.	 Det	 bør	
derfor	 fastsettes	 bestemmelser	 om	 nettinnhøsting	 i	
nasjonal	lovgivning	—

ANBEFALER	AT	MEDLEMSSTATENE

Digitalisering og direktekoplet tilgang

1.	 samler	 inn	 opplysninger	 om	 pågående	 og	 planlagt	
digitalisering	 av	 bøker,	 tidsskrifter,	 aviser,	 fotografier,	
museumsgjenstander,	 arkivdokumenter	 og	 audiovisuelt	
materiale	(heretter	kalt	«kulturelt	materiale»)	og	oppretter	
oversikter	 over	 slike	 digitaliseringsprosjekter	 for	 å	
unngå	 dobbeltarbeid,	 og	 for	 å	 fremme	 samarbeid	 og	
synergivirkninger	på	europeisk	plan,

2.	 utvikler	 kvantitative	 mål	 for	 digitalisering	 av	 analogt	
materiale	 i	 arkiver,	biblioteker	og	museer,	med	angivelse	
av	 den	 forventede	 økningen	 i	 digitalisert	 materiale	 som	
kan	 legges	 inn	 i	 det	 europeiske	 digitale	 biblioteket,	 og	
budsjettet	 som	 de	 offentlige	 myndighetene	 har	 avsatt	 til	
dette,

3.	 oppmuntrer	 til	 partnerskap	 mellom	 kulturinstitusjoner	
og	 den	 private	 sektor	 for	 å	 finne	 nye	måter	 å	 finansiere	
digitalisering	av	kulturelt	materiale	på,

4.	 oppretter	 og	 støtter	 store	 digitaliseringsanlegg	 som	 en	
del	 av	 eller	 i	 nært	 samarbeid	 med	 kompetansesentre	 for	
digitalisering	i	Europa,
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5.	 fremmer	et	europeisk	digitalt	bibliotek	i	form	av	et	felles	
flerspråklig	 tilknytningspunkt	 til	 den	 digitale	 kulturarven	
som	er	spredt	over	hele	Europa,	ved	å

a)	 oppmuntre	 kulturinstitusjoner	 samt	 forlag	 og	 andre	
rettighetshavere	 til	 å	 gjøre	 sitt	 digitaliserte	 materiale	
søkbart	 via	 det	 europeiske	 digitale	 biblioteket,

b)	 sikre	at	kulturinstitusjoner	og,	der	det	er	relevant,	private	
foretak,	 bruker	 felles	 digitaliseringsstandarder	 for	 å	
oppnå	 kompatibilitet	 i	 det	 digitaliserte	 materialet	 på	
europeisk	plan,	og	for	å	lette	søking	over	språkgrensene,

6.	 forbedrer	 vilkårene	 for	 digitalisering	 av	 og	 direktekoplet	
tilgang	til	kulturelt	materiale	ved	å

a)	 opprette	ordninger	som	gjør	det	lettere	å	bruke	verker	
med	 ukjent	 opphavsperson,	 i	 samråd	 med	 berørte	
parter,

b)	 opprette	 eller	 fremme	 frivillige	 ordninger	 som	 letter	
bruken	av	verker	som	ikke	lenger	trykkes	eller	spres,	i	
samråd	med	berørte	parter,

c)	 fremme	 tilgangen	 til	 lister	 over	 kjente	 verker	 med	
ukjent	opphavsperson	og	verker	som	ikke	er	vernet	av	
opphavsrett,

d)	 identifisere	 nasjonale	 bestemmelser	 som	 hindrer	
direktekoplet	tilgang	og	etterfølgende	bruk	av	kulturelt	
materiale	 som	 ikke	 er	 vernet	 av	 opphavsrett,	 samt	
treffe	tiltak	for	å	fjerne	dem,

Digital bevaring

7.	 fastsetter	nasjonale	strategier	for	langsiktig	bevaring	av	og	
tilgang	til	digitalt	materiale	i	samsvar	med	bestemmelsene	
om	opphavsrett,	som

a)	 beskriver	 organiseringen	 av	 virksomheten	 med	
angivelse	av	de	berørte	parters	roller	og	ansvarsområder	
samt	de	tildelte	ressursene,

b)	 inneholder	 særskilte	 handlingsplaner	 som	 beskriver	
målene,	samt	en	tidsplan	for	når	de	enkelte	målene	skal	
oppfylles,

8.	 utveksler	opplysninger	om	strategier	og	handlingsplaner,

9.	 fastsetter	bestemmelser	 i	nasjonal	 lovgivning	 som	 tillater	
at	offentlige	institusjoner	mangfoldiggjør	og	flytter	digitalt	
kulturelt	materiale	med	sikte	på	bevaring,	 i	 samsvar	med	
Fellesskapets	 regelverk	 og	 internasjonalt	 regelverk	 for	
immaterialrett,

10.	tar	 hensyn	 til	 utviklingen	 i	 andre	 medlemsstater	 når	
de	 fastsetter	 politikk	 og	 framgangsmåter	 for	 arkivering	
av	 materiale	 som	 opprinnelig	 ble	 framstilt	 i	 digitalt	
format,	 for	 å	 hindre	 at	 det	 oppstår	 store	 forskjeller	 i	
bevaringsordningene,

11.		fastsetter	 bestemmelser	 i	 nasjonal	 lovgivning	om	utpekte	
institusjoners	 bevaring	 av	 nettinnhold	 ved	 hjelp	 av	
teknikker	 for	 innsamling	 av	 materiale	 fra	 Internett,	 for	
eksempel	 nettinnhøsting,	 i	 samsvar	 med	 Fellesskapets	
regelverk	og	internasjonalt	regelverk	for	immaterialrett,

Oppfølging av denne rekommandasjon

12.		underretter	 Kommisjonen	 18	 måneder	 etter	 at	 denne	
rekommandasjon	er	offentliggjort	i	Den europeiske unions 
tidende,	og	deretter	annethvert	år,	om	tiltak	som	er	truffet	
som	følge	av	denne	rekommandasjon.

Utferdiget	i	Brussel,	24.	august	2006.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen


