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21.6.2012 Nr.	35/1EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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

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

ut	fra	følgende	betraktninger:

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

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

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

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

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	172	av	30.6.2007,	s.	43,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1.

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

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

5)	 Det	 er	 framlagt	 opplysninger	 til	 støtte	 for	 en	
søknad	 om	 godkjenning	 uten	 tidsbegrensning	 av	
konserveringsmidlene	 natriumbenzoat,	 propinsyre	 og	
natriumpropionat	 for	 oppfôringsstorfe.	 Den	 europeiske	
myndighet	for	næringsmiddeltrygghet	avgav	18.	oktober	
2006	 sin	 uttalelse	 om	 sikkerheten	 ved	 og	 virkningen	
av	 dette	 preparatet.	Vurderingen	 viser	 at	 vilkårene	 som	
kreves	for	en	slik	godkjenning,	som	fastsatt	i	artikkel	3a	i	
direktiv	70/524/EØF,	er	oppfylt.	Bruk	av	nevnte	preparat,	
som	 angitt	 i	 vedlegg	 I	 til	 denne	 forordning,	 bør	 derfor	
godkjennes	uten	tidsbegrensning.

6)	 Bruk	av	preparatet	benzosyre	ble	midlertidig	godkjent	for	
oppfôringssvin	 første	 gang	 ved	 kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	877/2003(3).	Det	er	framlagt	nye	opplysninger	til	
støtte	for	en	søknad	om	godkjenning	uten	tidsbegrensning	
av	det	nevnte	preparatet	for	oppfôringssvin.	Vurderingen	
viser	at	vilkårene	som	kreves	for	en	slik	godkjenning,	som	
fastsatt	 i	 artikkel	 3a	 i	 direktiv	 70/524/EØF,	 er	 oppfylt.	
Bruk	 av	 preparatet,	 som	 angitt	 i	 vedlegg	 II	 til	 denne	
forordning,	bør	derfor	godkjennes	uten	tidsbegrensning.

7)	 Vurderingen	 av	 søknadene	 viser	 at	 det	må	 treffes	 visse	
forholdsregler	 for	å	unngå	at	 arbeidstakerne	eksponeres	
for	 tilsetningsstoffene	 som	 er	 oppført	 i	 vedleggene.	 Et	
slikt	vern	bør	være	sikret	ved	anvendelse	av	rådsdirektiv	
89/391/EØF	 av	 12.	 juni	 1989	 om	 iverksetting	 av	 tiltak	
som	 forbedrer	 arbeidstakernes	 sikkerhet	 og	 helse	 på	
arbeidsplassen(4).

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 og	 tilhører	 gruppen	
«konserveringsmidler»,	 godkjennes	 for	 bruk	 uten	
tidsbegrensning	 som	 tilsetningsstoff	 i	 fôrvarer	 på	 vilkårene	
fastsatt	i	nevnte	vedlegg.
(3)	 EUT	L	126	av	22.5.2003,	s.	24.
(4)	 EFT	L	183	av	29.6.1989,	s.	1.	Direktivet	endret	ved	europaparlaments-	og	

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 757/2007

av 29. juni 2007

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

 2012/EØS/35/01
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Artikkel 2

Preparatet	som	er	oppført	 i	vedlegg	II	og	tilhører	gruppen	«surhetsregulerende	midler»,	godkjennes	for	
bruk	uten	tidsbegrensning	som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	nevnte	vedlegg.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	29.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 av	 ny	 bruk	 i	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 av	 preparatet	 6-fytase	
EC	 3.1.3.26	 framstilt	 av	 Schizosaccharomyces pombe	
(ATCC	5233)	(Phyzyme	XP	5000G	/	Phyzyme	XP	5000L)	
som	et	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	for	oppfôringskyllinger,	
oppfôringskalkuner,	 verpehøner,	 oppfôringsender,	
smågriser	(avvente),	oppfôringssvin	og	purker.

4)	 Bruk	 av	 6-fytase	 EC	 3.1.3.26	 framstilt	 av	
Schizosaccharomyces pombe	(ATCC	5233)	ble	godkjent	
uten	 tidsbegrensning	 for	 oppfôringskyllinger	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1743/2006(2).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	175	av	5.7.2007,	 s.	 5,	 er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1.

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

(2)	 EUT	L	329	av	25.11.2006,	s.	16.

5)	 Det	 er	 framlagt	 nye	 opplysninger	 til	 støtte	 for	 en	
søknad	 om	 godkjenning	 uten	 tidsbegrensning	 for	
oppfôringskyllinger,	 oppfôringskalkuner,	 verpehøner,	
oppfôringsender,	 smågriser	 (avvente),	 oppfôringssvin	
og	 purker.	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	
næringsmiddeltrygghet	 (heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	
fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	 17.	 oktober	 2006	 at	 preparatet	
6-fytase	 EC	 3.1.3.26	 framstilt	 av	 Schizosaccharomyces 
pombe	 (ATCC	 5233)	 (Phyzyme	 XP	 5000G	 /	 Phyzyme	
XP	 5000L)	 ikke	 har	 noen	 skadevirkning	 på	 dyrs	 eller	
menneskers	 helse	 eller	 på	 miljøet(3).	 Den	 konkluderte	
videre	med	 at	 preparatet	 ikke	 utgjør	 noen	 annen	 risiko	
som,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003,	 utelukker	 godkjenning.	 Ifølge	 uttalelsen	
har	 ikke	 bruken	 av	 preparatet	 noen	 skadevirkning	 på	
disse	 dyrekategoriene.	 Myndigheten	 anbefaler	 i	 sin	
uttalelse	at	det	treffes	hensiktsmessige	tiltak	i	forbindelse	
med	brukernes	sikkerhet.	Den	anser	ikke	at	det	er	behov	
for	 særlige	 krav	 om	 overvåking	 etter	 markedsføring.	
I	 uttalelsen	 bekreftes	 også	 rapporten	 om	 metoden	 for	
analyse	 av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	 framlagt	 av	
Fellesskapets	 referanselaboratorium,	 som	 ble	 opprettet	
ved	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

6)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «fordøyelsesfremmende	 stoffer»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

(3)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	 eller	
stoffer	som	brukes	i	fôr,	om	sikkerheten	og	virkningen	av	enzympreparatet	
Phyzyme™	XP	 5000L	 og	 Phyzyme™	XP	 5000G	 som	 et	 tilsetningsstoff	
i	 fôrvarer	 for	 oppfôringskyllinger,	 oppfôringskalkuner,	 verpehøner,	
oppfôringsender,	smågriser	(avvente),	oppfôringssvin	og	purker,	i	samsvar	
med	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003.	 Vedtatt	 17.	 oktober	 2006.	 EFSA 
Journal	(2006)	404,	s.	1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 785/2007

av 4. juli 2007

om godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G / Phyzyme XP 5000L) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/02



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/6 21.6.2012

Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	4.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 av	 bruk	 i	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	av	preparatet	endo-1,4-
beta-mannanase	 EC	 3.2.1.78	 (Hemicell)	 framstilt	 av	
Bacillus lentus	 (ATCC	 55045)	 som	 et	 tilsetningsstoff	 i	
fôrvarer	for	oppfôringskyllinger.

4)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	
av	 21.	 november	 2006	 at	 preparatet	 endo-1,4-beta-
mannanase	 EC	 3.2.1.78	 framstilt	 av	 Bacillus lentus	
(ATCC	55045)	 (Hemicell)	 ikke	har	noen	 skadevirkning	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	175	av	5.7.2007,	 s.	 8,	 er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1.

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

	 på	 dyrs	 eller	menneskers	 helse	 eller	 på	miljøet(2).	 Den	
konkluderte	 videre	 med	 at	 preparatet	 ikke	 utgjør	 noen	
annen	 risiko	 som,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003,	 utelukker	 godkjenning.	
Myndigheten	 anbefaler	 i	 sin	 uttalelse	 at	 det	 treffes	
hensiktsmessige	 tiltak	 i	 forbindelse	 med	 brukernes	
sikkerhet.	 Den	 anser	 ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	
krav	 om	 overvåking	 etter	 markedsføring.	 I	 uttalelsen	
bekreftes	 også	 rapporten	 om	 metoden	 for	 analyse	 av	
tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	 framlagt	 av	 Fellesskapets	
referanselaboratorium,	som	ble	opprettet	ved	forordning	
(EF)	nr.	1831/2003.

5)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «fordøyelsesfremmende	 stoffer»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

(2)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	
eller	 stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	
enzympraparatet	 Hemicell®	 Feed	 Enzyme	 (beta-D-mannanase)	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	for	oppfôringskyllinger	i	samsvar	med	forordning	
(EF)	nr.	1831/2003.	Vedtatt	21.	november	2006.	EFSA Journal	(2006)	412,	
s.	1-12.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 786/2007

av 4. juli 2007

om godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/03

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

Utferdiget	i	Brussel,	4.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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

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

ut	fra	følgende	betraktninger:

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

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

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

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

5)	 Bruk	 av	 enzympreparatet	 av	 endo-1,4-betaxylanase	
framstilt	 av	 Trichoderma longibrachiatum	 (MUCL	
39203)	 ble	 midlertidig	 godkjent	 for	 første	 gang	 for	
oppfôringskyllinger	 ved	 kommisjonsforordning	 (EF)

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	184	av	14.7.2007,	s.	12,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

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

		 nr.	1436/98(3).	Det	er	framlagt	nye	opplysninger	til	støtte	
for	en	søknad	om	godkjenning	uten	tidsbegrensning	av	det	
nevnte	 preparatet	 for	 oppfôringskyllinger.	 Vurderingen	
viser	 at	 vilkårene	 som	 kreves	 for	 en	 slik	 godkjenning,	
som	 fastsatt	 i	 artikkel	 3	 bokstav	 a)	 i	 direktiv	 70/524/
EØF,	 er	 oppfylt.	 Bruk	 av	 nevnte	 preparat,	 som	 angitt	 i	
vedlegg	 I	 til	 denne	 forordning,	 bør	 derfor	 godkjennes	
uten	tidsbegrensning.

6)	 Bruk	 av	 preparatet	 av	 endo-1,4-betaxylanase	 framstilt	
av	 Trichoderma longibrachiatum	 (IMI	 SD	 135)	 ble	
midlertidig	godkjent	for	første	gang	for	oppfôringskalkuner	
ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1353/2000(4).	 Det	
er	 framlagt	 nye	 opplysninger	 til	 støtte	 for	 en	 søknad	
om	 godkjenning	 uten	 tidsbegrensning	 av	 det	 nevnte	
preparatet	 for	 kalkuner.	 Vurderingen	 viser	 at	 vilkårene	
som	 kreves	 for	 en	 slik	 godkjenning,	 som	 fastsatt	 i	
artikkel	 3	 bokstav	 a)	 i	 direktiv	 70/524/EØF,	 er	 oppfylt.	
Bruk	 av	 preparatet,	 som	 angitt	 i	 vedlegg	 II	 til	 denne	
forordning,	bør	derfor	godkjennes	uten	tidsbegrensning.

7)	 Det	er	framlagt	opplysninger	til	støtte	for	en	søknad	om	
godkjenning	for	bruk	i	fire	år	av	preparatet	astaxantinrik	
Phaffia rhodozyma	 (ATCC	SD-5340)	 for	 laks	 og	 ørret.	
Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 avgav	 25.	 januar	 2006	 en	 uttalelse	 om	 bruken	
av	 dette	 preparatet.	Vurderingen	 viser	 at	 vilkårene	 som	
kreves	for	slik	godkjenning,	som	fastsatt	i	artikkel	9e	nr.	1	
i	 direktiv	 70/524/EØF,	 er	 oppfylt.	 Bruk	 av	 preparatet,	
som	angitt	i	vedlegg	III	til	denne	forordning,	bør	derfor	
godkjennes	midlertidig for	et	tidsrom	på	fire	år.

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

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

(3)	 EFT	L	191	av	7.7.1998,	s.	15.
(4)	 EFT	L	155	av	28.6.2000,	s.	15.
(5)	 EFT	L	183	av	29.6.1989,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	

og	rådsdirektiv	2007/30/EF	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	21).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 828/2007

av 13. juli 2007

om permanent og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/04
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	13.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

________

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 og	 tilhører	 gruppen	
«enzymer»,	 godkjennes	 for	 bruk	 uten	 tidsbegrensning	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	nevnte	vedlegg.

Artikkel 2

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 II	 og	 tilhører	 gruppen	
«enzymer»,	 godkjennes	 for	 bruk	 uten	 tidsbegrensning	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	nevnte	vedlegg.

Artikkel 3

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 III	 og	 tilhører	 gruppen	
«fargestoffer,	 herunder	 pigmenter»,	 godkjennes	 for	 fire	 år	
for	bruk	 som	 tilsetningsstoff	 i	 fôrvarer	på	vilkårene	 fastsatt	 i	
nevnte	vedlegg.

Artikkel 4

Denne	 forordning	 trer	 i	 kraft	 den	 20.	 dag	 etter	 at	 den	 er	
kunngjort	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.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	21	tredje	ledd,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 fastsettes	 en	
fellesskapsframgangsmåte	 for	 omsetning	 og	 bruk	 av	
tilsetningsstoffer	 i	 fôrvarer.	 I	 henhold	 til	 forordningen	
skal	alle	som	søker	om	godkjenning	for	et	tilsetningsstoff	
i	 fôrvarer	 eller	 for	 en	 ny	 bruk	 av	 et	 tilsetningsstoff	 i	
fôrvarer,	inngi	en	søknad	om	godkjenning	i	samsvar	med	
nevnte	forordning	(heretter	kalt	«søknaden»).

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 skal	
Fellesskapets	 referanselaboratorium	 (heretter	 kalt	 «	
referanselaboratoriet»)	 utføre	 visse	 plikter	 og	 oppgaver	
som	 er	 fastsatt	 i	 vedlegg	 II	 til	 nevnte	 forordning.	 I	
henhold	 til	 nevnte	 forordning	 kan	 referanselaboratoriet	
bistås	av	en	gruppe	av	nasjonale	referanselaboratorier.

3)	 I	forordning	(EF)	nr.	378/2005	fastsettes	nærmere	regler	
for	gjennomføring	av	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	med	
hensyn	 til	 godkjenning	 av	 referanselaboratoriets	 plikter	
og	oppgaver.

4)	 I	henhold	til	artikkel	4	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	378/2005	
skal	 referanselaboratoriet	 avkreve	 søkeren	 et	 gebyr	 for	
hver	 søknad	 (heretter	 kalt	 «gebyret»).	 Vedlegg	 II	 til

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	188	av	20.7.2007,	s.	3,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

		 nevnte	 forordning	 inneholder	 dessuten	 en	 liste	 over	
gruppen	av	nasjonale	referanselaboratorier.

5)	 Størrelsen	 på	 gebyret	 er	 ikke	 justert	 etter	 datoen	 for	
ikrafttredelse	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 378/2005,	 og	 bør	
økes	for	å	ta	hensyn	til	de	erfaringer	som	er	gjort	siden.

6)	 Tsjekkia,	 Irland,	 Ungarn	 og	 Finland	 har	 underrettet	
Kommisjonen	om	at	navnene	på,	eller	visse	opplysninger	
om,	 deres	 nasjonale	 referanselaboratorier	 som	 er	med	 i	
gruppen,	er	endret.	Listen	i	vedlegg	II	til	forordning	(EF)	
nr.	378/2005	bør	derfor	erstattes	med	listen	i	vedlegget	til	
denne	forordning.

7)	 Forordning	(EF)	nr.	378/2005	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	378/2005	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	4	nr.	1	skal	lyde:

«1.		 Referanselaboratoriet	skal	avkreve	søkeren	et	gebyr	
på	 6	 000	 euro	 for	 hver	 søknad	 (heretter	 kalt	
«gebyret»).»

2.	 Vedlegg	 II	 erstattes	 med	 teksten	 i	 vedlegget	 til	 denne	
forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 850/2007

av 19. juli 2007

om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og 

oppgaver i forbindelse med søknader om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/05
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Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	19.	juli	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
_____
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Fellesskapets referanselaboratorium og gruppen av nasjonale referanselaboratorier, som nevnt i  
artikkel 6 nr. 2

FELLESSKAPETS	REFERANSELABORATORIUM

Europakommisjonens	felles	forskningssenter.	Institutt	for	referansematerialer	og	–målinger,	Geel,	Belgia.

MEDLEMSSTATENES	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER

Belgique/België

–	 Federaal	Voedingslabo	Tervuren	(AFSCA-FAVV),	Tervuren,

–	 Vlaamse	Instelling	voor	Technologisch	Onderzoek	(VITO),	Mol,

Česká republika

–	 Ústřední	kontrolní	a	zkušební	ústav	zemědělský	(ÚKZÚZ),	Praha,

Danmark

–	 Plantedirektoratets	Laboratorium,	Lyngby,

Deutschland

–	 Schwerpunktlabor	Futtermittel	des	Bayerischen	Landesamtes	für	Gesundheit	und	Lebensmittelsicherheit	(LGL),	
Oberschleißheim,

–	 Landwirtschaftliche	Untersuchungs-	und	Forschungsanstalt	(LUFA)	Speyer,	Speyer,

–	 Sächsische	 Landesanstalt	 für	 Landwirtschaft,	 Fachbereich	 8	 —	 Landwirtschaftliches	 Untersuchungswesen,	
Leipzig,

–	 Thüringer	Landesanstalt	für	Landwirtschaft	(TLL),	Abteilung	Untersuchungswesen.	Jena,

Eesti

–	 Põllumajandusuuringute	Keskus	(PMK),	Jääkide	ja	saasteainete	labor,	Saku,	Harjumaa,

–	 Põllumajandusuuringute	Keskus	(PMK),	Taimse	materjali	analüüsi	labor,	Saku,	Harjumaa.

Éire/Ireland

–	 The	State	Laboratory,	Kildare,

España

–	 Laboratorio	Arbitral	Agroalimentario,	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación,	Madrid,

–	 Laboratori	Agroalimentari,	Departament	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca,	Generalitat	de	Catalunya,	Cabrils,

France

–	 Laboratoire	de	Rennes,	Direction	générale	de	la	concurrence,	de	la	consommation	et	de	la	répression	des	fraudes	
(DGCCRF),	Rennes,

Italia

–	 Istituto	Superiore	di	Sanità,	Dipartimento	di	Sanità	alimentare	ed	animale,	Roma,

–	 Centro	di	referenza	nazionale	per	la	sorveglianza	ed	il	controllo	degli	alimenti	per	gli	animali	(CReAA),	Torino,

Κύπρος

–	 Εργαστήριο	Ελέγχου	Ζωοτροφών,	Τμήμα	Γεωργίας,	Λευκωσία,
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Latvija

–	 Valsts	veterinārmedicīnas	diagnostikas	centrs	(VVMDC),	Rīga,

Lietuva

–	 Nacionalinė	veterinarijos	laboratorija,	Vilnius,

–	 Klaipėdos	apskrities	VMVT	laboratorija,	Klaipėda,

Luxembourg

–	 Laboratoire	de	contrôle	et	d’essais	—	ASTA,	Ettelbruck,

Magyarország

–	 Mezőgazdasági	 Szakigazgatási	 Hivatal	 (MgSzH)	 Élelmiszer-	 és	 Takarmánybiztonsági	 Igazgatóság,	 Központi	
Takarmányvizsgáló	Laboratórium	–	Nemzeti	Referencia	Laboratórium,	Budapest,

Nederland

–	 RIKILT-Instituut	voor	Voedselveiligheid,	Wageningen,

–	 Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu	(RIVM),	Bilthoven,

Österreich

–	 Österreichische	Agentur	für	Gesundheit	und	Ernährungssicherheit	(AGES),	Wien,

Polska

–	 Instytut	Zootechniki	w	Krakowie,	Krajowe	Laboratorium	Pasz,	Lublin,

–	 Państwowy	Instytut	Weterynaryjny,	Puławy,

Portugal

–	 Laboratorio	Nacional	de	Investigação	Veterinária,	Lisboa,

Slovenija

–	 Univerza	 v	 Ljubljani,	 Veterinarska	 fakulteta,	 Nacionalni	 veterinarski	 inštitut,	 Enota	 za	 patologijo	 prehrane	 in	
higieno	okolja,	Ljubljana,

–	 Kmetijski	inštitut	Slovenije,	Ljubljana,

Slovensko

–	 Skúšobné	 laboratórium	 –	 Oddelenie	 analýzy	 krmív,	 Ústredný	 kontrolný	 a	 skúšobný	 ústav	 poľnohospodársky,	
Bratislava,

Suomi/Finland

–	 Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket	(Evira),	Helsinki/Helsingfors,

Sverige

–	 Foderavdelningen,	Statens	Veterinärmedicinska	Anstalt	(SVA),	Uppsala,

United Kingdom

–	 The	Laboratory	of	the	Government	Chemist,	Teddington,

EFTA-STATENES	NASJONALE	REFERANSELABORATORIER

Norge

–	 LabNett	AS,	Agricultural	Chemistry	Laboratory,	Stjørdal.»

___________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	gjelder	godkjenning	i	kategorien	«avlstekniske	
tilsetningsstoffer»	 av	 preparatet	 Bacillus subtilis 
DSM	 17299	 (O35)	 som	 tilsetningsstoff	 i	 fôrvarer	 for	
oppfôringskyllinger.

4)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	
17.	oktober	2006	at	preparatet	av	Bacillus subtilis	DSM	
17299	 (O35)	 ikke	 har	 skadevirkninger	 på	 dyrs	 eller	
menneskers	 helse	 eller	 på	 miljøet(2).	 Den	 konkluderte	
videre	med	 at	 preparatet	 ikke	 utgjør	 noen	 annen	 risiko

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	5,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

(2)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	
eller	 stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 og	 Vitenskapsgruppen	 for	 genmodifiserte	
organismer,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	 det	 mikrobiologiske	
produktet	«O35»,	 et	preparat	 av	Bacillus subtilis,	 som	 tilsetningsstoff	 for	
oppfôringskyllinger	i	samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.	Vedtatt	
17.	oktober	2006.	EFSA Journal	(2006)	406,	s.	1-11.

		 som,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003,	 utelukker	 godkjenning.	 Myndigheten	
anbefaler	 i	 sin	 uttalelse	 at	 det	 treffes	 hensiktsmessige	
tiltak	 i	 forbindelse	med	 brukernes	 sikkerhet.	Den	 anser	
ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	 krav	 om	 overvåking	
etter	markedsføring.	I	uttalelsen	bekreftes	også	rapporten	
om	metoden	 for	 analyse	 av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	
framlagt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium,	som	ble	
opprettet	ved	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

5)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	og	den	 funksjonelle	gruppen	
«tarmflorastabilisatorer»,	 godkjennes	 som	 tilsetningsstoff	 i	
fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1137/2007

av 1. oktober 2007

om godkjenning av Bacillus subtilis (O35) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/06
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	 av	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 av	 ny	 bruk	 i	 kategorien	
«avlstekniske	tilsetningsstoffer»	av	preparatet	benzosyre	
(VevoVitall)	 som	 tilsetningsstoff	 i	 fôrvarer	 for	
oppfôringssvin.

4)	 Bruk	av	preparatet	 benzosyre	 (VevoVitall)	 ble	godkjent	
for	 avvente	 smågriser	 ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	1730/2006(2).

5)	 Det	er	framlagt	nye	opplysninger	til	støtte	for	en	søknad	
om	 godkjenning	 for	 oppfôringssvin.	 Den	 europeiske

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	8,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

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

		 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	 (heretter	 kalt	
«Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	 7.	mars	 2007	
at	 benzosyre	 (VevoVitall)	 ikke	 har	 noen	 skadevirkning	
på	 dyrs	 eller	menneskers	 helse	 eller	 på	miljøet(3).	 Den	
konkluderte	 videre	med	 at	 benzosyre	 (VevoVitall)	 ikke	
utgjør	noen	annen	risiko	som,	i	samsvar	med	artikkel	5	nr.	2	
i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003,	utelukker	godkjenning.	
Ifølge	 uttalelsen	 har	 ikke	 bruken	 av	 preparatet	 noen	
skadevirkning	på	denne	nye	dyregruppen.	Myndigheten	
anbefaler	 i	 sin	 uttalelse	 at	 det	 treffes	 hensiktsmessige	
tiltak	 i	 forbindelse	med	 brukernes	 sikkerhet.	Den	 anser	
ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	 krav	 om	 overvåking	
etter	markedsføring.	I	uttalelsen	bekreftes	også	rapporten	
om	metoden	 for	 analyse	 av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	
framlagt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium,	som	ble	
opprettet	ved	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

6)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	og	den	 funksjonelle	gruppen	
«andre	 avlstekniske	 tilsetningsstoffer»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

(3)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	 eller	
stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	 produktet	
VevoVitall	 (benzosyre)	 som	 tilsetningsstoff	 for	 oppfôringssvin	 i	 samsvar	
med	 forordning	 (EF)	nr.	1831/2003.	Vedtatt	7.	mars	2007.	EFSA Journal 
(2007)	457,	s.	1-14.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1138/2007

av 1. oktober 2007

om godkjenning av ny bruk av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/07



21.6.2012 Nr.	35/23EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

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

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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21.6.2012 Nr.	35/25EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 Det	 er	 inngitt	 en	 søknad	 om	 godkjenning	 av	 L-arginin	
som	aminosyre.

3)	 Ettersom	søknaden	om	godkjenning	ble	inngitt	før	datoen	
da	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 fikk	 anvendelse,	 ble	
den	 inngitt	 i	 henhold	 til	 rådsforordning	 82/471/EØF	 av	
30.	 juni	1982	om	visse	stoffer	som	brukes	 i	 fôrvarer(2).	
Fra	og	med	18.	oktober	2004	omfattes	aminosyrer,	deres	
salter	 og	 analoger	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003.	
Søknaden	skal	derfor	anses	som	en	søknad	i	henhold	til	
artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

4)	 For	 å	oppfylle	kravene	 fastsatt	 i	 artikkel	7	 i	 forordning	
(EF)	nr.	1831/2003	ble	det	framlagt	tilleggsopplysninger	
til	støtte	for	søknaden.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

(2)	 EFT	L	213	av	21.7.1982,	s.	8.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2004/116/EF	(EUT	L	379	av	24.12.2004,	s.	81).

5)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 i	 kategorien	
«ernæringsmessige	 tilsetningsstoffer»	 og	 i	 den	
funksjonelle	 gruppen	 «aminosyrer,	 deres	 salter	 og	
analoger»	av	L-arginin	som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	for	
alle	dyrearter.

6)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	
17.	april	2007(3)	at	L-arginin	ikke	har	noen	skadevirkning	
på	 dyrs	 eller	 menneskers	 helse	 eller	 på	 miljøet.	 Den	
konkluderte	 videre	 med	 at	 L-arginin	 ikke	 utgjør	 noen	
annen	 risiko	 som,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003,	 utelukker	 godkjenning.	
Den	 anser	 ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	 krav	 om	
overvåking	etter	markedsføring.	Rapporten	om	metoden	
for	 analyse	 av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	 ble	 framlagt	
for	Myndigheten	av	Fellesskapets	referanselaboratorium,	
som	 ble	 opprettet	 ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003.	
Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«ernæringsmessige	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «aminosyrer,	 deres	 salter	 og	 analoger»,	 godkjennes	
som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2Artikkel 2

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

(3)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	 eller	
stoffer	 som	brukes	 i	 fôr,	 om	 sikkerheten	 ved	 og	 virkningen	 av	 produktet	
L-arginin,	framstilt	ved	gjæring	fra	Corynebacterium glutamicum	(ATCC-
13870)	for	alle	dyrearter.	Vedtatt	17.	april	2007.	EFSA Journal	(2007)	473,	
s.	1-19.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1139/2007

av 1. oktober 2007

om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/08



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/26 21.6.2012

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

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

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

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
1831/32/EF	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(2),	særlig	artikkel	25,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

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

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

3)	 Søknaden	om	godkjenning	av	ny	bruk	av	tilsetningsstoffet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning,	 ble	
inngitt	før	datoen	da	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	fikk	
anvendelse.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	14,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

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

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

5)	 Bruk	 av	 enzympreparatet	 av	 endo-1,3(4)-betaglukanase	
framstilt	 av	 Aspergillus aculeatus	 (CBS	 589.94),	
endo-1,4-betaglukanase	 framstilt	 av	 Trichoderma 
longibrachiatum	 (CBS	 592.94),	 alfa-amylase	 framstilt	
av	Bacillus amyloliquefaciens	 (DSM	9553),	basillolysin	
framstilt	 av	Bacillus amyloliquefaciens	 (DSM	9554)	og	
endo-1,4-betaxylanase	 framstilt	 av	 Trichoderma viride	
(NIBH	FERM	BP	4842)	ble	godkjent	uten	tidsbegrensning	
for	oppfôringskyllinger	ved	kommisjonsforordning	(EF)	
nr.	358/2005(3).

6)	 Det	 er	 framlagt	 nye	 opplysninger	 til	 støtte	 for	 en	
søknad	 om	 godkjenning	 for	 fire	 år	 av	 det	 nevnte	
preparatet	 for	 verpehøner.	 Den	 europeiske	 myndighet	
for	næringsmiddeltrygghet	(EFSA)	avgav	18.	april	2007	
sin	 uttalelse	 om	 den	 nevnte	 bruken.	 Vurderingen	 viser	
at	 vilkårene	 som	 kreves	 for	 en	 slik	 godkjenning,	 som	
fastsatt	 i	 artikkel	 9e	 nr.	 1	 i	 direktiv	 70/524/EØF,	 er	
oppfylt.	 Bruk	 av	 preparatet,	 som	 angitt	 i	 vedlegget	 til	
denne	forordning,	bør	derfor	godkjennes	midlertidig	for	
et	tidsrom	på	fire	år.

7)	 Vurderingen	 av	 søknaden	 viser	 at	 det	 må	 treffes	 visse	
forholdsregler	 for	å	unngå	at	 arbeidstakerne	eksponeres	
for	 tilsetningsstoffene	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget.	 Et	
slikt	vern	bør	være	sikret	ved	anvendelse	av	rådsdirektiv	
89/391/EØF	 av	 12.	 juni	 1989	 om	 iverksetting	 av	 tiltak	
som	 forbedrer	 arbeidstakernes	 sikkerhet	 og	 helse	 på	
arbeidsplassen(4).

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

(3)	 EUT	L	57	av	3.3.2005,	s.	3.
(4)	 EFT	L	183	av	29.6.1989,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	

og	rådsdirektiv	2007/30/EF	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	21).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1140/2007

av 1. oktober 2007

om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/09



21.6.2012 Nr.	35/29EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	som	er	oppført	i	vedlegget	og	tilhører	gruppen	«enzymer»,	godkjennes	midlertidig	for	fire	år	
for	bruk	som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	som	skal	brukes	i	fôrvarer	godkjennes,	og	
forordningen	inneholder	grunnlaget	og	framgangsmåtene	
for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	gjelder	godkjenning	i	kategorien	«avlstekniske	
tilsetningsstoffer»	 av	 preparatet	 3-fytase	 framstilt	 av	
Penicillium funiculosum	 (CBS	 111	 433)	 (ROVABIO	
PHY	AP	og	ROVABIO	PHY	LC)	som	 tilsetningsstoff	 i	
fôrvarer	 for	 oppfôringskyllinger,	 verpehøner,	 smågriser	
(avvente)	og	oppfôringssvin.

4)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	
17.	 april	 2007	 og	 22.	mars	 2007	 at	 preparatet	 3-fytase	
framstilt	 av	 Penicillum funiculosum	 (CBS	 111	 433)

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	17,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

		 (ROVABIO	PHY	AP	og	ROVABIO	PHY	LC)	 ikke	har	
noen	skadevirkning	på	dyrs	eller	menneskers	helse	eller	
på	miljøet(2).	Den	konkluderte	videre	med	at	preparatet	
ikke	 utgjør	 noen	 annen	 risiko	 som,	 i	 samsvar	 med	
artikkel	5	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003,	utelukker	
godkjenning.	Myndigheten	anbefaler	i	sin	uttalelse	at	det	
treffes	hensiktsmessige	tiltak	i	forbindelse	med	brukernes	
sikkerhet.	 Den	 anser	 ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	
krav	 om	 overvåking	 etter	 markedsføring.	 I	 uttalelsen	
bekreftes	 også	 rapporten	 om	 metoden	 for	 analyse	 av	
tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	 framlagt	 av	 Fellesskapets	
referanselaboratorium,	som	ble	opprettet	ved	forordning	
(EF)	nr.	1831/2003.

5)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «fordøyelsesfremmende	 stoffer»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

(2)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	
eller	 stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 og	 Vitenskapsgruppen	 for	 genmodifiserte	
organismer,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	 enzympreparatet	
av	 3-fytase	 framstilt	 ved	 Penicillium funiculosum	 (CBS	 111	 433)	
(ROVABIO	 PHY	AP	 og	 ROVABIO	 PHY	 LC),	 som	 tilsetningsstoff	 for	
oppfôringskyllinger,	 verpehøner,	 smågriser	 (avvente)	 og	 oppfôringssvin	
i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003.	 Vedtatt	 17.	 april	 2007	 og	
22.	mars	2007.	EFSA Journal	(2007)	471,	s.	1-29.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1141/2007

av 1. oktober 2007

om godkjenning av 3-fytase (ROVABIO PHY AP og ROVABIO PHY LC) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/10
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_______
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	 inngitt	en	søknad	om	godkjenning	av	preparatet	
som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 til	 denne	 forordning.	
Søknaden	 ble	 ledsaget	 av	 de	 nødvendige	 opplysninger	
og	dokumenter	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	
nevnte	forordning.

3)	 Søknaden	 gjelder	 godkjenning	 av	 ny	 bruk	 i	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 av	 enzympreparatet	
3-fytase	(Natuphos	5	000,	Natuphos	5	000	G,	Natuphos	
5	 000	 L,	 Natuphos	 10	 000	 G	 og	 Natuphos	 10	 000	
L)	 framstilt	 av	 Aspergillus niger	 (CBS	 101	 672)	 for	
verpehøner	og	oppfôringskalkuner.

4)	 Bruk	 av	 det	 nevnte	 enzympreparatet	 er	 allerede	
godkjent	 for	 avvente	 smågriser,	 oppfôringssvin	 og	
oppfôringskyllinger	 ved	 kommisjonsforordning	 (EF)	
nr.	243/2007(2).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	20,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

(2)	 EUT	L	73	av	13.3.2007,	s.	4.

5)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	 av	
17.	 april	 2007	 at	 enzympreparatet	 3-fytase	 (Natuphos	
5	000,	Natuphos	5	000	G,	Natuphos	5	000	L,	Natuphos	
10	000	G	og	Natuphos	10	000	L)	framstilt	av	Aspergillus 
niger	 (CBS	 101	 672)	 ikke	 har	 noen	 skadevirkning	 på	
dyrs	 eller	 menneskers	 helse	 eller	 på	 miljøet(3).	 Den	
konkluderte	 videre	 med	 at	 preparatet	 ikke	 utgjør	 noen	
annen	 risiko	 som,	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 5	 nr.	 2	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003,	 utelukker	 godkjenning.	
Ifølge	 uttalelsen	 har	 ikke	 bruken	 av	 preparatet	 noen	
skadevirkning	 på	 disse	 dyregruppene.	 Myndigheten	
anbefaler	 i	 sin	 uttalelse	 at	 det	 treffes	 hensiktsmessige	
tiltak	 i	 forbindelse	med	 brukernes	 sikkerhet.	Den	 anser	
ikke	 at	 det	 er	 behov	 for	 særlige	 krav	 om	 overvåking	
etter	markedsføring.	I	uttalelsen	bekreftes	også	rapporten	
om	metoden	 for	 analyse	 av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	
framlagt	av	Fellesskapets	referanselaboratorium,	som	ble	
opprettet	ved	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

6)	 Vurderingen	 av	 preparatet	 viser	 at	 vilkårene	 for	
godkjenning	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 1831/2003	er	oppfylt.	Bruk	av	preparatet	bør	derfor	
godkjennes,	som	angitt	i	vedlegget	til	denne	forordning.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegget	 og	 tilhører	 kategorien	
«avlstekniske	 tilsetningsstoffer»	 og	 den	 funksjonelle	
gruppen	 «fordøyelsesfremmende	 stoffer»,	 godkjennes	 som	
tilsetningsstoff	i	fôrvarer	på	vilkårene	fastsatt	i	vedlegget.

Artikkel 2

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

(3)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	
eller	 stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	
enzympraparatet	 Natuphos	 (3-fytase)	 framstilt	 av	 Aspergillus niger	 for	
verpehøner	 og	 oppfôringskalkuner.	Vedtatt	 17.	 april	 2007.	EFSA Journal	
(2007)	472,	s.	1-4.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1142/2007

av 1. oktober 2007

om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/11
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_______
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	 1831/2003	 av	 22.	 september	 2003	 om	 tilsetningsstoffer	 i	
fôrvarer(1),	særlig	artikkel	9	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1831/2003	 må	
tilsetningsstoffer	 som	 skal	 brukes	 i	 fôrvarer,	
godkjennes,	 og	 forordningen	 inneholder	 grunnlaget	 og	
framgangsmåtene	for	å	gi	slik	godkjenning.

2)	 Preparatet	 Bacillus cereus	 var.	 toyoi	 (NCIMB	 40112/
CNCM	I-1012),	som	tilhører	gruppen	«mikroorganismer»,	
ble	godkjent	i	samsvar	med	rådsdirektiv	70/524/EØF(2),	
og	særlig	ved	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	256/2002(3)	
uten	 tidsbegrensning	 for	bruk	på	 smågriser	på	opptil	 to	
måneder,	samt	for	purker,	fra	en	uke	før	grising	og	fram	
til	 avvenning.	 Tilsetningsstoffet	 ble	 deretter	 registrert	
i	 fellesskapsregisteret	 over	 tilsetningsstoffer	 i	 fôrvarer	
som	et	eksisterende	produkt,	i	samsvar	med	artikkel	10	i	
forordning	(EF)	nr.	1831/2003.

3)	 I	samsvar	med	artikkel	7	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003	
ble	det	inngitt	en	søknad	om	en	endring	i	godkjenningen	
av	 preparatet	 for	 å	 tillate	 at	 det	 brukes	 i	 fôrvarer	
for	 purker	 fra	 bedekning	 til	 avvenning.	 Søknaden	 ble	
ledsaget	av	de	opplysninger	og	dokumenter	som	kreves	i	
henhold	til	artikkel	7	nr.	3	i	nevnte	forordning.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	256	av	2.10.2007,	s.	23,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	21/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	I	(Veterinære	og	plantesanitære	forhold),	
se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	1

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

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

(3)	 EFT	L	41	av	13.2.2002,	s.	6.

4)	 Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(heretter	 kalt	 «Myndigheten»)	 fastslo	 i	 sin	 uttalelse	
av	 7.	 mars	 2007	 at	 preparatet	 av	 Bacillus cereus var. 
toyoi	 NCIMB	 40112/CNCM	 I-1012	 ikke	 har	 noen	
skadevirkning	 på	 dyrs	 eller	 menneskers	 helse	 eller	 på	
miljøet(4).	 Den	 konkluderte	 videre	 med	 at	 preparatet	
ikke	 utgjør	 noen	 annen	 risiko	 som,	 i	 samsvar	 med	
artikkel	5	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	1831/2003,	utelukker	
godkjenning.	 Myndigheten	 anser	 ikke	 at	 det	 er	 behov	
for	 særlige	 krav	 om	 overvåking	 etter	 markedsføring.	
Den	 bekrefter	 også	 rapporten	 om	 metoden	 for	 analyse	
av	 tilsetningsstoffet	 i	 fôrvarer	 framlagt	av	Fellesskapets	
referanselaboratorium,	som	ble	opprettet	ved	forordning	
(EF)	nr.	1831/2003.

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

6)	 Forordning	(EF)	nr.	256/2002	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg	 III	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 256/2002	 erstattes	 med	
teksten	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.

(4)	 Uttalelse	 fra	 Vitenskapsgruppen	 for	 tilsetningsstoffer	 og	 produkter	 eller	
stoffer	 som	 brukes	 i	 fôr,	 om	 sikkerheten	 og	 effektiviteten	 ved	 produktet	
Toyocerin	 (Bacillus cereus	 var.	 Toyoi)	 som	 tilsetningsstoff	 for	 purker	 i	
samsvar	med	forordning	(EF)	nr.	1831/2003.	Vedtatt	7.	mars	2007.	EFSA 
Journal	(2007)	458,	s.	1-9.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1143/2007

av 1. oktober 2007

om endring av forordning (EF) nr. 256/2002 med hensyn til godkjenning av preparatet Bacillus cereus var. toyoi, som 
tilhører gruppen mikroorganismer, som tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

 2012/EØS/35/12
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	1.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNION	HAR	—

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

under	henvisning	til	forslag	fra	Kommisjonen,

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

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 rådsdirektiv	 75/106/EØF	 av	 19.	 desember	 1974	
om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	
ferdigpakking	 av	 visse	 væsker	 i	 bestemte	 volum-
størrelser(3)	 og	 rådsdirektiv	 80/232/EØF	 av	 15.	 januar	
1980	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	for	
områder	for	nominelle	mengder	og	nominelt	rominnhold	
tillatt	 for	 visse	 ferdigpakkede	 produkter(4)	 fastsettes	
nominelle	mengder	for	en	rekke	flytende	og	ikke-flytende	
ferdigpakkede	 produkter,	 med	 det	 formål	 å	 sikre	 fritt	
varebytte	i	samsvar	med	kravene	i	nevnte	direktiver.	For	
de	fleste	produkter	er	nasjonale	nominelle	mengder	tillatt	
parallelt	med	Fellesskapets	fastsatte	nominelle	mengder.	
For	 visse	 produkter	 utelukker	 imidlertid	 nominelle	
mengder	fastsatt	av	Fellesskapet	alle	nasjonale	nominelle	
mengder.

2)	 Endringer	 i	 forbrukerpreferanser	 og	 nyskaping	 innen	
ferdigpakking	 og	 detaljhandel	 på	 fellesskapsplan	 og	
nasjonalt	 plan	 har	 gjort	 det	 nødvendig	 å	 vurdere	 om	
gjeldende	regelverk	fortsatt	er	hensiktsmessig.

3)	 Domstolen	 uttalte	 i	 sin	 dom	 av	 12.	 oktober	 2000,	
sak	 C-3/99	 Cidrerie	 Ruwet(5),	 at	 medlemsstatene	 ikke	
kan	 forby	 markedsføring	 av	 en	 ferdigpakning	 med	 et	
nominelt	volum	som	ikke	inngår	i	Fellesskapets	område,	
og	 som	 er	 produsert	 og	 markedsført	 lovlig	 i	 en	 annen	
medlemsstat,	 med	 mindre	 et	 slikt	 forbud	 er	 begrunnet	
i	 et	 ufravikelig	 krav	 om	 forbrukervern,	 får	 anvendelse	
uten	forskjell	mellom	nasjonale	og	importerte	produkter,

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 247	 av	 21.9.2007,	 s.	 17,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 22/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	3

(1)	 EUT	C	255	av	14.10.2005,	s.	36.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	2.	februar	2006	(EUT	C	288	E	av	25.11.2006,	

s.	 52),	 Rådets	 felles	 holdning	 av	 4.	 desember	 2006	 (EUT	 C	 311	 E	 av	
19.12.2006,	 s.	 21),	 Europaparlamentets	 holdning	 av	 10.	 mai	 2007	 (ennå	
ikke	offentliggjort	i	EUT)	og	Rådets	beslutning	av	16.	juli	2007.

(3)	 EFT	L	42	av	15.2.1975,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	
2003.

(4)	 EFT	L	51	av	25.2.1980,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	87/356/EØF	
(EFT	L	192	av	11.7.1987,	s.	48).

(5)	 [2000]	ECR	I-8749.

	 er	 nødvendig	 for	 ivaretakelsen	 av	 nevnte	 krav	 og	 står	
i	 forhold	 til	 det	 fastsatte	 mål,	 og	 nevnte	 mål	 ikke	 kan	
oppnås	ved	tiltak	som	er	mindre	restriktive	for	handel	 i	
Fellesskapet.

4)	 Regelverk	vedtatt	 etter	direktiv	75/106/EØF	og	80/232/
EØF,	 særlig	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/6/EF	
av	 16.	 februar	 1998	 om	 forbrukarvern	 ved	 opplysning	
om	 prisar	 på	 forbruksvarer(6),	 letter	 forbrukervernet.	
Medlemsstater	 som	 enda	 ikke	 har	 gjort	 dette,	 bør	
vurdere	å	gjennomføre	direktiv	98/6/EF	for	visse	mindre	
detaljhandlere.

5)	 En	 konsekvensanalyse,	 herunder	 en	 bred	 høring	 med	
alle	 berørte	 parter,	 har	 vist	 at	 frie	 nominelle	mengder	 i	
mange	sektorer	har	gitt	produsentene	større	handlefrihet	
til	å	levere	varer	i	samsvar	med	forbrukernes	etterspørsel	
og	øker	konkurransen	med	hensyn	til	kvalitet	og	pris	på	
det	 indre	marked.	 I	 andre	 sektorer	 er	 det	 av	 hensyn	 til	
forbrukerne	 og	 industrien	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	
imidlertid	 mer	 hensiktsmessig	 å	 beholde	 obligatoriske	
nominelle	mengder.

6)	 Gjennomføringen	av	dette	direktiv	bør	 ledsages	av	mer	
informasjon	 til	 forbrukerne	 og	 industrien	 for	 å	 bedre	
forståelsen	av	pris	per	måleenhet.

7)	 Nominelle	 mengder	 bør	 derfor	 ikke	 generelt	 reguleres	
på	 fellesskapsplan	 eller	 nasjonalt	 plan,	 og	det	 bør	være	
mulig	 å	 markedsføre	 ferdigpakkede	 varer	 i	 enhver	
nominell	mengde.

8)	 I	 visse	 sektorer	 kan	 slike	 dereguleringer	 imidlertid	
føre	 til	 uforholdsmessig	 høye	 kostnader,	 særlig	 for	
små	 og	 mellomstore	 bedrifter.	 For	 disse	 sektorene	 bør	
derfor	 Fellesskapets	 eksisterende	 regelverk	 tilpasses	 på	
bakgrunn	 av	 erfaringer,	 særlig	 for	 å	 sikre	 at	 det	 i	 det	
minste	fastsettes	nominelle	mengder	i	Fellesskapet	for	de	
produkter	som	selges	mest	til	forbrukerne.

9)	 Siden	 opprettholdelsen	 av	 obligatoriske	 nominelle	
mengder	bør	anses	som	et	unntak,	bortsett	fra	i	sektoren	
for	 vin	 og	 alkoholsterke	 drikker,	 hvor	 særlige	 forhold	
gjør	 seg	gjeldende,	 bør	den	 jevnlig	vurderes	på	nytt	 på	
bakgrunn	av	erfaringer	og	for	å	imøtekomme	behovene	hos	

(6)	 EFT	L	80	av	18.3.1998,	s.	27.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/45/EF

av 5. september 2007

om fastsettelse av bestemmelser om nominelle mengder for ferdigpakkede produkter, om oppheving av 
rådsdirektiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om endring av rådsdirektiv 76/211/EØF(*)
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forbrukere	og	produsenter.	For	sektorer	der	obligatoriske	
nominelle	 mengder	 kan	 beholdes,	 bør	 Kommisjonen	
vurdere,	 dersom	den	konstaterer	 en	markedsforstyrrelse	
eller	 en	 endring	 i	 forbrukeratferd,	 særlig	 for	 de	 mest	
sårbare	forbrukerne,	om	medlemsstatene	bør	gis	tillatelse	
til	å	beholde	overgangsperioder,	særlig	for	å	beholde	de	
obligatoriske	størrelsesområdene	som	selges	mest.

10)	 I	medlemsstater	der	ferdigpakket	brød	utgjør	en	stor	andel	
av	det	alminnelige	forbruk,	er	det	en	sterk	sammenheng	
mellom	 pakningsstørrelsen	 og	 brødets	 vekt.	 På	 samme	
måte	 som	 for	 andre	 ferdigpakkede	 varer	 vil	 dette	
direktiv	ikke	påvirke	de	tradisjonelt	brukte,	eksisterende	
pakningsstørrelsene	 for	 brød,	 slik	 at	 de	 fortsatt	 kan	
brukes.

11)	 Av	 klarhetshensyn	 bør	 alle	 nominelle	 mengder	 for	
ferdigpakninger	 fastsettes	 i	 én	 rettsakt,	 og	 direktiv	
75/106/EØF	og	80/232/EØF	bør	derfor	oppheves.

12)	 For	 å	 bedre	 forbrukervernet,	 særlig	 for	 sårbare	
forbrukere	 som	 funksjonshemmede	 personer	 og	 eldre,	
bør	 det	 særlig	 sikres	 at	 vekt-	 og	 volumangivelsene	 på	
forbruksvarenes	merking	blir	lettere	å	lese	og	mer	synlige	
på	ferdigpakningen	i	dens	normale	presentasjonsform.

13)	 For	visse	varer	i	flytende	form	fastsetter	direktiv	75/106/
EØF	 måletekniske	 krav	 lik	 dem	 fastsatt	 i	 rådsdirektiv	
76/211/EØF	 av	 20.	 januar	 1976	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 emballering	 av	 visse	
varer	 etter	 vekt	 eller	 volum	 i	 ferdigpakninger(1).	
Direktiv	76/211/EØF	bør	derfor	endres,	slik	at	det	også	
omfatter	de	produkter	som	for	tiden	omfattes	av	direktiv	
75/106/EØF.

14)	 I	samsvar	med	nr.	34	i	den	tverrinstitusjonelle	avtalen	om	
bedre	regelverksutforming(2)	oppfordres	medlemsstatene	
til,	 for	 sin	 egen	 del	 og	 i	 Fellesskapets	 interesse,	 å	
utarbeide	 egne	 tabeller,	 som	 så	 langt	 det	 er	 mulig	
illustrerer	 sammenhengen	 mellom	 dette	 direktiv	 og	
innarbeidingstiltakene,	og	til	å	offentliggjøre	dem.

15)	 Ettersom	 målene	 for	 dette	 direktiv	 ikke	 kan	 nås	 i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	på	grunn	
av	 oppheving	 av	 fellesskapsområder	 og	 fastsettelse	
av	 ensartede	 nominelle	 fellesskapsmengder	 der	 det	
er	 nødvendig,	 bedre	 kan	 nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	
Fellesskapet	treffe	tiltak	i	samsvar	med	nærhetsprinsippet	
som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	 5.	 I	 samsvar	 med	
forholdsmessighetsprinsippet	 fastsatt	 i	 nevnte	 artikkel	
går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	det	som	er	nødvendig	
for	å	nå	disse	målene	—

(1)	 EFT	L	46	av	21.2.1976,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
78/891/EØF	(EFT	L	311	av	4.11.1978,	s.	21).

(2)	 EUT	C	321	av	31.12.2003,	s.	1.

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

KAPITTEL	I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I	 dette	 direktiv	 fastsettes	 bestemmelser	 om	 nominelle	
mengder	 for	 produkter	 i	 ferdigpakninger.	Det	 får	 anvendelse	
på	ferdigpakkede	produkter	og	ferdigpakninger	som	definert	i	
artikkel	2	i	direktiv	76/211/EØF.

2.	 Dette	 direktiv	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 produkter	 som	 er	
oppført	i	vedlegget,	og	som	selges	i	skatte-	og	avgiftsfrie	utsalg	
og	er	beregnet	på	forbruk	utenfor	Den	europeiske	union.

Artikkel 2

Fritt varebytte

1. Med	mindre	 artikkel	 3	 og	 4	 bestemmer	 noe	 annet,	 kan	
ikke	 medlemsstatene,	 av	 grunner	 som	 gjelder	 pakningenes	
nominelle	mengde,	nekte,	forby	eller	begrense	markedsføringen	
av	ferdigpakkede	produkter.

2.	 Samtidig	som	prinsippene	fastsatt	i	traktaten	overholdes,	
særlig	fritt	varebytte,	kan	medlemsstater	som	for	tiden	fastsetter	
obligatoriske	nominelle	mengder	for	melk,	smør,	tørrpasta	og	
kaffe,	fortsette	å	gjøre	dette	inntil	11.	oktober	2012.

Medlemsstater	som	for	tiden	fastsetter	obligatoriske	nominelle	
mengder	 for	 hvitt	 sukker,	 kan	 fortsette	 å	 gjøre	 dette	 inntil	
11.	oktober	2013.

KAPITTEL	II

SæRLIGE BESTEMMELSER

Artikkel 3

Markedsføring og fritt bytte av visse produkter

Medlemsstatene	skal	sørge	for	at	produktene	som	er	oppført	i	
del	2	i	vedlegget,	og	som	ble	ferdigpakket	i	mengdeområdene	
oppført	 i	 del	 1	 i	 vedlegget,	markedsføres	 bare	 dersom	 de	 er	
ferdigpakket	i	de	nominelle	mengdene	som	er	oppført	i	del	1	
i	vedlegget.

Artikkel 4

Aerosolbeholdere

1. Aerosolbeholdere	 skal	 angi	 beholderens	 samlede	
nominelle	 kapasitet.	 Angivelsen	 må	 ikke	 kunne	 forveksles	
med	innholdets	nominelle	volum.
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2.	 Som	unntak	fra	artikkel	8	nr.	1	bokstav	e)	i	rådsdirektiv	
75/324/EØF	av	20.	mai	1975	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 aerosolbeholdere(1)	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 å	
merke	produkter	som	selges	i	aerosolbeholdere,	med	innholdets	
nominelle	vekt.

Artikkel 5

Samlepakninger og ferdigpakninger bestående av 
enkeltpakninger som ikke er ment å skulle selges enkeltvis

1. Med	 hensyn	 til	 artikkel	 3	 skal	 de	 nominelle	mengdene	
oppført	i	del	1	i	vedlegget	gjelde	for	hver	enkelt	ferdigpakning	
når	to	eller	flere	enkeltpakninger	utgjør	en	samlepakning.

2.	 Når	 en	 ferdigpakning	 består	 av	 to	 eller	 flere	
enkeltpakninger	 som	 ikke	 er	 ment	 å	 skulle	 selges	 enkeltvis,	
får	de	nominelle	mengdene	som	er	oppført	i	del	1	i	vedlegget,	
anvendelse	på	ferdigpakningen.

KAPITTEL	III

OPPHEVINGER, ENDRINGER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 6

Opphevinger

Direktiv	75/106/EØF	og	80/232/EØF	oppheves.

Artikkel 7

Endring av direktiv 76/211/EØF

I	 artikkel	 1	 i	 direktiv	 76/211/EØF	 utgår	 ordene	 «Med	
unntak	 av	 varer	 det	 henvises	 til	 i	 rådsdirektiv	 75/106/EØF	
av	 19.	 desember	 1974	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	
lovgivning	om	emballering	etter	volum	av	visse	ferdigpakkede	
væsker».

Artikkel 8

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 11.	 oktober	 2008	 vedta	 og	
offentliggjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	
å	 etterkomme	 dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 underrette	
Kommisjonen	om	dette.

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	11.	april	2009.

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

(1)	 EFT	L	147	av	9.6.1975,	 s.	40.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	807/2003	(EUT	L	122	av	16.5.2003,	s.	36).

	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 9

Rapportering, melding om unntak og overvåking

1. Kommisjonen	 skal	 innen	 11.	 oktober	 2015,	 og	 deretter	
hvert	 tiende	 år,	 framlegge	 en	 rapport	 for	Europaparlamentet,	
Rådet	 og	Den	 europeiske	 økonomiske	 og	 sosiale	 komité	 om	
anvendelsen	og	virkningene	av	dette	direktiv.	Disse	rapportene	
skal	om	nødvendig	ledsages	av	et	forslag	til	revisjon	av	dette	
direktiv.

2.	 Medlemsstatene	 som	 er	 angitt	 i	 artikkel	 2	 nr.	 2,	 skal	
innen	 11.	 april	 2009	 meddele	 Kommisjonen	 hvilke	 sektorer	
som	omfattes	 av	 unntaket	 nevnt	 i	 nevnte	 nummer,	 unntakets	
varighet,	området	for	obligatoriske	nominelle	mengder	som	får	
anvendelse,	og	det	berørte	område.

3.	 Kommisjonen	 skal	 overvåke	 anvendelsen	 av	 artikkel	 2	
nr.	 2	 på	 grunnlag	 av	 egne	 funn	 og	 rapporter	 fra	 de	 berørte	
medlemsstatene.	 Kommisjonen	 skal	 særlig	 observere	
markedsutviklingen	 etter	 gjennomføringen	 av	 dette	 direktiv,	
og	 skal	 i	 lys	 av	 resultatene	 av	 observasjonene	 vurdere	 om	
det	 skal	 fastsettes	 oppfølgingstiltak	 til	 dette	 direktiv,	 ved	 å	
opprettholde	obligatoriske	nominelle	mengder	for	produktene	
nevnt	i	artikkel	2	nr.	2.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

Artikkel	2,	6	og	7	får	anvendelse	fra	11.	april	2009.

Artikkel 11

Adressater

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Strasbourg,	5.	september	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann
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VEDLEGG

OMRÅDE FOR NOMINELLE MENGDER AV INNHOLDET I FERDIGPAKNINGER

1. Varer solgt etter volum (mengde	i	ml)

Ikke-musserende	vin I	området	100	ml	til	1	500	ml	bare	i	følgende	8	nominelle	mengder:

ml:	100	—	187	—	250	—	375	—	500	—	750	—	1	000	—	1	500

Vin	jaune I	området	100	ml	til	1	500	ml	bare	i	følgende	nominelle	mengde:

ml:	620

Musserende	vin I	området	125	ml	til	1	500	ml	bare	i	følgende	5	nominelle	mengder:

ml:	125	—	200	—	375	—	750	—	1	500

Sterkvin I	området	100	ml	til	1	500	ml	bare	i	følgende	7	nominelle	mengder:

ml:	100	—	200	—	375	—	500	—	750	—	1	000	—	1	500

Aromatisert	vin I	området	100	ml	til	1	500	ml	bare	i	følgende	7	nominelle	mengder:

ml:	100	—	200	—	375	—	500	—	750	—	1	000	—	1	500

Alkoholsterke	drikker I	området	100	ml	til	2	000	ml	bare	i	følgende	9	nominelle	mengder:

ml:	100	—	200	—	350	—	500	—	700	—	1	000	—	1	500	—	1	750	—	2	000

2. Produktdefinisjoner

Ikke-musserende	vin Vin	som	definert	i	artikkel	1	nr.	2	bokstav	b)	i	rådsforordning	(EF)	nr.	1493/1999	av	
17.	mai	1999	om	den	felles	markedsordning	for	vin(1)	(KN-kode	ex	2204).

Vin	jaune Vin	som	definert	i	artikkel	1	nr.	2	bokstav	b)	i	forordning	(EF)	nr.	1493/1999	(KN-kode	
ex	 2204)	 med	 opprinnelsesbetegnelser:	 «Côtes	 du	 Jura»,	 «Arbois»,	 «L’Etoile»	 og	
«Château-Chalon»	 i	 flasker	 som	definert	 i	 vedlegg	 I	nr.	 3	 i	 kommisjonsforordning	
(EF)	 nr.	 753/2002	 av	29.	 april	 2002	om	 fastsettelse	 av	 visse	 gjennomføringsregler	
for	rådsforordning	(EF)	nr.	1493/1999	med	hensyn	til	beskrivelse	av,	betegnelse	på,	
presentasjon	av	og	beskyttelse	av	visse	vinprodukter(2).

Musserende	vin Vin	som	definert	i	artikkel	1	nr.	2	bokstav	b)	og	i	vedlegg	I	nr.	15-18	i	forordning	(EF)	
nr.	1493/1999	(KN-kode	2204	10).

Sterkvin Vin	som	definert	i	artikkel	1	nr.	2	bokstav	b)	og	i	vedlegg	I	nr.	14	i	forordning	(EF)	
nr.	1493/1999	(KN-kode	2204	21	—	2204	29).

Aromatisert	vin Aromatisert	 vin	 som	 definert	 i	 artikkel	 2	 nr.	 1	 bokstav	 a)	 i	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	1601/91	av	10.	juni	1991	om	alminnelige	regler	om	definisjon	av,	betegnelse	på	
og	presentasjon	av	aromatiserte	viner,	aromatiserte	vinbaserte	drikker	og	aromatiserte	
cocktailer	av	vinprodukter(3)	(KN-kode	2205).

Alkoholsterke	drikker Alkoholsterke	 drikker	 som	 definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2	 i	 rådsforordning	 (EØF)	
nr.	l576/89	av	29.	mai	1989	om	alminnelige	regler	om	definisjon	av,	betegnelse	på	og	
presentasjon	av	alkoholsterke	drikker(4)	(KN-kode	2208).

(1)	 EFT	L	179	av	14.7.1999,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1791/2006	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	1).
(2)	 EFT	L	118	av	4.5.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	382/2007	(EUT	L	95	av	5.4.2007,	s.	12).
(3)	 EFT	L	149	av	14.6.1991,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	2005.
(4)	 EFT	L	160	av	12.6.1989,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	tiltredelsesakten	av	2005.
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	76/895/EØF	av	23.	november	
1976	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	 på	 og	 i	 frukt	 og	 grønnsaker(1),	 særlig	
artikkel	5,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 86/362/EØF	 av	 24.	 juli	
1986	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	på	og	i	korn(2),	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(3),	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(4),	 særlig	
artikkel	7,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Kommisjonen	 er	 informert	 om	 at	 det	 for	 azinfosmetyl	
kan	være	nødvendig	 å	 revidere	gjeldende	grenseverdier

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 243	 av	 18.9.2007,	 s.	 41,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 23/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	4

(1)	 EFT	L	340	av	9.12.1976,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/8/EF	(EUT	L	63	av	1.3.2007,	s.	9).

(2)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/27/EF	(EUT	L	128	av	16.5.2007,	s.	31).

(3)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	43.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/28/EF	(EUT	L	135	av	26.5.2007,	s.	6).

(4)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/39/EF	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	25).

		 for	 restmengder	 på	 bakgrunn	 av	 nye,	 tilgjengelige	
opplysninger	 om	 toksikologi	 og	 forbrukernes	 inntak.	
Kommisjonen	har	bedt	medlemsstaten	som	fungerte	som	
rapporterende	medlemsstat	for	azinfosmetyl	i	henhold	til	
rådsdirektiv	91/414/EØF(5),	om	å	framlegge	et	forslag	til	
revisjon	av	Fellesskapets	grenseverdier	for	restmengder.	
Et	slikt	forslag	er	framlagt	for	Kommisjonen.

2)	 Fellesskapets	grenseverdier	for	restmengder	og	verdiene	
anbefalt	av	Codex Alimentarius	fastsettes	og	vurderes	etter	
lignende	 framgangsmåter.	Når	det	gjelder	 azinfosmetyl,	
inneholder	 Codex	 flere	 grenseverdier	 for	 restmengder.	
De	 grenseverdiene	 for	 restmengder	 som	 bygger	 på	
grenseverdier	 for	 restmengder	 i	 Codex,	 er	 også	 blitt	
vurdert	 av	 den	 rapporterende	medlemsstat	 på	 bakgrunn	
av	nye	opplysninger	om	risikoene	for	forbrukerne.

3)	 Så	 vel	 forbrukernes	 livslange	 som	 deres	 kortsiktige	
eksponering	 for	 azinfosmetyl	 via	 næringsmidler	 er	 blitt	
gjennomgått	på	nytt	og	vurdert	etter	de	framgangsmåter	
og	 den	 praksis	 som	 benyttes	 i	 Fellesskapet,	 og	 idet	
det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	 offentliggjort	 av	
Verdens	 helseorganisasjon(6).	 På	 nevnte	 grunnlag	 er	
det	 hensiktsmessig	 å	 fastsette	 nye	 grenseverdier	 for	
restmengder,	som	vil	sikre	at	forbrukere	ikke	utsettes	for	
uakseptabel	eksponering.

4)	 For	å	sikre	forbrukerne	tilstrekkelig	vern	mot	eksponering	
for	 restmengder	 som	 følge	 av	 ulovlig	 bruk	 av	
plantevernmidler,	bør	det	for	de	aktuelle	kombinasjonene	
av	 produkter/plantevernmidler	 fastsettes	 grenseverdier	
som	tilsvarer	bestemmelsesgrensen.

5)	 Det	 er	 derfor	 nødvendig	 å	 endre	 grenseverdiene	 for	
restmengder	 fastsatt	 i	 vedleggene	 til	 direktiv	 76/895/
EØF,	 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.

(5)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/52/EF	(EUT	L	214	av	17.8.2007,	s.	3).

(6)	 «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).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/55/EF

av 17. september 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og  
90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av azinfosmetyl(*)

 2012/EØS/35/14



21.6.2012 Nr.	35/45EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

6)	 Fellesskapets	 handelspartnere	 er	 gjennom	 Verdens	
handelsorganisasjon	 blitt	 underrettet	 om	 de	 nye	
grenseverdiene	for	restmengder,	og	det	vil	bli	tatt	hensyn	
til	deres	merknader	til	disse	verdiene.

7)	 Direktiv	 76/895/EØF,	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	
90/642/EØF	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Oppføringen	som	gjelder	azinfosmetyl	i	vedlegg	II	til	direktiv	
76/895/EØF,	utgår.

Artikkel 2

Direktiv	86/362/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I	til	dette	
direktiv.

Artikkel 3

Direktiv	86/363/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

Artikkel 4

Direktiv	90/642/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	III	til	dette	
direktiv.

Artikkel 5

Medlemsstatene	skal	innen	18.	mars	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	19.	mars	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.

Artikkel 6

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

Artikkel 7

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	17.	september	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	rad:

Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

«Azinfosmetyl 0,05	(*)

KORN»

VEDLEGG II

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/363/EØF	innsettes	følgende	rad:

Grenseverdi	i	mg/kg	(ppm)

Rester	av	
plantevernmidler

For	 fettinnhold	 i	 kjøtt,	
kjøttprodukter,	 slakteavfall	
og	 animalsk	 fett	 oppført	 i	
vedlegg	 I	 under	 KN-kode	
ex	 0201,	 0202,	 0203,	 0204,	
0205	 00	 00,	 0206,	 0207,	
ex	 0208,	 0209	 00,	 0210,	
1601	00	og	1602(1)(4)

For	 rå	 kumelk	 og	 helmelk	
fra	 kuer	 oppført	 i	 vedlegg	 I	
under	 KN-kode	 0401;	 for	
andre	 næringsmidler	 under	
KN-kode	 0401,	 0402,	
040500	 og	 0406	 i	 samsvar	
med(2)(4)

For	ferske	egg	uten	skall,	for	
fugleegg	 og	 eggeplommer	
oppført	 i	 vedlegg	 I	 under	
KN-kode.	 0407	 00	 og	
0408(3)(4)

«Azinfosmetyl 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.»
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VEDLEGG III

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	90/642/EØF	innsettes	følgende	kolonne:

«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

1.	 Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning av sukker; 
nøtter

i) SITRUSFRUKTER 0,05(*)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner	(herunder	klementiner	og	andre	hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall) 0,5

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii) KJERNEFRUKTER 0,5(t)

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv) STEINFRUKTER 0,5(t)

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener	(herunder	nektariner	og	andre	hybrider)

Plommer

Andre
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«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

v) BæR OG SMÅ FRUKTER

a) Bord-	og	vindruer 0,05(*)

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær	(unntatt	viltvoksende) 0,5(t)

c) Bær	fra	halvbusker	(unntatt	viltvoksende) 0,5(t)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d) Andre	små	frukter	og	bær	(unntatt	viltvoksende)

Blåbær

Tranebær 0,1

Solbær,	hvitrips	og	rødrips 0,5(t)

Stikkelsbær 0,5(t)

Andre 0,05(*)

e) Viltvoksende	bær	og	frukter 0,05(*)

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER 0,05(*)

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven	(bordoliven)

Oliven	(oljeekstraksjon)

Papaya

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre
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«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

2.	 Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,05(*)

Rødbeter

Gulrøtter

Kassava

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre

ii) LØK 0,05(*)

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii) FRUKTBæRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien 0,05(*)

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Okra

Andre

b) Gresskarfamilien	–	spiselig	skall

Slangeagurker 0,2

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre 0,05(*)
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«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

c) Gresskarfamilien	—	uspiselig	skall 0,05(*)

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais 0,05(*)

iv) KÅL 0,05(*)

a) Blomsterkål

Brokkoli	(herunder	calabrese)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hvitkål

Andre

c) Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre

d) Knutekål

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05(*)

a) Salat	og	lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet	endiv

Rukola

Blader	og	stengler	av	kål,	herunder	nepeblad

Andre

b) Spinat	og	lignende

Spinat

Bladbete

Andre

c) Brønnkarse

d) Salatsikori
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«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

e) Urter

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi) BELGFRUKTER (friske) 0,05(*)

Bønner	(med	belg)

Bønner	(uten	belg)

Erter	(med	belg)

Erter	(uten	belg)

Andre

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,05(*)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii) SOPP 0,05(*)

a) Dyrket	sopp

b) Viltvoksende	sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,05(*)

Bønner

Linser

Erter

Lupiner

Andre

4. Oljeholdige frø

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø
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«Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	restmengder	gjelder	for Azinfosmetyl

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø 0,2

Hampefrø

Andre 0,05(*)

5. Poteter 0,05(*)

Tidligpoteter

Matpoteter

6. Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,1(*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,1(*)»

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(t)	 Midlertidig	 grenseverdi	 for	 restmengder	 fram	 til	 18.	 september	 2008.	 Etter	 denne	 dato	 vil	 grenseverdi	 for	 restmengder	 være	

0,05	mg/kg	med	mindre	den	blir	endret	ved	direktiv	eller	forordning.»
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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)	 I	henhold	til	direktiv	91/414/EØF	er	det	medlemsstatenes	
ansvar	 å	 godkjenne	 plantefarmasøytiske	 produkter	 til	
bruk	på	bestemte	avlinger.	Slike	godkjenninger	må	bygge	
på	 en	vurdering	 av	virkningene	på	menneskers	 og	dyrs	
helse	og	på	miljøet.	Faktorer	som	det	må	 tas	hensyn	 til	
ved	slike	vurderinger,	omfatter	eksponering	av	brukeren	
og	 andre	 personer	 i	 nærheten	 og	 virkningene	 på	 jord-,	
vann-	 og	 luftmiljøet	 samt	 virkningene	 på	 mennesker	
og	 dyr	 gjennom	 inntak	 av	 restmengder	 på	 behandlede	
avlinger.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 243	 av	 18.9.2007,	 s.	 50,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 23/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	4

(1)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/27/EF	(EUT	L	128	av	16.5.2007,	s.	31).

(2)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	43.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/28/EF	(EUT	L	135	av	26.5.2007,	s.	6).

(3)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/39/EF	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	25).

(4)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/52/EF	(EUT	L	214	av	17.8.2007,	s.	3).

2)	 Grenseverdiene	for	restmengder	(MRL)	gjenspeiler	bruk	
av	 de	 minste	 mengdene	 med	 plantevernmidler	 som	 er	
nødvendige	for	å	sikre	et	effektivt	plantevern,	brukt	på	en	
slik	måte	at	restmengdene	blir	så	små	som	praktisk	mulig,	
samtidig	 som	 de	 er	 toksikologisk	 akseptable,	 særlig	
når	 det	 gjelder	 forbrukernes	 beregnede	 inntak	 gjennom	
kosten.

3)	 Grenseverdiene	 for	 rester	 av	 plantevernmidler	 som	
omfattes	av	direktiv	90/642/EØF,	skal	vurderes	 løpende	
og	 kan	 endres	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 nye	 eller	 endrede	
bruksområder.	 Kommisjonen	 er	 underrettet	 om	 nye	
eller	 endrede	 bruksområder	 som	 vil	 føre	 til	 endringer	 i	
restmengdene	 av	 azoksystrobin,	 klortalonil,	 ioksynil	 og	
kinoksyfen.

4)	 For	heksaklorbenzen	er	Kommisjonen	underrettet	om	at	
dette	plantevernmiddelet	på	grunn	av	miljøforurensning	
kan	forekomme	i	gresskarfrø,	et	produkt	som	brukes	som	
næringsmiddel	i	flere	medlemsstater,	med	grenseverdier	
over	 bestemmelsesgrensen.	 Det	 er	 derfor	 nødvendig	
å	 tilføye	 «gresskarfrø»	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 90/642/
EØF,	 og	 å	 fastsette	 grenseverdier	 for	 restmengder	
for	 gresskarfrø,	 for	 å	 verne	 forbrukerne	 mot	 for	 store	
restmengder	av	heksaklorbenzen.

5)	 For	 oksamyl	 er	 det	 er	 det	 fastsatt	 midlertidige	
grenseverdier	 for	 restmengder	 i	 direktiv	 90/642/EØF	
ved	 kommisjonsdirektiv	 2006/59/EF(5),	 i	 påvente	 av	
forsøksresultater.	 Forsøksresultater	 for	 oksamyl	 er	 i	
ettertid	 innsendt	 og	 vurdert.	Midlertidige	 grenseverdier	
for	restmengder	av	oksamyl	kan	derfor	bekreftes.

6)	 For	deltametrin	er	det	er	fastsatt	midlertidige	grenseverdier	
i	 direktiv	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	 90/642/EØF	
ved	 direktiv	 2006/59/EF,	 i	 påvente	 av	 revisjon	 av	
dokumentasjonen	 til	 vedlegg	 III	 i	 henhold	 til	 direktiv	
91/414/EØF	 og	 fornyet	 registrering	 av	 deltametrin-
preparater	i	medlemsstatene.	Nærmere	undersøkelser	har	
vist	at	det	er	behov	for	mer	tid	for	å	sikre	en	tilfredsstillende	
undersøkelse	av	de	bruksområder	for	deltametrin	som	er	
godkjent	 i	 medlemsstatene.	 Gyldighetsperioden	 for	 de	
midlertidige	grenseverdiene	for	rester	av	deltametrin	bør	
derfor	forlenges.

(5)	 EUT	L	175	av	29.6.2006,	s.	61.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/56/EF

av 17. september 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med 
hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, klortalonil, deltametrin, heksaklorbenzen, 

ioksynil, oksamyl og kinoksyfen(*)

 2012/EØS/35/15
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7)	 Forbrukernes	 livslange	 eksponering	 for	 disse	
plantevernmidlene	ved	inntak	av	næringsmidler	som	kan	
inneholde	 rester	 av	 dem,	 er	 blitt	 undersøkt	 og	 vurdert	
etter	 de	 framgangsmåter	 og	 den	 praksis	 som	 benyttes	 i	
Fellesskapet,	 idet	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	
offentliggjort	 av	 Verdens	 helseorganisasjon(1).	 På	
grunnlag	 av	 de	 nevnte	 undersøkelser	 og	 vurderinger	
bør	 grenseverdiene	 for	 restmengder	 for	 de	 nevnte	
plantevernmidlene	fastsettes	på	en	måte	som	sikrer	at	det	
akseptable	daglige	inntaket	ikke	overskrides.

8)	 For	 klortalonil	 og	 ioksynil,	 som	 det	 finnes	 en	
akutt	 referansedose	 (ARfD)	 for,	 er	 den	 akutte	
forbrukereksponeringen	 ved	 inntak	 av	 hvert	 av	
næringsmidlene	 som	 kan	 tenkes	 å	 inneholde	 rester	 av	
disse	 plantevernmidlene,	 undersøkt	 og	 vurdert	 etter	 de	
framgangsmåter	 og	 den	 praksis	 som	 for	 tiden	 benyttes	
i	 Fellesskapet,	 idet	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	
offentliggjort	 av	 Verdens	 helseorganisasjon.	 Det	 er	 tatt	
hensyn	 til	 uttalelser	 fra	Vitenskapskomiteen	 for	planter,	
særlig	 råd	 og	 anbefalinger	 for	 vern	 av	 forbrukere	 som	
inntar	næringsmidler	behandlet	med	plantevernmidler(2).	
På	 grunnlag	 av	 undersøkelsen	 av	 inntaket	 gjennom	
kosten	 bør	 grenseverdiene	 for	 rester	 av	 de	 nevnte	
plantevernmidlene	fastsettes	på	en	måte	som	sikrer	at	den	
akutte	referansedosen	ikke	overskrides.	For	andre	stoffer	
har	en	vurdering	av	tilgjengelige	opplysninger	vist	at	det	
ikke	 er	 nødvendig	med	 akutte	 referansedoser,	 og	 at	 det	
derfor	ikke	er	behov	for	en	kortsiktig	vurdering.

9)	 Grenseverdiene	 for	 restmengder	 bør	 fastsettes	 til	
bestemmelsesgrensen	 i	de	 tilfeller	der	godkjent	bruk	av	
plantefarmasøytiske	 produkter	 ikke	 fører	 til	 påviselige	
rester	 av	 plantevernmidler	 på	 eller	 i	 næringsmiddelet,	
eller	 der	 det	 ikke	 finnes	 noen	 godkjente	 bruksområder,	
eller	 der	 bruk	 som	 er	 godkjent	 i	 medlemsstatene,	 ikke	
er	 blitt	 underbygd	med	nødvendige	 data,	 eller	 der	 bruk	
i	tredjestater	som	fører	til	rester	på	eller	i	næringsmidler	
som	 kan	 bringes	 i	 omsetning	 på	 fellesskapsmarkedet,	
ikke	er	blitt	underbygd	med	nødvendige	data.

10)	 Fastsettelse	 eller	 endring	 av	 midlertidige	 grenseverdier	
for	restmengder	på	fellesskapsplan	er	ikke	til	hinder	for	at	
medlemsstatene	kan	 fastsette	midlertidige	grenseverdier	
for	 restmengder	 for	 ioksynil	 og	 kinoksyfen	 i	 samsvar	
med	 artikkel	 4	 nr.	 1	 bokstav	 f)	 i	 direktiv	 91/414/EØF	
og	 vedlegg	 VI	 til	 nevnte	 direktiv.	 Fire	 år	 anses	 som	
et	 tilstrekkelig	 langt	 tidsrom	 for	 å	 godkjenne	 bruk	 av	
disse	stoffene	på	ytterligere	bruksområder.	Fellesskapets	
midlertidige	grenseverdi	for	restmengder	bør	deretter	bli	
endelig.

(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	om	spørsmål	som	gjelder	endring	av	vedleggene	 til	 rådsdirektiv	
86/362/EØF,	86/363/EØF	og	90/642/EØF	(uttalelse	fra	Vitenskapskomiteen	
for	planter,	14.	juli	1998);	uttalelse	om	varierende	rester	av	plantevernmidler	
i	frukt	og	grønnsaker	(uttalelse	fra	Vitenskapskomiteen	for	planter,	14.	juli	
1998)	http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html.

11)	 Grenseverdiene	for	restmengder	fastsatt	i	direktiv	86/362/
EØF,	86/363/EØF	og	90/642/EØF	bør	derfor	endres	for	
å	 sørge	 for	at	bruken	av	de	berørte	plantefarmasøytiske	
produkter	 overvåkes	 og	 kontrolleres,	 og	 for	 å	 verne	
forbrukerne.	 Dersom	 grenseverdier	 for	 restmengder	
allerede	er	fastsatt	i	vedleggene	til	nevnte	direktiver,	bør	
de	 endres.	 Dersom	 grenseverdier	 for	 restmengder	 hittil	
ikke	er	blitt	fastsatt,	bør	de	fastsettes	for	første	gang.

12)	 Direktiv	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	 90/642/EØF	 bør	
derfor	endres.

13)	 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.

Artikkel 2

Direktiv	86/363/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

Artikkel 3

I	direktiv	90/642/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1.		 I	 vedlegg	 I	 i	 gruppe	 «4.	 Oljeholdige	 frø»	 innsettes	
«Gresskarfrø».

2.		 Vedlegg	 III	 endres	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 III	 til	 dette	
direktiv.

Artikkel 4

Medlemsstatene	 skal	 innen	 18.	 desember	 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.



21.6.2012 Nr.	35/55EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

De	skal	anvende	disse	bestemmelsene	fra	19.	desember	2007.

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

Artikkel 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,	17.	september	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/362/EØF	erstattes	raden	for	deltametrin	med	følgende:

Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

«Deltametrin	(cis-deltametrin)(a) 2

KORN

(a)	 Midlertidig	grenseverdi	 for	 restmengder	gyldig	 til	1.	november	2008	 i	påvente	av	revisjon	av	dokumentasjonen	 til	vedlegg	III	 i	
henhold	til	direktiv	91/414/EØF	og	den	nye	registreringen	av	deltametrin-preparater	på	medlemsstatsplan.»

VEDLEGG II

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/363/EØF	erstattes	raden	for	deltametrin	(cis-deltametrin)	med	følgende:

Grenseverdier	i	mg/kg

«Deltametrin	(cis-
deltametrin)(a)

Lever	og	nyre	0,03(*),	fjørfe	
og	fjørfeprodukter	0,1,	
andre	0,5

0,05 0,05(*)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(a)	 Midlertidig	grenseverdi	 for	 restmengder	gyldig	 til	1.	november	2008	 i	påvente	av	revisjon	av	dokumentasjonen	 til	vedlegg	III	 i	

henhold	til	direktiv	91/414/EØF	og	den	nye	registreringen	av	deltametrin-preparater	på	medlemsstatsplan.»
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VEDLEGG III

I	del	A	 i	vedlegg	 II	 til	direktiv	90/642/EØF	skal	 raden	 for	azoksystrobin,	klortalonil,	deltametrin,	heksaklorbenzen,	
ioksynil,	oksamyl	og	kinoksyfen	lyde:

«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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1.	 Frukt, frisk, tørket eller rå, 
konservert ved frysing, uten 
tilsetning av sukker; nøtter

0,01(*) 0,05(*)(p)

i)	 SITRUS-FRUKTER 1 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)(p)

	 Grapefrukt

	 Sitroner

	 Limetter

	 Mandariner	(herunder	
klementiner	og	andre	
hybrider)

0,02(*)(p)

	 Appelsiner

	 Pomeloer

	 Andre 0,01(*)(p)

ii)	 NØTTER (med eller uten 
skall)

0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Mandler

	 Paranøtter

	 Kasjunøtter

	 Kastanjer

	 Kokosnøtter

	 Hasselnøtter

	 Macadamianøtter

	 Pekannøtter

	 Pinjekjerner

	 Pistasienøtter

	 Valnøtter

	 Andre
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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iii)	 KJERNE-FRUKTER 0,05(*) 1 0,01(*)

	 Epler 0,2 0,05(*)(p)

	 Pærer

	 Kveder

	 Andre 0,1 0,02(*)(p)

iv)		STEINFRUKTER 0,05(*) 0,01(*)(p)

	 Aprikoser 1 0,05(p)

	 Kirsebær 0,2 0,3(p)

	 Ferskener	(herunder	nektari-
ner	og	andre	hybrider)

1 0,05(p)

	 Plommer

	 Andre 0,01(*) 0,1 0,02(*)(p)

v)	 BæR OG SMÅ FRUKTER 0,01(*)

a)		 Bord-	og	vindruer 2 0,2 1(p)

	 Borddruer 1

	 Vindruer 3

b)		 Jordbær	 (unntatt	
viltvoksende)

2 3 0,2 0,3(p)

c)		 Bær	 fra	 halvbusker	
(unntatt	viltvoksende)

0,01(*) 0,02(*)(p)

	 Bjørnebær 3 0,5

	 Blåbringebær

	 Loganbær

	 Bringebær 3

	 Andre 0,05(*) 0,05(*)

d)		 Andre	små	frukter	og	bær	
(unntatt	viltvoksende)

0,05(*) 2(p)

	 Blåbær

	 Tranebær 2
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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	 Solbær,	 hvitrips	 og	
rødrips

10 0,5

	 Stikkelsbær 10 0,2

	 Andre 0,01(*) 0,05(*)

e)		 Viltvoksende	bær	og	
frukter

0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)(p)

vi)	 FORSKJELLIGE 
FRUKTER

0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Avokadoer

	 Bananer 2 0,2

	 Dadler

	 Fikener

	 Kiwier 0,2

	 Kumquat

	 Litchi

	 Mango 0,2

	 Oliven	(bordoliven) 1

	 Oliven	(oljeekstraksjon) 1

	 Papaya 0,2 20

	 Pasjonsfrukt

	 Ananas

	 Granatepler

	 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)

2.	 Grønnsaker, friske eller 
ubehandlede, fryste eller 
tørkede

0,01(*)

i)	 ROT- OG KNOLL-
VEKSTER

0,05(*) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Rødbeter

	 Gulrøtter 0,2 1 0,2(p)

	 Kassava

	 Knollselleri 0,3 1
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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	 Pepperrot 0,2

	 Jordskokk

	 Pastinakk 0,2 0,2(p)

	 Rotpersille 0,2

	 Reddiker 0,2

	 Havrerot 0,2

	 Søtpoteter

	 Kålrot

	 Neper

	 Jams

	 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)(p)

ii)	 LØK 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Hvitløk 0,5 0,1 0,2(p)

	 Kepaløk 0,5 0,1 0,2(p)

	 Sjalottløk 0,5 0,1 0,2(p)

	 Pipeløk 2 5 0,1 3(p)

	 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)(p)

iii)		FRUKTBæRENDE 
GRØNNSAKER

0,05(*)(p)

a)		 Søtvier-familien 2 2 0,02(*)(p)

	 Tomater 0,3 0,02(p)

	 Paprika 0,02(p)

	 Eggfrukter 0,3 0,02(p)

	 Okra 0,3

	 Andre 0,2 0,01(*)(p)

b)	 Gresskar-familien	–	spi-
selig	skall

1 0,2 0,02(*)(p)

	 Slangeagurker 1 0,02(p)

	 Sylteagurker 5 0,02(p)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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	 Mandelgresskar 0,03(p)

	 Andre 0,01(*) 0,01(*)(p)

c)		 Gresskar-familien	—	
uspiselig	skall

0,5 1 0,2 0,01(*)(p) 0,05(p)

	 Meloner

	 Gresskar

	 Vannmeloner

	 Andre

(d)		Sukkermais 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

iv)	 KÅL 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

a)		 Blomsterkål 0,5 3 0,1

	 Brokkoli	(herunder	
calabrese)

	 Blomkål

	 Andre

b)		 Hodekål 0,3 0,1

	 Rosenkål 3

	 Hvitkål 3

	 Andre 0,01(*)

c)		 Bladkål 5 0,01(*) 0,5

	 Kinakål

	 Grønnkål

	 Andre

d)		 Knutekål 0,2 0,01(*) 0,05(*)

v)	 BLAD-GRØNNSAKER 
OG FRISKE URTER

0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

a)		 Salat	og	lignende 3 0,01(*) 0,5

	 Karse

	 Vårsalat

	 Salat
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.

A
zo
ks
ys
tro
bi
n

K
lo
rta
lo
ni
l

D
el
ta
m
et
rin
	(c
is
-d
el
ta
m
et
rin
)(
a )

H
ek
sa
kl
or
be
nz
en

Io
ks
yn
il,
	h
er
un
de
r	d
et
s	
es
te
re
,	

ut
try
kt
	s
om

	io
ks
yn
il

O
ks
am

yl

K
in
ok
sy
fe
n

	 Bredbladet	endiv

	 Salatsennep

	 Blader	og	stengler	av	
kål,	herunder	nepeblad

	 Andre

b)		 Spinat	og	lignende 0,05(*) 0,01(*) 0,5

	 Spinat

	 Bladbete

	 Andre

c)		 Brønnkarse 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)

	 d)	Salatsikori 0,2 0,01(*) 0,05(*)

e)		 Urter 3 5 0,5

	 Kjørvel

	 Gressløk

	 Persille

	 Snittselleri

	 Andre

vi)	 BELGFRUKTER (friske) 0,2 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Bønner	(med	belg) 1 5

	 Bønner	(uten	belg) 0,2 2

	 Erter	(med	belg) 0,5 2

	 Erter	(uten	belg) 0,2 0,3

	 Andre 0,05(*) 0,01(*)

vii)	 STENGEL-GRØNN-
SAKER (friske)

0,01(*)(p)

	 Asparges

	 Kardon

	 Hageselleri 5 10

	 Fennikel 5
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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	 Artisjokk 1 0,1 0,3(p)

	 Purre 2 10 0,2 3(p)

	 Rabarbra

	 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p)

viii)	 SOPP 0,05(*) 0,05 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

a)		 Dyrket	sopp 2

b)		 Viltvoksende	sopp 0,01(*)

3.	 Tørkede belgfrukter 0,1 0,01(*) 1 0,01(*) 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p)

	 Bønner

	 Linser

	 Erter

	 Lupiner

	 Andre

4.	 Oljeholdige frø 0,1(p) 0,02(p) 0,05(*)(p)

	 Linfrø

	 Jordnøtter 0,05

	 Valmuefrø

	 Sesamfrø

	 Solsikkefrø

	 Rapsfrø 0,5 0,1

	 Soyabønner 0,5

	 Sennepsfrø 0,1

	 Bomullsfrø

	 Hampefrø

	 Gresskarfrø 0,05

	 Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	
enkeltprodukter	som	grenseverdiene	for	

restmengder	gjelder	for.
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5.	 Poteter 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) 0,02(*)

	 Tidligpoteter

	 Matpoteter

6.	 Te (tørkede blader og stilker, 
gjærede og ugjærede, av 
Camellia sinensis)

0,1(*) 0,1(*) 5 0,02(*) 0,1(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p)

7.	 Humle (tørket), herunder 
humle i form av pelleter og 
ikke-konsentrert pulver

20 50 5 0,02(*) 0,1(*)(p) 0,02(*)(p) 0,5(p)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.
(a)	 Midlertidig	grenseverdi	for	restmengder	gyldig	 til	1.	november	2008	i	påvente	av	revisjon	av	dokumentasjonen	til	vedlegg	III	 i	

henhold	til	direktiv	91/414/EØF	og	den	nye	registreringen	av	deltametrin-preparater	på	medlemsstatsplan.
(p)	 Angir	midlertidig	grenseverdi	for	rester	av	plantevernmidler	i	samsvar	med	artikkel	4	nr.	1	bokstav	f)	i	direktiv	91/414/EØF.»
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	rådsdirektiv	76/895/EØF	av	23.	november	
1976	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	 på	 og	 i	 frukt	 og	 grønnsaker(1),	 særlig	
artikkel	5,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 86/362/EØF	 av	 24.	 juli	
1986	 om	 fastsettelse	 av	 maksimumsverdier	 for	 rester	 av	
plantevernmidler	på	og	i	korn(2),	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(3),	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(4),	 særlig	 artikkel	
7,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Grenseverdiene	for	restmengder	(MRL)	gjenspeiler	bruk	
av	 de	 minste	 mengdene	 med	 plantevernmidler	 som	 er	
nødvendige	for	å	sikre	et	effektivt	plantevern,	brukt	på	en	
slik	måte	at	restmengdene	blir	så	små	som	praktisk	mulig,	
samtidig	 som	 de	 er	 toksikologisk	 akseptable,	 særlig	
når	 det	 gjelder	 forbrukernes	 beregnede	 inntak	 gjennom	
kosten.

2)	 Grenseverdiene	 for	 rester	 av	 plantevernmidler	 vurderes	
løpende,	 og	 verdiene	 endres	 for	 å	 ta	 hensyn	 til	 nye	
opplysninger,	herunder	nye	eller	endrede	bruksområder.	
Kommisjonen	 er	 underrettet	 om	 nye	 eller	 endrede

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 243	 av	 18.9.2007,	 s.	 61,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 23/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	4

(1)	 EFT	L	340	av	9.12.1976,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/8/EF	(EUT	L	63	av	1.3.2007,	s.	9).

(2)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	37.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/27/EF	(EUT	L	128	av	16.5.2007,	s.	31).

(3)	 EFT	L	221	av	7.8.1986,	s.	43.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/28/EF	(EUT	L	135	av	26.5.2007,	s.	6).

(4)	 EFT	L	350	av	14.12.1990,	s.	71.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/39/EF	(EUT	L	165	av	27.6.2007,	s.	25).

		 bruksområder	som	vil	 føre	 til	endringer	 i	 restmengdene	
av	maneb,	mankozeb,	metiram,	propineb	og	tiram.

3)	 Det	 aktive	 stoffet	 ziram	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	
rådsdirektiv	 91/414/EØF(5)	 ved	 kommisjonsdirektiv	
2003/81/EF(6).	 Oppføringen	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
91/414/EØF	 var	 basert	 på	 vurderingen	 av	 de	 framlagte	
opplysninger	 om	 det	 foreslåtte	 bruksområdet.	 De	
tilgjengelige	 opplysningene	 er	 gjennomgått,	 og	 er	
tilstrekkelige	til	at	det	kan	fastsettes	visse	grenseverdier	
for	restmengder.

4)	 Fellesskapsgrenseverdier	for	rester	av	maneb,	mankozeb,	
metiram,	 propineb	 og	 tiram	 er	 fastsatt	 i	 direktiv	
76/895/EØF,	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	 90/642/
EØF.	 Disse	 grenseverdiene	 er	 tatt	 i	 betraktning	 ved	
tilpasningen	 av	 grenseverdiene	 for	 restmengder	 som	
berøres	 av	 dette	 direktiv.	 Ettersom	 rester	 av	 maneb,	
mankozeb,	 metiram,	 propineb,	 tiram	 og	 ziram	 ikke	
kan	 fastsettes	 individuelt	 ved	 rutinemessig	 overvåking,	
er	 det	 fastsatt	 grenseverdier	 for	 restmengder	 for	 hele	
gruppen	 av	 disse	 plantevernmidlene,	 som	også	 er	 kjent	
som	 ditiokarbamater.	 Det	 finnes	 imidlertid	metoder	 for	
individuell	 fastsettelse	 av	 rester	 av	 propineb,	 tiram	 og	
ziram,	 selv	 om	 disse	 ikke	 kan	 anvendes	 rutinemessig.	
Disse	metodene	bør	 anvendes	 fra	 tilfelle	 til	 tilfelle,	 der	
særskilte	 mengdebestemmelser	 for	 propineb,	 ziram	 og/
eller	tiram	er	nødvendige.

5)	 Akseptabelt	 daglig	 inntak	 (ADI),	 og	 dersom	 det	 er	
nødvendig,	 akutt	 referansedose	 (ARfD),	 fastsettes	 i	
Kommisjonens	 sammenfattende	 rapporter	 som	 ble	
utarbeidet	 i	 forbindelse	med	oppføringen	av	de	aktuelle	
aktive	 stoffene	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 91/414/EØF.	
Forbrukernes	 eksponering	 for	 næringsmidler	 behandlet	
med	 det	 aktuelle	 aktive	 stoffet	 er	 vurdert	 og	 evaluert	 i	
samsvar	 med	 fellesskapsframgangsmåtene.	 Det	 er	 også	
tatt	 hensyn	 til	 retningslinjene	 offentliggjort	 av	Verdens	
helseorganisasjon(7)	og	til	uttalelse	fra	Vitenskapskomiteen	
for	planter(8)	om	den	anvendte	metoden.	Det	konkluderes	
med	at	de	foreslåtte	grenseverdiene	for	restmengder	ikke	
vil	føre	til	at	de	nevnte	akseptable	daglige	inntak	eller	de	
nevnte	akutte	referansedoser	overskrides.

(5)	 EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/52/EF	(EUT	L	214	av	17.8.2007,	s.	3).

(6)	 EUT	L	224	av	6.9.2003,	s.	29.
(7)	 «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).

(8)	 Uttalelse	fra	Vitenskapskomiteen	for	planter	om	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).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/57/EF

av 17. september 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til 
grenseverdier for rester av ditiokarbamater(*)

 2012/EØS/35/16
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6)	 Grenseverdiene	 for	 restmengder	 bør	 fastsettes	 til	
bestemmelsesgrensen	 i	de	 tilfeller	der	godkjent	bruk	av	
plantefarmasøytiske	 produkter	 ikke	 fører	 til	 påviselige	
rester	 av	 plantevernmidler	 på	 eller	 i	 næringsmiddelet,	
eller	 der	 det	 ikke	 finnes	 noen	 godkjente	 bruksområder,	
eller	 der	 bruk	 som	 er	 godkjent	 i	 medlemsstatene,	 ikke	
er	 blitt	 underbygd	med	nødvendige	 data,	 eller	 der	 bruk	
i	tredjestater	som	fører	til	rester	på	eller	i	næringsmidler	
som	 kan	 bringes	 i	 omsetning	 på	 fellesskapsmarkedet,	
ikke	er	blitt	underbygd	med	nødvendige	data.

7)	 Det	 er	 derfor	 nødvendig	 å	 endre	 grenseverdiene	 for	
restmengder	 fastsatt	 i	 vedleggene	 til	 direktiv	 76/895/
EØF,	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	 90/642/EØF,	 for	
å	 muliggjøre	 god	 overvåking	 og	 kontroll	 av	 forbudet	
mot	 bruk	 av	 disse	 stoffene	 og	 for	 å	 verne	 forbrukerne.	
Dersom	grenseverdier	for	restmengder	allerede	er	fastsatt	
i	vedleggene	til	nevnte	direktiver,	bør	de	endres.	Dersom	
grenseverdier	for	restmengder	hittil	ikke	er	blitt	fastsatt,	
bør	de	fastsettes	for	første	gang.

8)	 Direktiv	 76/895/EØF,	 86/362/EØF,	 86/363/EØF	 og	
90/642/EØF	bør	derfor	endres.

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

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	 vedlegg	 II	 til	 direktiv	 76/895/EØF	 utgår	 oppføringen	 som	
gjelder	tiram.

Artikkel 2

Direktiv	86/362/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	I	til	dette	
direktiv.

Artikkel 3

Direktiv	86/363/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	II	til	dette	
direktiv.

Artikkel 4

Direktiv	90/642/EØF	endres	i	samsvar	med	vedlegg	III	til	dette	
direktiv.

Artikkel 5

Medlemsstatene	skal	innen	18.	mars	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	19.	mars	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.

Artikkel 6

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

Artikkel 7

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	17.	september	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	erstattes	radene	for	mankozeb,	maneb,	metiram,	propineb	og	zineb	(uttrykt	
som	CS2)	med	følgende:

«Rester	av	plantevernmidler Grenseverdier	i	mg/kg

Ditiokarbamater,	uttrykt	som	CS2,	herunder	mankozeb,	
maneb,	metiram,	propineb,	tiram	og	ziram(),(2)

1		 Hvete,	rug,	rughvete,	spelthvete	(ma,	mz)
2		 Bygg,	havre	(ma,	mz)
0,05(*)	Andre	kornslag

Propineb	(uttrykt	som	propylendiamin)(3) 0,05(*)

KORN

Tiram	(uttrykt	som	tiram)(3) 0,1(*)

KORN

Ziram	(uttrykt	som	ziram)(3) 0,1(*)

KORN

(1)	 Grenseverdiene	for	restmengder	som	uttrykkes	som	CS2,	kan	utledes	fra	forskjellige	ditiokarbamater	og	er	derfor	ikke	tilstrekkelige	
som	parameter	for	god	landbruksprakis.	Disse	grenseverdiene	bør	derfor	ikke	legges	til	grunn	for	en	vurdering	av	om	prinsippene	
for	god	landbrukspraksis	er	oppfylt.

(2)	 Kilden	til	restmengden	er	angitt	i	parentes	(ma:	maneb,	me:	metiram,	mz:	mankozeb,	pr:	propineb,	t:	tiram,	z:	ziram).

(3)	 Ettersom	alle	ditiokarbamater	bidrar	til	den	endelige	restmengden	av	CS2,	er	det	generelt	ikke	mulig	å	skille	dem	fra	hverandre.	Det	
finnes	imidlertid	metoder	for	individuell	fastsettelse	av	rester	av	propineb,	ziram	og	tiram.	Disse	metodene	bør	anvendes	fra	tilfelle	
til	tilfelle,	der	særskilte	mengdebestemmelser	for	propineb,	ziram	og/eller	tiram	er	nødvendige.

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.»

VEDLEGG II

I	del	B	i	vedlegg	II	til	direktiv	86/363/EØF	erstattes	radene	for	mankozeb,	maneb,	metiram,	propineb	og	zineb	(uttrykt	
som	CS2)	med	følgende:

Grenseverdier	i	mg/kg

Rester	av	plantevernmidler

For	kjøtt,	herunder	fett,	
bearbeidet	kjøtt,	slakteavfall	
og	animalsk	fett	oppført	i	
vedlegg	I	under	KN-kode	
0201,	0202,	0203,	0204,	
0205	00	00,	0206,	0207,	
ex	0208,	0209	00,	0210,	

1601	00	og	1602

For	melk	og	melkeprodukter	
oppført	i	vedlegg	I	under	
KN-kode	0401,	0402,	
0405	00	og	0406

I	ferske	egg	uten	skall,	for	
fugleegg	og	eggeplommer	
oppført	i	vedlegg	I	under	
KN-kode.	0407	00	og	0408

«Ditiokarbamater,	 uttrykt	
som	 CS2,	 herunder	
mankozeb,	maneb,	metiram,	
propineb,	tiram	og	ziram

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.»
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VEDLEGG III

I	del	A	i	vedlegg	II	til	direktiv	90/642/EØF	erstattes	raden	for	«mankozeb,	maneb,	metiram,	propineb	og	zineb	(uttrykt	
som	CS2)»	med	følgende	tekst:

«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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1.	 Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, 
uten tilsetning av sukker; nøtter

i)	 SITRUSFRUKTER 5	(mz) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

	 Grapefrukt

	 Sitroner

	 Limetter

	 Mandariner	 (herunder	 klementiner	 og	 andre	
hybrider)

	 Appelsiner

	 Pomeloer

	 Andre

ii)	 NØTTER (med eller uten skall) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

	 Mandler

	 Paranøtter

	 Kasjunøtter

	 Kastanjer

	 Kokosnøtter

	 Hasselnøtter

	 Macadamianøtter

	 Pekannøtter

	 Pinjekjerner

	 Pistasienøtter

	 Valnøtter 0,1	(mz)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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	 Andre 0,05(*)

iii)	 KJERNEFRUKTER 5	(ma,	mz,	
me,	pr,	t,	z)

0,3

	 Epler 5 0,1(*)

	 Pærer 5 1

	 Kveder

	 Andre 0,1(*) 0,1(*)

iv)	 STEINFRUKTER

	 Aprikoser 2	(mz,	t) 3

	 Kirsebær 2	(mz,	me,	pr,	
t,	z)

0,3 3 5

	 Ferskener	(herunder	nektariner	og	andre	hybrider) 2	(mz,	t) 3

	 Plommer 2	(mz,	me,	
t,	z)

2 2

	 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

v)	 BæR OG SMÅ FRUKTER 0,1(*)

a)	 Bord-	og	vindruer 5	(ma,	mz,	
me,	pr,	t)

	 Borddruer 1 0,1(*)

	 Vindruer 1 3

b)	 Jordbær	(unntatt	viltvoksende) 10	(t) 0,05(*) 10

c)	 Bær	fra	halvbusker	(unntatt	viltvoksende) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

	 Bjørnebær

	 Blåbringebær

	 Loganbær

	 Bringebær

	 Andre
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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d)	 Andre	små	frukter	og	bær	(unntatt	
viltvoksende)

0,05(*) 0,1(*)

	 Blåbær

	 Tranebær

	 Solbær,	hvitrips	og	rødrips 5	(mz)

	 Stikkelsbær

	 Andre 0,05(*)

e)	 Viltvoksende	bær	og	frukter 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

vi)	 FORSKJELLIGE FRUKTER 0,1(*) 0,1(*)

	 Avokadoer

	 Bananer 2	(mz,	me)

	 Dadler

	 Fikener

	 Kiwier

	 Kumquat

	 Litchi

	 Mango 2	(mz)

	 Oliven	(bordoliven) 5	(mz,	pr) 0,3

	 Oliven	(oljeekstraksjon) 5	(mz,	pr) 0,3

	 Papaya 7	(mz)

	 Pasjonsfrukt

	 Ananas

	 Granatepler

	 Andre 0,05(*) 0,05(*)

2	 Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller 
tørkede

0,1(*)

i)	 ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,1(*)

	 Rødbeter 0,5	(mz)

	 Gulrøtter 0,2	(mz)

	 Kassava

	 Knollselleri 0,3	(ma,	me,	
pr,	t)

0,3
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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	 Pepperrot 0,2	(mz)

	 Jordskokk

	 Pastinakk 0,2	(mz)

	 Rotpersille 0,2	(mz)

	 Reddiker

	 Havrerot 0,2	(mz)

	 Søtpoteter

	 Kålrot

	 Neper

	 Jams

	 Andre 0,05(*) 0,05(*)

ii)	 LØK 0,05(*) 0,1(*)

	 Hvitløk 0,1	(mz)

	 Kepaløk 1	(ma,	mz)

	 Sjalottløk 1	(ma,	mz)

	 Pipeløk 1	(mz)

	 Andre 0,05(*)

iii)	 FRUKTBæRENDE GRØNNSAKER 0,1(*)

a)	 Søtvierfamilien

	 Tomater 3	(mz,	me,	
pr)

2

	 Paprika 5	(mz,	pr) 1

	 Eggfrukter 3	(mz,	me)

	 Okra 0,5	(mz)

	 Andre 0,05(*) 0,05(*)

b)	 Gresskarfamilien	–	spiselig	skall 2	(mz,	pr)

	 Slangeagurker 2

	 Sylteagurker

	 Mandelgresskar

	 Andre 0,05(*)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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c)	 Gresskarfamilien	—	uspiselig	skall 1	(mz,	pr)

	 Meloner 1

	 Gresskar

	 Vannmeloner 1

	 Andre 0,05(*)

d)	 Sukkermais 0,05(*) 0,05(*)

iv)	 KÅL 0,05(*) 0,1(*)

a)	 Blomsterkål 1	(mz)

	 Brokkoli	(herunder	calabrese)

	 Blomkål

	 Andre

b)	 Hodekål

	 Rosenkål 2	(mz)

	 Hvitkål 3	(mz)

	 Andre 0,05(*)

c)	 Bladkål 0,5	(mz)

	 Kinakål

	 Grønnkål

	 Andre

d)	 Knutekål 1	(mz)

v)	 BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05(*)

a)	 Salat	og	lignende 5	(mz,	me,	t)

	 Karse

	 Vårsalat

	 Salat 2

	 Bredbladet	endiv 2

	 Rukola

	 Blader	og	stengler	av	kål,	herunder	nepeblad

	 Andre 0,1(*)
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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b)	 Spinat	og	lignende 0,05(*) 0,1(*)

	 Spinat

	 Bladbete

	 Andre

c)	 Brønnkarse 0,3	(mz) 0,1(*)

d)	 Salatsikori 0,5	(mz) 0,1(*)

e)	 Urter 5	(mz,	me) 0,1(*)

	 Kjørvel

	 Gressløk

	 Persille

	 Snittselleri

	 Andre

vi)	 BELGFRUKTER (friske) 0,05(*) 0,1(*)

	 Bønner	(med	belg) 1	(mz)

	 Bønner	(uten	belg) 0,1	(mz)

	 Erter	(med	belg) 1	(ma,	mz)

	 Erter	(uten	belg) 0,1	(mz)

	 Andre 0,05(*)

vii)	STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,05(*) 0,1(*)

	 Asparges 0,5	(mz)

	 Kardon

	 Hageselleri

	 Fennikel

	 Artisjokk

	 Purre 3	(ma,	mz)

	 Rabarbra 0,5	(mz)

	 Andre 0,05(*)

viii)	 SOPP 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)

a)	 Dyrket	sopp

b)	 Viltvoksende	sopp
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«Rester	av	plantevernmidler	og	grenseverdier	for	
restmengder	(mg/kg)

Grupper	av	og	eksempler	på	enkeltprodukter	som	grenseverdiene	
for	restmengder	gjelder.
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3.	 Tørkede belgfrukter 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

	 Bønner 0,1	(mz)

	 Linser

	 Erter 0,1	(mz)

	 Lupiner

	 Andre 0,05(*)

4.	 Oljeholdige frø 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*)

	 Linfrø

	 Jordnøtter

	 Valmuefrø

	 Sesamfrø

	 Solsikkefrø

	 Rapsfrø 0,5	(ma,	mz)

	 Soyabønner

	 Sennepsfrø

	 Bomullsfrø

	 Hampefrø

	 Gresskarfrø

	 Andre 0,1(*)

5.	 Poteter 0,3	(ma,	mz,	
me,	pr)

0,2 0,1(*) 0,1(*)

	 Tidligpoteter

	 Matpoteter

6.	 Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, 
av Camellia sinensis)

0,1(*) 0,1(*) 0,2(*) 0,2(*)

7.	 Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og 
ikke-konsentrert pulver

25	(pr) 50 0,2(*) 0,2(*)

(1)	 Grenseverdiene	for	restmengder	som	uttrykkes	som	CS2,	kan	utledes	fra	forskjellige	ditiokarbamater	og	er	derfor	ikke	tilstrekkelige	
som	parameter	for	god	landbruksprakis.	Disse	grenseverdiene	bør	derfor	ikke	legges	til	grunn	for	en	vurdering	av	om	prinsippene	
for	god	landbrukspraksis	er	oppfylt.

(2)	 Kilden	til	restmengden	er	angitt	i	parentes	(ma:	maneb,	me:	metiram,	mz:	mankozeb,	pr:	propineb,	t:	tiram,	z:	ziram).
(3)	 Ettersom	alle	ditiokarbamater	bidrar	til	den	endelige	restmengden	av	CS2,	er	det	generelt	ikke	mulig	å	skille	dem	fra	hverandre.	Det	

finnes	imidlertid	metoder	for	individuell	fastsettelse	av	rester	av	propineb,	ziram	og	tiram.	Disse	metodene	bør	anvendes	fra	tilfelle	
til	tilfelle,	der	særskilte	mengdebestemmelser	for	propineb,	ziram	og/eller	tiram	er	nødvendige.

(*)	 Angir	bestemmelsesgrensen.»
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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)	er	det	opprettet	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.

2)	 For	 en	 rekke	 kombinasjoner	 av	 stoffer	 og	 produkttyper	
som	 er	 oppført	 på	 listen,	 har	 enten	 alle	 deltakerne	
trukket	 seg	ut	 av	vurderingsprogrammet	 i	 samsvar	med

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 216	 av	 21.8.2007,	 s.	 17,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 24/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	5

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2007/20/
EF	av	3.	april	2007	(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	 8	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 2032/2003,	 eller	
den	 rapporterende	 medlemsstaten	 som	 er	 utpekt	 til	
vurderingen,	har	ikke	mottatt	fullstendig	dokumentasjon	
som	 nevnt	 i	 artikkel	 9	 nr.	 5	 i	 nevnte	 forordning	 innen	
tidsfristen	fastsatt	i	vedlegg	V	og	VIII	til	forordningen.

3)	 Kommisjonen	 har	 derfor,	 i	 henhold	 til	 artikkel	 8	 nr.	 3	
og	4	og	artikkel	9	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	2032/2003,	
underrettet	medlemsstatene	om	dette.	Disse	opplysningene	
ble	også	offentliggjort	elektronisk	14.	juni	2006.

4)	 Ingen	foretak	eller	medlemsstat	har	i	de	tre	månedene	etter	
den	 elektroniske	 offentliggjøringen	 av	 opplysningene	
uttrykt	 interesse	 for	 å	overta	 rollen	 som	deltaker	 for	de	
berørte	stoffene	og	produkttypene.

5)	 De	berørte	stoffene	og	produkttypene	bør	derfor	fjernes	
fra	vurderingsprogrammet	og	ikke	oppføres	i	vedlegg	I,	
IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/EF.

6)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	Den	faste	komité	for	biocidprodukter	—

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. august 2007

om at visse stoffer som skal undersøkes i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet nevnt 
i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 

biocidprodukter, ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til nevnte direktiv(*)

[meddelt under nummer K(2007) 3846]

(2007/565/EF)

 2012/EØS/35/17
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GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Stoffene	og	produkttypene	 som	er	angitt	 i	vedlegget	 til	dette	
vedtak,	skal	ikke	oppføres	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	
98/8/EF.

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.

Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	14.	august	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Stoffer og produkttyper som ikke skal oppføres i vedlegg I, IA og IB til direktiv 98/8/EF

Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype

Bis[1-sykloheksyl-1,2-di(hydroksy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-
kobber

312600-89-8 21

Maursyre 200-579-1 64-18-6 18

Propan-2-ol 200-661-7 67-63-0 18

L(+)-melkesyre 201-196-2 79-33-4 1

L(+)-melkesyre 201-196-2 79-33-4 13

Antrakinon 201-549-0 84-65-1 19

1,4-diklorbenzen 203-400-5 106-46-7 18

1,4-diklorbenzen 203-400-5 106-46-7 19

N-(2-etylheksyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid 204-029-1 113-48-4 18

Benzylbenzoat 204-402-9 120-51-4 19

Malation 204-497-7 121-75-5 18

Kaprylsyre 204-677-5 124-07-2 19

Kaptan 205-087-0 133-06-2 21

N-(triklormetyltio)ftalimid	/	folpet 205-088-6 133-07-3 21

Ziram 205-288-3 137-30-4 19

Ziram 205-288-3 137-30-4 21

Tiabendazol 205-725-8 148-79-8 21

Diuron 206-354-4 330-54-1 21

(RS)-3-allyl-2-metyl-4-oksosyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-
2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-syklopropankarboksylat	(alle	
isomerer;	forhold:1:1:1:1:1:1:1:1)	/	alletrin

209-542-4 584-79-2 18

Sinksulfid 215-251-3 1314-98-3 18

Sinksulfid 215-251-3 1314-98-3 21

Dinatriumtetraborat,	vannfritt 215-540-4 1330-43-4 18

Naftensyrer,	kobbersalter 215-657-0 1338-02-9 8

Klortalonil 217-588-1 1897-45-6 21

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 21

Klorpyrifos 220-864-4 2921-88-2 18

Klorpyrifosmetyl 227-011-5 5598-13-0 18

(R)-p-menta-1,8-dien/	d-limonen 227-813-5 5989-27-5 18

(R)-p-menta-1,8-dien/	d-limonen 227-813-5 5989-27-5 19

Prometryn 230-711-3 7287-19-6 21

Silikondioksid	—	amorf 231-545-4 7631-86-9 16
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype

Silikondioksid	—	amorf 231-545-4 7631-86-9 19

Beinolje	/	dyreolje	(dippelsolje) 232-294-3 8001-85-2 19

Rapsolje 232-299-0 8002-13-9 18

Lignin 232-682-2 9005-53-2 19

Lignin 232-682-2 9005-53-2 21

Oksinkobber 233-841-9 10380-28-6 8

Dinatriumoktaborat,	tetrahydrat 234-541-0 12280-03-4 18

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 16

Dodecylguanidinmonohydroklorid 237-030-0 13590-97-1 21

Foksim 238-887-3 14816-18-3 18

Klortoluron 239-592-2 15545-48-9 21

Metomyl 240-815-0 16752-77-5 18

Dimetyloktadekyl[3-(trimetoksysilyl)propyl]ammoniumklorid 248-595-8 27668-52-6 21

(S)-3-allyl-2-metyl-4-oksosyklopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimetyl-
3-(2-metylprop-1-enyl)-syklopropankarboksylat	(bare	1R-trans,	
1S-isomer)	/	S-bioalletrin

249-013-5 28434-00-6 18

Bioresmetrin 249-01-40 28434-01-7 18

O-etyl-O-[(2-isopropoksykarbonyl)-1-metyl]vinyl(etylamido)
tiofosfat

250-517-2 31218-83-4 18

Amitraz 251-375-4 33089-61-1 18

3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea	/	isoproturon 251-835-4 34123-59-6 18

3-(4-isopropylfenyl)1,1-dimetylurea	/	isoproturon 251-835-4 34123-59-6 21

m-fenoksybenzyl-3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-
dimetylsyklopropankarboksylat	/	permetrin

258-067-9 52645-53-1 19

3-jod-2-propynylbutylkarbamat 259-627-5 55406-53-6 18

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin	/	
fenpropimorf

266-719-9 67564-91-4 21

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-18-alkyldimetyl,	
klorider

269-919-4 68391-01-5 16

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-18-alkyldimetyl,	
klorider

269-919-4 68391-01-5 18

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-18-alkyldimetyl,	
klorider

269-919-4 68391-01-5 19

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-18-alkyldimetyl,	
klorider

269-919-4 68391-01-5 21

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	di-C8-10-alkyldimetyl,	
klorider

270-331-5 68424-95-3 16

Melaleuca	alternifolia,	ekstrakt	/	australsk	tetreolje 285-377-1 85085-48-9 19

2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroksy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]
dioksafosfosin-6-oksid,	natriumsalt

286-344-4 85209-91-2 1
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Navn EF-nr. CAS-nr. Produkttype

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-14-alkyldimetyl,	
klorider

287-089-1 85409-22-9 16

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-14-alkyldimetyl,	
klorider

287-089-1 85409-22-9 18

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-14-alkyldimetyl,	
klorider

287-089-1 85409-22-9 19

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	benzyl-C12-14-alkyldimetyl,	
klorider

287-089-1 85409-22-9 21

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	C12-14-alkyl[(etylfenyl)
metyl]dimetyl,	klorider

287-090-7 85409-23-0 16

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	C12-14-alkyl[(etylfenyl)
metyl]dimetyl,	klorider

287-090-7 85409-23-0 18

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	C12-14-alkyl[(etylfenyl)
metyl]dimetyl,	klorider

287-090-7 85409-23-0 19

Kvaternære	ammoniumforbindelser,	C12-14-alkyl[(etylfenyl)
metyl]dimetyl,	klorider

287-090-7 85409-23-0 21

.alfa.-cyano-4-fluor-3-fenoksybenzyl-[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-
(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylsyklopropankarboksylat

289-244-9 86560-93-2 18

Chrysanthemum	cinerariaefolium,	ekstrakt 289-699-3 89997-63-7 19

Einebær,	Juniperus	mexicana,	ekstrakt 294-461-7 91722-61-1 19

Lavendel,	Lavandula	hybrida,	ekstrakt	/	lavandinolje 294-470-6 91722-69-9 18

3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-oksid 431-030-6 163269-30-5 21

Klormetyl-oktyldisulfid 432-680-3 180128-56-7 21

Kaliumsalter	av	fettsyrer	(C15-21) Blanding — 18

(E)-2-oktadecenal Ennå	ikke	
tildelt

51534-37-3 19

(E,Z)-2,13-oktadekadienal Ennå	ikke	
tildelt

99577-57-8 19

S-Hydropren	/	etyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat Plante-
famasøytisk	
produkt

65733-18-8 18

4-brom-2-(4-klorofenyl)-1-(etoksymetyl)-5-(trifluormetyl)-1H-
pyrrol-3-karbonitril	/	klorfenapyr

Plante-
famasøytisk	
produkt

122453-73-0 21
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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),

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Regionkomiteen(2),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(3)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Denne	 forordning	 skal	 sikre	 et	 høyt	 vernenivå	 for	
menneskers	 helse	 og	 miljøet	 samt	 fritt	 varebytte	 for	
stoffer	 —	 alene,	 i	 stoffblandinger	 og	 i	 produkter	 —	
samtidig	 som	 konkurranseevne	 og	 nyskaping	 bedres.	
Denne	 forordning	 skal	 også	 fremme	 utvikling	 av	
alternative	metoder	for	vurdering	av	farer	ved	stoffer.

2)	 Det	 indre	 marked	 for	 stoffer	 kan	 fungere	 effektivt	
dersom	kravene	til	stoffer	ikke	varierer	vesentlig	fra	én	
medlemsstat	til	en	annen.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 136	 av	 29.5.2007,	 s.	 3,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 25/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	6

(1)	 EUT	C	112	av	30.4.2004,	s.	92,	og	EUT	C	294	av	25.11.2005,	s.	38.
(2)	 EUT	C	164	av	5.7.2005,	s.	78.
(3)	 Europaparlamentsuttalelse	av	17.	november	2005	(ennå	ikke	offentliggjort	i	

EUT),	Rådets	felles	holdning	av	27.	juni	2006	(EUT	C	276	E	av	14.11.2006,	
s.	 1)	 og	 Europaparlamentets	 holdning	 av	 13.	 desember	 2006	 (ennå	 ikke	
offentliggjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	18.	desember	2006.

3)	 Et	 høyt	 vernenivå	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	
bør	 sikres	 ved	 tilnærmingen	 av	 lovbestemmelser	 om	
stoffer,	med	det	mål	 å	 oppnå	 en	bærekraftig	 utvikling.	
Lovbestemmelsene	 bør	 anvendes	 på	 en	 måte	 som	
ikke	 innebærer	 forskjellsbehandling,	 enten	 stoffene	
er	 gjenstand	 for	 handel	 på	 det	 indre	 marked,	 eller	
internasjonalt	i	samsvar	med	Fellesskapets	internasjonale	
forpliktelser.

4)	 I	 henhold	 til	 gjennomføringsplanen	 som	 ble	 vedtatt	 4.	
september	 2002	 på	 verdenstoppmøtet	 i	 Johannesburg	
om	bærekraftig	utvikling,	er	det	Den	europeiske	unions	
mål	 at	 kjemikalier,	 innen	 2020,	 skal	 produseres	 og	
anvendes	 på	 en	 slik	 måte	 at	 minst	 mulig	 betydelige	
skadevirkninger	påføres	menneskers	helse	og	miljøet.

5)	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 uten	 at	 Fellesskapets	
regelverk	for	arbeidsplasser	og	miljø	berøres.

6)	 Denne	forordning	bør	bidra	til	å	oppfylle	den	strategiske	
framgangsmåten	for	internasjonal	kjemikalieforvaltning	
(SAICM),	som	ble	vedtatt	6.	februar	2006	i	Dubai.

7)	 For	å	bevare	det	indre	markeds	enhet	og	å	sikre	et	høyt	
vernenivå	 for	 menneskers	 helse,	 særlig	 arbeidstakeres	
helse,	 og	 miljøet	 må	 det	 sikres	 at	 framstillingen	 av	
stoffer	i	Fellesskapet	skjer	i	samsvar	med	Fellesskapets	
regelverk	også	dersom	disse	stoffene	eksporteres.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006

av 18. desember 2006

om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse 
av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) 
nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(*)

 2012/EØS/35/18
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8)	 Det	bør	tas	særlig	hensyn	til	den	potensielle	virkning	av	
denne	forordning	på	små	og	mellomstore	bedrifter	og	til	
behovet	for	å	unngå	at	de	forskjellsbehandles.

9)	 Vurderingen	av	virkemåten	til	de	fire	viktigste	juridiske	
virkemidlene	med	hensyn	til	kjemikalier	i	Fellesskapet,	
dvs.	 rådsdirektiv	 67/548/EØF	 av	 27.	 juni	 1967	 om	
tilnærming	 av	 lover	 og	 forskrifter	 om	 klassifisering,	
emballering	og	merking	av	farlige	stoffer(1),	rådsdirektiv	
76/769/EØF	 av	 27.	 juli	 1976	 om	 tilnærming	 av	
medlemsstatenes	 lover	 og	 forskrifter	 om	 begrensning	
av	 markedsføring	 og	 bruk	 av	 visse	 farlige	 stoffer	 og	
preparater(2),	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	1999/45/
EF	av	31.	mai	1999	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lover	 og	 forskrifter	 om	 klassifisering,	 emballering	 og	
merking	av	farlige	stoffblandinger(3)	og	rådsforordning	
(EØF)	 nr.	 793/93	 av	 23.	 mars	 1993	 om	 vurdering	 og	
kontroll	av	risikoer	ved	eksisterende	stoffer(4)	har	gjort	
det	mulig	å	 fastslå	en	rekke	problemer	ved	virkemåten	
til	Fellesskapets	regelverk	for	kjemikalier,	som	har	ført	
til	forskjeller	i	medlemsstatenes	lover	og	forskrifter,	som	
direkte	 påvirker	 det	 indre	markeds	 virkemåte	 på	 dette	
området,	og	satt	søkelyset	på	behovet	for	å	gjøre	mer	for	
å	verne	folkehelsen	og	miljøet,	etter	føre-var-prinsippet.

10)	 Stoffer	 under	 tollmyndighetenes	 tilsyn	 som	 er	 under	
midlertidig	lagring	i	frisoner	eller	frilagre	med	sikte	på	
gjenutførsel,	eller	som	er	i	transitt,	brukes	ikke	i	denne	
forordnings	 betydning,	 og	 bør	 derfor	 ikke	 omfattes	
av	 dens	 virkeområde.	 Transport	 av	 farlige	 stoffer	 og	
stoffblandinger	 med	 jernbane,	 på	 vei,	 på	 innlands	
vannvei,	til	sjøs	eller	i	luften	bør	også	utelukkes	fra	dens	
virkeområde,	 ettersom	 slik	 transport	 allerede	 omfattes	
av	særlige	regler.

11)	 For	 å	 sikre	 gjennomførbarhet	 og	 fortsatt	 stimulere	 til	
resirkulering	 og	 gjenvinning	 av	 avfall,	 bør	 avfall	 ikke	
anses	 som	 stoffer,	 stoffblandinger	 eller	 produkter	 i	
henhold	til	denne	forordning.

12)	 Et	viktig	mål	for	det	nye	systemet	som	opprettes	ved	denne	
forordning,	er	å	oppmuntre	til	og	i	visse	tilfeller	sikre	at	

(1)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2004/73/EF	 (EUT	 L	 152	 av	 30.4.2004,	 s.	 1).	 Rettet	 ved	 EUT	 L	 216	 av	
16.6.2004,	s.	3.

(2)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	201.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2005/90/EF	(EUT	L	33	av	4.2.2006,	s.	28).

(3)	 EFT	L	200	av	30.7.1999,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2006/8/EF	(EUT	L	19	av	24.1.2006,	s.	12).

(4)	 EFT	L	84	av	5.4.1993,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

stoffer	som	gir	grunn	til	alvorlig	bekymring,	etter	hvert	
blir	erstattet	med	mindre	farlige	stoffer	eller	teknologier	
når	det	foreligger	egnede	alternativer	som	er	økonomisk	
og	 teknisk	 gjennomførbare.	 Denne	 forordning	 berører	
ikke	anvendelsen	av	direktiver	om	vern	av	arbeidstakere	
og	av	miljøet,	særlig	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2004/37/EF	av	29.	april	2004	om	vern	av	arbeidstakarar	
mot	 risiko	ved	å	vere	utsett	 for	kreftframkallande	eller	
mutagene	 stoff	 i	 arbeidet	 (sjette	 særdirektiv	 i	medhald	
av	 artikkel	 16	 nr.	 1	 i	 direktiv	 89/391/EØF)(5)	 og	
rådsdirektiv	98/24/EF	av	7.	april	1998	om	vern	av	helsa	
og	 tryggleiken	 til	 arbeidstakarar	mot	 risiko	 i	 samband	
med	 kjemiske	 agensar	 på	 arbeidsplassen	 (fjortande	
særdirektiv	 i	 medhald	 av	 artikkel	 16	 nr.	 1	 i	 direktiv	
89/391/EØF)(6),	 i	 henhold	 til	 hvilke	 arbeidsgiverne	
er	 forpliktet	 til	 å	 fjerne	 farlige	 stoffer	 dersom	 dette	 er	
teknisk	 mulig,	 eller	 erstatte	 dem	 med	 mindre	 farlige	
stoffer.

13)	 Denne	forordning	bør	få	anvendelse	uten	å	berøre	forbud	
og	 begrensninger	 fastsatt	 i	 rådsdirektiv	 76/768/EØF	
av	 27.	 juli	 1976	 om	 tilnærming	 av	 medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 kosmetiske	 produkter(7)	 i	 den	
utstrekning	stoffer	anvendes	og	bringes	i	omsetning	som	
kosmetikkbestanddeler	og	omfattes	av	denne	forordnings	
virkeområde.	Et	 forbud	mot	 forsøk	med	virveldyr	med	
henblikk	på	vern	av	menneskers	helse	bør,	med	hensyn	
til	anvendelse	av	disse	stoffene	i	kosmetiske	produkter,	
innføres	trinnvis,	som	fastsatt	i	direktiv	76/768/EØF.

14)	 Denne	forordning	vil	frambringe	opplysninger	om	stoffer	
og	bruken	av	dem.	Tilgjengelige	opplysninger,	herunder	
slike	 som	 frambringes	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	
bør	 brukes	 av	 relevante	 aktører	 ved	 anvendelsen	 og	
gjennomføringen	 av	 relevante	 deler	 av	 Fellesskapets	
regelverk,	for	eksempel	om	produkter,	og	Fellesskapets	
frivillige	 ordninger,	 som	 ordningen	 for	 miljømerking.	
Kommisjonen	 bør	 ved	 gjennomgåelse	 og	 utvikling	
av	 relevante	 fellesskapsregler	 og	 frivillige	 ordninger	
vurdere	 hvordan	 opplysninger	 som	 frambringes	
gjennom	denne	 forordning,	 bør	 utnyttes,	 og	 undersøke	
mulighetene	for	å	innføre	et	europeisk	kvalitetsmerke.

15)	 Det	 er	 behov	 for	 å	 sikre	 effektiv	 forvaltning	 av	
tekniske,	 vitenskapelige	 og	 administrative	 sider	 av	
denne	 forordning	 på	 fellesskapsplan.	 Det	 bør	 derfor	
opprettes	en	sentralenhet	for	å	ivareta	denne	funksjonen.	
En	 forundersøkelse	 av	 ressursbehovene	 til	 denne	
sentralenheten	 konkluderte	 med	 at	 en	 uavhengig	
sentralenhet,	 sammenlignet	 med	 andre	 muligheter,	 på	
lang	 sikt	 innebærer	 en	 rekke	 fordeler.	 Et	 europeisk	
kjemikaliebyrå	 (heretter	 kalt	 «Byrået»)	 bør	 derfor	
opprettes.

(5)	 EUT	L	158	av	30.4.2004,	s.	50.	Rettet	ved	EUT	L	229	av	29.6.2004,	s.	23.
(6)	 EFT	L	131	av	5.5.1998,	s.	11.
(7)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	

2005/80/EF	(EUT	L	303	av	22.11.2005,	s.	32).
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16)	 I	 denne	 forordning	 fastsettes	 særlige	 oppgaver	 og	
forpliktelser	for	framstillere,	importører	og	etterfølgende	
brukere	 av	 stoffer	 som	 sådan,	 i	 stoffblandinger	 og	
i	 produkter.	 Denne	 forordning	 bygger	 på	 prinsippet	
om	 at	 bransjen	 bør	 framstille,	 importere	 eller	 bruke	
stoffer	 eller	 bringe	 dem	 i	 omsetning	 på	 en	 ansvarlig	
måte	og	med	den	forsiktighet	som	er	nødvendig,	under	
vilkår	som	med	rimelighet	kan	forutses,	 for	å	unngå	at	
skadevirkninger	påføres	menneskers	helse	og	miljøet.

17)	 Alle	 tilgjengelige	 og	 relevante	 opplysninger	
om	 stoffer	 som	 sådan,	 i	 stoffblandinger	 og	 i	
produkter,	 bør	 samles	 inn	 med	 sikte	 på	 å	 bidra	 til	
identifikasjon	 av	 farlige	 egenskaper,	 og	 anbefalinger	
om	 risikohåndteringstiltak	 bør	 systematisk	 formidles	
gjennom	hele	forsyningskjeden,	i	det	omfang	som	med	
rimelighet	er	nødvendig	for	å	forebygge	skadevirkninger	
på	menneskers	helse	og	miljøet.	Videre	bør	det,	der	det	
er	hensiktmessig,	oppmuntres	til	formidling	av	tekniske	
råd	om	risikohåndtering	i	forsyningskjeden.

18)	 Ansvaret	for	håndteringen	av	risikoen	knyttet	til	stoffene	
bør	 ligge	 hos	 de	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 som	
framstiller,	importerer,	bringer	i	omsetning	eller	benytter	
disse	 stoffene.	 Opplysninger	 om	 gjennomføringen	 av	
denne	 forordning	bør	være	 lett	 tilgjengelige,	 særlig	 for	
små	og	mellomstore	bedrifter.

19)	 Det	 bør	 derfor	 i	 registreringsbestemmelsene	 kreves	
at	 framstillere	 og	 importører	 frambringer	 data	 om	 de	
stoffene	 de	 produserer	 eller	 importerer,	 at	 de	 benytter	
dataene	til	å	vurdere	risiko	knyttet	til	disse	stoffene,	og	at	
de	utvikler	og	anbefaler	egnede	risikohåndteringstiltak.	
For	å	sikre	at	de	faktisk	oppfyller	disse	forpliktelsene,	og	
av	åpenhetshensyn,	bør	det	i	tilknytning	til	registreringen	
kreves	at	de	framlegger	dokumentasjon	som	inneholder	
alle	slike	opplysninger	for	Byrået.	Registrerte	stoffer	bør	
kunne	handles	fritt	på	det	indre	marked.

20)	 Vurderingsbestemmelsene	bør	fastsette	at	registreringen	
skal	 følges	 opp	 ved	 at	 det	 kan	 kontrolleres	 om	
registreringene	 er	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	 denne	
forordning,	 og	 om	 nødvendig	 ved	 at	 det	 frambringes	
ytterligere	 opplysninger	 om	 stoffenes	 egenskaper.	
Dersom	Byrået	 i	 samarbeid	med	medlemsstatene	anser	
det	for	å	være	grunnlag	for	å	mene	at	et	stoff	utgjør	en	
risiko	 for	 menneskers	 helse	 eller	 miljøet,	 bør	 Byrået,	
etter	 å	 ha	 inkludert	 stoffet	 i	 Fellesskapets	 løpende	
handlingsplan	 for	 vurdering	 av	 stoffer,	 sikre	 at	 stoffet	
blir	vurdert,	med	støtte	fra	vedkommende	myndigheter	i	
medlemsstatene.

21)	 Selv	om	opplysninger	om	stoffer	som	framkommer	ved	
en	vurdering,	i	første	rekke	bør	brukes	av	framstillere	og	

importører	 til	 å	 håndtere	 risikoene	 knyttet	 til	 stoffene,	
kan	 de	 også	 benyttes	 til	 å	 innlede	 framgangsmåtene	
for	 godkjenning	 eller	 begrensning	 i	 henhold	 til	 denne	
forordning,	 eller	 for	 risikohåndtering	 i	 henhold	 til	
annet	 fellesskapsregelverk.	 Det	 bør	 derfor	 sikres	 at	
disse	 opplysningene	 er	 tilgjengelige	 for	 vedkommende	
myndigheter	 og	 kan	 benyttes	 av	 dem	 ved	 slike	
framgangsmåter.

22)	 Godkjenningsbestemmelsene	 bør	 sikre	 at	 det	 indre	
marked	fungerer	godt,	samtidig	som	de	sikrer	at	risikoene	
ved	stoffer	som	gir	grunn	til	svært	alvorlig	bekymring,	
er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll.	 Godkjenninger	 for	
omsetning	og	bruk	bør	gis	av	Kommisjonen	bare	dersom	
risikoene	knyttet	til	bruken	av	dem	er	under	tilstrekkelig	
kontroll,	 når	 dette	 er	 mulig,	 eller	 dersom	 bruken	 kan	
begrunnes	 ut	 fra	 sosioøkonomiske	 årsaker	 og	 det	 ikke	
finnes	egnede	alternativer	som	er	økonomisk	og	teknisk	
levedyktige.

23)	 Bestemmelsene	 om	 begrensninger	 bør	 gjøre	 det	mulig	
helt	eller	delvis	å	forby	framstilling,	omsetning	og	bruk	
av	stoffer	som	innebærer	risikoer	som	krever	tiltak,	eller	
på	 annen	 måte	 begrense	 dem,	 ut	 fra	 en	 vurdering	 av	
risikoene.

24)	 Under	 forberedelsene	 til	 denne	 forordning	 har	
Kommisjonen	lansert	REACH-gjennomføringsprosjekter	
(«RIP»)	 med	 deltaking	 av	 sakkyndige	 fra	 de	 berørte	
parter.	 Noen	 av	 disse	 prosjektene	 har	 som	 formål	
utarbeiding	 av	 utkast	 til	 retningslinjer	 og	 verktøy	 som	
skal	 hjelpe	 Kommisjonen,	 Byrået,	 medlemsstatene,	
framstillere,	 importører	 og	 etterfølgende	 brukere	 av	
stoffer	til	på	en	konkret	måte	å	oppfylle	de	forpliktelser	
som	følger	av	denne	forordning.	Dette	arbeidet	bør	gjøre	
det	 mulig	 for	 Kommisjonen	 og	 Byrået	 å	 gjøre	 egnet	
teknisk	veiledning	 tilgjengelig	 til	 rett	 tid	med	henblikk	
på	de	frister	som	innføres	ved	denne	forordning

25)	 Ansvaret	 for	 å	 vurdere	 farer	 ved	 stoffer	 bør	 i	 første	
rekke	 påligge	 de	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 som	
framstiller	 eller	 importerer	 stoffene,	 men	 først	 når	 de	
mengder	som	produseres	eller	importeres,	overstiger	en	
viss	mengde,	 slik	 at	 de	 blir	 i	 stand	 til	 å	 bære	 byrdene	
i	 tilknytning	 til	 dette.	 Fysiske	 eller	 juridiske	 personer	
som	 håndterer	 kjemikalier,	 bør	 treffe	 de	 nødvendige	
risikohåndteringstiltak	 i	 samsvar	 med	 vurderingen	 av	
risikoen	 med	 disse	 stoffene,	 og	 formidle	 relevante	
anbefalinger	 videre	 i	 forsyningskjeden.	 Dette	 bør	
innebære	 at	 man	 på	 en	 hensiktsmessig	 og	 åpen	 måte	
beskriver,	 dokumenterer	 og	 underretter	 om	 risikoene	
knyttet	 til	 produksjon,	 bruk	 og	 disponering	 av	 hvert	
stoff.

26)	 For	effektivt	å	utføre	 sikkerhetsevalueringer	 for	 stoffer	
bør	 framstillere	 og	 importører	 av	 stoffer	 framskaffe	
opplysninger	 om	 disse	 stoffene,	 om	 nødvendig	 ved	 å	
utføre	nye	forsøk.
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27)	 Med	 henblikk	 på	 håndheving	 og	 evaluering	 og	 av	
åpenhetshensyn	 bør	 opplysninger	 om	 disse	 stoffene,	
samt	 tilknyttede	 opplysninger,	 herunder	 om	
risikohåndteringstiltak,	 normalt	 framlegges	 for	
myndighetene.

28)	 Vitenskapelig	 forskning	 og	 utvikling	 benytter	 normalt	
mengder	på	under	ett	tonn	per	år.	Det	er	ikke	behov	for	
å	 fastsette	noe	unntak	for	slik	virksomhet,	 fordi	stoffer	
i	 slike	 mengder	 likevel	 ikke	 behøver	 å	 registreres.	
For	 å	 fremme	 nyskaping	 bør	 imidlertid	 produkt-	 og	
prosessorientert	 forskning	 og	 utvikling	 unntas	 fra	
registreringsplikten	 for	et	visst	 tidsrom	dersom	et	 stoff	
ennå	ikke	er	beregnet	for	omsetning	overfor	et	ubegrenset	
antall	 kunder,	 fordi	 bruk	 av	 stoffet	 i	 stoffblandinger	
eller	 produkter	 fortsatt	 krever	 ytterligere	 forskning	 og	
utvikling	 gjennomført	 av	 den	 potensielle	 registranten	
selv	 eller	 i	 samarbeid	 med	 et	 begrenset	 antall	 kjente	
kunder.	Det	bør	dessuten	fastsettes	et	lignende	unntak	for	
etterfølgende	brukere	 som	bruker	 stoffet	med	henblikk	
på	produkt-	og	prosessorientert	 forskning	og	utvikling,	
forutsatt	 at	 risikoene	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	
er	under	tilstrekkelig	kontroll,	i	samsvar	med	kravene	i	
regelverket	for	vern	av	arbeidstakere	og	miljøet.

29)	 Ettersom	 produsenter	 og	 importører	 av	 produkter	 bør	
være	ansvarlige	 for	 sine	produkter,	bør	det	pålegges	et	
krav	 til	 registrering	 av	 stoffer	 som	 er	 beregnet	 avgitt	
fra	 produktene,	 og	 som	 ikke	 er	 blitt	 registrert	 for	
slik	 bruk.	 For	 stoffer	 som	 gir	 grunn	 til	 svært	 alvorlig	
bekymring,	og	som	forekommer	i	produktene	i	mengder	
og	 konsentrasjoner	 over	 terskelverdiene,	 bør	 Byrået	
underrettes	 dersom	 eksponering	 for	 stoffet	 ikke	 kan	
utelukkes,	 og	dersom	 stoffet	 ikke	 er	 registrert	 av	noen	
for	 slik	 bruk.	 Byrået	 bør	 dessuten	 gis	 fullmakt	 til	 å	
kreve	 at	 en	 registreringssøknad	 framlegges	dersom	det	
har	grunn	til	å	anta	at	avgivelse	av	et	stoff	fra	produktet	
kan	utgjøre	en	risiko	for	menneskers	helse	eller	miljøet,	
og	 stoffet	 forekommer	 i	 produktene	 i	 mengder	 på	 til	
sammen	 over	 ett	 tonn	 per	 produsent	 eller	 importør	
per	 år.	 Byrået	 bør	 vurdere	 behovet	 for	 et	 forslag	 om	
begrensninger	dersom	det	anser	at	bruken	av	slike	stoffer	
i	 produkter	 utgjør	 en	 risiko	 for	menneskers	 helse	 eller	
miljøet	som	ikke	i	tilstrekkelig	grad	er	under	kontroll.

30)	 Krav	til	hvordan	framstillerne	og	importørene	skal	utføre	
sine	 sikkerhetsevalueringer	 for	 stoffer	 bør	 fastsettes	 i	
detalj	i	et	teknisk	vedlegg,	slik	at	det	er	mulig	for	dem	
å	 oppfylle	 sine	 forpliktelser.	 For	 at	 byrden	 skal	 deles	
rettferdig	med	kundene,	 bør	 framstillere	 og	 importører	
i	sin	sikkerhetsevaluering	for	stoffer	behandle	ikke	bare	
egen	bruk	og	den	bruk	de	bringer	sine	stoffer	i	omsetning	
for,	men	også	all	annen	bruk	som	deres	kunder	ber	dem	
behandle.

31)	 Kommisjonen	 bør	 i	 nært	 samarbeid	 med	 bransjen,	
medlemsstatene	 og	 andre	 relevante	 berørte	 parter	
utarbeide	 veiledninger	 for	 hvordan	 kravene	 i	 denne	
forordning	kan	oppfylles	når	det	gjelder	stoffblandinger	
(særlig	 med	 hensyn	 til	 sikkerhetsdatablader	 med	
eksponeringsscenarioer),	herunder	evaluering	av	stoffer	
som	inngår	i	særskilte	stoffblandinger,	som	metaller	som	
inngår	i	legeringer.	Kommisjonen	bør	i	den	forbindelse	
fullt	 ut	 ta	 hensyn	 til	 det	 arbeid	 som	 er	 utført	 innenfor	
rammen	 av	 REACH-gjennomføringsprosjektene	
(«RIPs»),	 og	 bør	 inkludere	 nødvendig	 veiledning	 på	
dette	området	i	den	samlede	REACH-veiledningspakken.	
Veiledningen	bør	være	tilgjengelig	før	denne	forordning	
får	anvendelse.

32)	 Det	 bør	 ikke	 være	 nødvendig	 å	 foreta	 en	
sikkerhetsevaluering	for	stoffer	i	stoffblandinger	i	visse	
svært	 lave	 konsentrasjoner	 som	 anses	 ikke	 å	 gi	 grunn	
til	 bekymring.	 Stoffer	 i	 stoffblandinger	 i	 slike	 lave	
konsentrasjoner	 bør	 unntas	 fra	 godkjenningskravet.	
Disse	 bestemmelsene	 bør	 gjelde	 tilsvarende	 for	
stoffblandinger	som	er	faste	blandinger	av	stoffer,	inntil	
en	slik	stoffblanding	får	en	bestemt	form	som	gjør	den	
til	et	produkt.

33)	 Felles	 framlegging	 og	 deling	 av	 opplysninger	 om	
stoffer	 bør	 fastsettes	 for	 å	 øke	 registreringssystemets	
effektivitet,	redusere	kostnadene	og	redusere	forsøk	med	
virveldyr.	 Et	medlem	 av	 en	 gruppe	 av	 registranter	 bør	
framlegge	opplysninger	på	vegne	av	de	andre	etter	regler	
som	 sikrer	 at	 alle	 påkrevde	 opplysninger	 er	 framlagt,	
samtidig	 som	 det	 er	 mulig	 å	 dele	 kostnadsbyrden.	 En	
registrant	 bør	 i	 visse	 bestemte	 tilfeller	 også	 kunne	
framlegge	opplysninger	direkte	for	Byrået.

34)	 Kravene	 om	 å	 framskaffe	 opplysninger	 om	 stoffer	 bør	
tilpasses	 etter	 framstillings-	 eller	 importmengdene	 til	
et	stoff,	ettersom	disse	gir	en	indikasjon	på	menneskers	
og	miljøets	potensielle	 eksponering	 for	 stoffene,	og	de	
bør	beskrives	utførlig.	For	å	redusere	mulige	virkninger	
for	 stoffer	 som	 forekommer	 i	 små	 mengder,	 bør	 nye	
toksikologiske	 og	 økotoksikologiske	 opplysninger	
kreves	 bare	 for	 prioriterte	 stoffer	 mellom	 ett	 og	 ti	
tonn.	 For	 andre	 stoffer	 i	 dette	 mengdeintervallet	 bør	
framstillere	 og	 importører	 oppmuntres	 til	 å	 legge	 fram	
disse	opplysningene.

35)	 Medlemsstatene,	 Byrået	 og	 alle	 berørte	 parter	
bør	 fullt	 ut	 ta	 hensyn	 til	 resultatene	 av	 REACH-
gjennomføringsprosjektene,	 særlig	 med	 hensyn	 til	
registreringen	av	stoffer	som	forekommer	i	naturen.

36)	 Det	 må	 tas	 hensyn	 til	 anvendelsen	 av	 artikkel	 2	 nr.	 7	
bokstav	a)	og	b)	og	vedlegg	XI	på	stoffer	som	er	avledet	
av	mineralogiske	prosesser,	og	det	bør	fullt	ut	tas	hensyn	
til	dette	ved	revisjonen	av	vedlegg	IV	og	V.
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37)	 Dersom	det	utføres	forsøk,	må	disse	oppfylle	relevante	
krav	til	vern	av	laboratoriedyr	i	rådsdirektiv	86/609/EØF	
av	24.	november	1986	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lover	 og	 forskrifter	 om	 vern	 av	 forsøksdyr	 og	 dyr	 til	
andre	vitenskapelige	formål(1)	og,	for	økotoksikologiske	
og	 toksikologiske	 forsøk,	 god	 laboratoriepraksis	 som	
fastsatt	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/10/EF	
av	11.	februar	2004	om	tilnærming	av	lover	og	forskrifter	
om	 bruk	 av	 prinsippene	 for	 god	 laboratoriepraksis	
og	 kontroll	 av	 deres	 bruk	 ved	 forsøk	 med	 kjemiske	
stoffer(2).

38)	 Det	 bør	 også	 være	 tillatt	 å	 frambringe	 opplysninger	
ved	 alternative	 midler	 som	 gir	 tilsvarende	 resultater	
som	 de	 fastsatte	 forsøkene	 og	 forsøksmetodene,	 for	
eksempel	når	 disse	opplysningene	kommer	 fra	gyldige	
kvalitative	 eller	 kvantitative	 strukturaktivitetsmodeller	
eller	 fra	 strukturelt	beslektede	 stoffer.	For	dette	 formål	
bør	Byrået	i	samarbeid	med	medlemsstatene	og	berørte	
parter	utarbeide	en	egnet	veiledning.	Det	bør	også	være	
mulig	å	unnlate	å	framlegge	visse	opplysninger	dersom	
det	 kan	 gis	 en	 relevant	 begrunnelse.	 På	 grunnlag	 av	
erfaringer	 fra	 REACH-gjennomføringsprosjektene	 bør	
det	utarbeides	kriterier	som	definerer	hva	som	utgjør	en	
slik	begrunnelse.

39)	 For	 å	 hjelpe	 foretak,	 særlig	 små	 og	 mellomstore	
bedrifter,	med	å	oppfylle	kravene	i	denne	forordning,	bør	
medlemsstatene	i	tillegg	til	de	veiledningsdokumentene	
for	 bruk	 som	 Byrået	 tilbyr,	 opprette	 nasjonale	
informasjonspunkter.

40)	 Kommisjonen,	 medlemsstatene,	 bransjen	 og	 andre	
aktører	 bør	 fortsette	 å	 bidra	 til	 å	 fremme	 alternative	
forsøksmetoder	 på	 internasjonalt	 og	 nasjonalt	 plan,	
herunder	edb-baserte	metoder,	in-vitro-metoder	der	dette	
er	 hensiktsmessig,	metoder	 basert	 på	 toksikogenomikk	
og	andre	relevante	metoder.	Fellesskapets	strategi	for	å	
fremme	alternative	 forsøksmetoder	er	en	prioritert	 sak,	
og	 Kommisjonen	 bør	 sikre	 at	 den	 fortsatt	 er	 prioritert	
i	 dens	 framtidige	 rammeprogrammer	 for	 forskning	
og	 i	 initiativer	 som	 Fellesskapets	 handlingsplan	 for	
dyrebeskyttelse	 og	 dyrevelferd	 2006-2010.	 Aktørenes	
deltaking	og	initiativer	som	omfatter	alle	berørte	parter,	
bør	tilstrebes.

41)	 For	 mellomprodukter	 bør	 det	 av	 hensyn	 til	
gjennomførbarheten	 og	 på	 grunn	 av	 deres	 spesielle	
art	 fastsettes	 særlige	 registreringskrav.	 Polymerer	 bør	
unntas	fra	registrering	og	evaluering	inntil	de	polymerer	
som	må	registreres	på	grunn	av	sin	risiko	for	menneskers	
helse	 eller	 miljøet,	 kan	 bestemmes	 på	 en	 praktisk	 og	
kostnadseffektiv	måte	på	grunnlag	av	solide	tekniske	og	
anerkjente	vitenskapelige	kriterier.

(1)	 EFT	L	358	av	18.12.1986,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	(EF)	nr.	2003/65/EF	(EUT	L	230	av	16.9.2003,	s.	32).

(2)	 EUT	L	50	av	20.2.2004,	s.	44.

42)	 For	 å	 unngå	 at	 myndigheter	 og	 fysiske	 eller	 juridiske	
personer	 overbelastes	 med	 arbeidet	 med	 å	 registrere	
innfasingsstoffer	 som	 allerede	 finnes	 på	 det	 indre	
marked,	 bør	 denne	 registreringen	 fordeles	 over	
et	 passende	 tidsrom,	 uten	 at	 det	 dermed	 må	 oppstå	
unødige	forsinkelser.	Det	bør	derfor	fastsettes	frister	for	
registreringen	av	disse	stoffene.

43)	 Data	 for	 stoffer	 som	 allerede	 er	 meldt	 i	 samsvar	 med	
direktiv	67/548/EØF,	bør	gradvis	innlemmes	i	systemet	
og	 oppjusteres	 når	 den	 påfølgende	 kvantitative	 terskel	
nås.

44)	 For	 å	 oppnå	 et	 harmonisert,	 enkelt	 system	 bør	 alle	
registreringer	 framlegges	 for	 Byrået.	 For	 å	 sikre	 en	
konsekvent	framgangsmåte	og	effektiv	bruk	av	ressurser	
bør	 Byrået	 foreta	 en	 kontroll	 av	 at	 alle	 registreringer	
er	 fullstendige,	 og	 ta	 ansvaret	 for	 eventuelle	 endelige	
avvisninger	av	registreringer.

45)	 På	 europeisk	 liste	 over	 eksisterende	 markedsførte	
kjemiske	stoffer	(EINECS)	er	visse	sammensatte	stoffer	
oppført	 i	 en	 enkelt	 post.	 UVCB-stoffer	 (stoffer	 av	
ukjent	 eller	 variabel	 sammensetning,	 sammensatte	
reaksjonsprodukter	 eller	 biologisk	 materiale)	 kan	
registreres	 som	 ett	 enkelt	 stoff	 i	 henhold	 til	 denne	
forordning,	 til	 tross	 for	 sin	 variable	 sammensetning,	
forutsatt	 at	 de	 farlige	 egenskapene	 ikke	 varierer	 i	
vesentlig	grad	og	gir	grunn	for	samme	klassifisering.

46)	 For	å	sikre	at	opplysninger	som	er	samlet	inn	gjennom	
registrering,	 holdes	 à	 jour,	 bør	 det	 innføres	 en	
forpliktelse	for	registrantene	til	å	underrette	Byrået	om	
visse	endringer	i	opplysningene.

47)	 Det	 er	 i	 samsvar	med	 direktiv	 86/609/EØF	 nødvendig	
å	erstatte,	redusere	eller	forbedre	forsøk	med	virveldyr.	
Gjennomføringen	 av	 denne	 forordning	 bør	 om	 mulig	
bygge	på	bruk	av	alternative	forsøksmetoder	som	egner	
seg	til	evaluering	av	kjemikaliers	helse-	og	miljørisikoer.	
Bruk	av	dyr	bør	unngås	ved	at	det	benyttes	alternative	
metoder	 som	 er	 godkjent	 av	 Kommisjonen	 eller	
internasjonale	organer,	eller	anerkjent	av	Kommisjonen	
eller	Byrået	som	egnet	til	å	oppfylle	opplysningskravene	
fastsatt	 i	 denne	 forordning.	 For	 dette	 formål	 bør	
Kommisjonen,	 etter	 samråd	 med	 relevante	 aktører	 og	
der	det	er	hensiktsmessig,	foreslå	å	endre	den	framtidige	
kommisjonsforordningen	 om	 forsøksmetoder	 eller	
denne	 forordning,	med	henblikk	på	å	erstatte,	 redusere	
eller	 forbedre	dyreforsøk.	Kommisjonen	og	Byrået	bør	
sikre	at	en	reduksjon	av	dyreforsøk	blir	et	nøkkelelement	
i	 utviklingen	 og	 ajourføringen	 av	 veiledningene	 som	
er	 beregnet	 på	 de	 berørte	 parter,	 og	 i	 Byråets	 egne	
framgangsmåter.
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48)	 Denne	 forordning	 bør	 ikke	 være	 til	 hinder	 for	 at	
Fellesskapets	konkurranseregler	anvendes	fullt	ut.

49)	 For	 å	 unngå	 dobbeltarbeid,	 og	 særlig	 for	 å	 redusere	
forsøk	med	virveldyr,	bør	bestemmelsene	om	utarbeiding	
og	 framlegging	 av	 registreringer	 og	 ajourføringer	
kreve	 at	 opplysninger	 deles	 dersom	 en	 registrant	 ber	
om	 det.	 Dersom	 opplysningene	 gjelder	 virveldyr,	 bør	
registranten	være	forpliktet	til	å	be	om	det.

50)	 Det	 er	 i	 offentlighetens	 interesse	 å	 sikre	 at	
forsøksresultater	 som	gjelder	 visse	 stoffers	 risikoer	 for	
menneskers	helse	eller	miljøet,	snarest	mulig	formidles	
til	 de	 fysiske	 eller	 juridiske	personer	 som	bruker	dem,	
for	å	begrense	eventuelle	risikoer	knyttet	til	deres	bruk.	
Deling	 av	 opplysninger	 bør	 skje	 dersom	 en	 registrant	
ber	 om	 dette,	 særlig	 når	 det	 gjelder	 opplysninger	 som	
omfatter	 forsøk	 med	 virveldyr,	 på	 vilkår	 som	 sikrer	
en	 passende	 erstatning	 for	 foretaket	 som	 har	 utført	
forsøkene.

51)	 For	 å	 styrke	 konkurranseevnen	 til	 næringen	 i	
Fellesskapet	og	sikre	at	denne	forordning	anvendes	mest	
mulig	 effektivt,	 bør	 det	 treffes	 tiltak	 for	 felles	 bruk	 av	
data	 mellom	 registranter,	 på	 grunnlag	 av	 en	 passende	
erstatning.

52)	 For	å	sikre	de	rettmessige	eiendomsretter	 for	dem	som	
frambringer	forsøksdata,	bør	eieren	av	slike	opplysninger	
i	 et	 tidsrom	 på	 tolv	 år	 kunne	 motta	 erstatning	 fra	
registranter	som	drar	nytte	av	dataene.

53)	 For	 at	 en	 potensiell	 registrant	 av	 et	 innfasingsstoff	
skal	 kunne	 framlegge	 registreringsøknaden	 selv	 om	
vedkommende	 ikke	 oppnår	 enighet	 med	 en	 tidligere	
registrant,	 bør	 Byrået	 på	 anmodning	 tillate	 bruk	 av	
allerede	 oversendte	 sammendrag	 eller	 fyllestgjørende	
undersøkelsessammendrag	for	forsøk.	Registranten	som	
mottar	 disse	 dataene,	 bør	 være	 forpliktet	 til	 å	 delta	
i	 de	 kostnader	 som	 bæres	 av	 eieren	 av	 dataene.	 For	
stoffer	 som	 ikke	 er	 innfasingsstoffer,	 kan	 Byrået	 be	
om	 dokumentasjon	 for	 at	 den	 potensielle	 registranten	
har	 betalt	 eieren	 av	 undersøkelsen	 før	 Byrået	 gir	 den	
potensielle	 registranten	 tillatelse	 til	 å	 bruke	 disse	
opplysningene	i	sin	registreringssøknad.

54)	 For	 å	 unngå	 dobbeltarbeid,	 og	 særlig	 for	 å	 unngå	 at	
forsøk	 gjentas,	 bør	 registranter	 av	 innfasingsstoffer	
tidligst	mulig	foreta	en	forhåndsregistrering	i	en	database	
som	Byrået	administrerer.	Det	bør	opprettes	et	system	av	
fora	for	utveksling	av	opplysninger	om	stoffer	(«SIEF»)	
for	 å	 lette	 utvekslingen	 av	opplysninger	 om	 registrerte	
stoffer.	 Alle	 toneangivende	 aktører	 som	 har	 framlagt	
opplysninger	 for	 Byrået	 om	 samme	 innfasingsstoff,	
bør	 delta	 i	 et	 SIEF.	 De	 bør	 omfatte	 både	 potensielle	
registranter,	 som	 må	 framlegge	 og	 gis	 alle	 relevante	

opplysninger	som	gjelder	registrering	av	deres	stoffer,	og	
andre	deltakere,	som	kan	motta	økonomisk	erstatning	for	
sine	undersøkelser,	men	som	ikke	har	rett	 til	å	anmode	
om	opplysninger.	For	å	sikre	at	dette	systemet	fungerer	
godt,	 må	 registrantene	 oppfylle	 visse	 forpliktelser.	
Dersom	 et	 medlem	 av	 et	 SIEF	 ikke	 oppfyller	 sine	
forpliktelser,	 bør	 det	 iverksettes	 sanksjoner	 overfor	
vedkommende,	 men	 andre	 medlemmer	 bør	 tillates	 å	
fortsette	utarbeidingen	av	egen	registrering.	I	tilfeller	der	
et	 stoff	 ikke	 er	 forhåndsregistrert,	 bør	 det	 treffes	 tiltak	
for	å	hjelpe	etterfølgende	brukere	til	å	finne	alternative	
leveringskilder.

55)	 Framstillere	 og	 importører	 av	 et	 stoff	 som	 sådan	 eller	
i	 en	 stoffblanding	 bør	 oppmuntres	 til	 å	 underrette	
etterfølgende	 brukere	 av	 stoffet	 om	 de	 har	 til	 hensikt	
å	 registrere	 stoffet.	 Slike	 opplysninger	 bør	 formidles	
til	 en	 etterfølgende	 bruker	 i	 tilstrekkelig	 tid	 før	
utløpet	 av	 registreringsfristen	 når	 framstilleren	 eller	
importøren	 ikke	har	 til	 hensikt	 å	 registrere	 stoffet,	 slik	
at	 den	 etterfølgende	 brukeren	 kan	 søke	 alternative	
leveringskilder.

56)	 Framstillernes	 eller	 importørenes	 ansvar	 for	
risikohåndteringen	 i	 tilknytning	 til	 stoffene	 innebærer	
dels	 å	 formidle	 opplysninger	 om	 stoffene	 til	 andre	
yrkesbrukere	 som	 etterfølgende	 brukere	 eller	
distributører.	Dessuten	bør	produsenter	eller	importører	
av	produkter	 formidle	opplysninger	om	sikker	bruk	av	
produkter	til	industrielle	brukere	og	yrkesbrukere	samt,	
på	anmodning,	til	forbrukere.	Dette	viktige	ansvaret	bør	
også	gjelde	gjennom	hele	forsyningskjeden,	slik	at	alle	
aktører	 kan	 oppfylle	 sine	 forpliktelser	 når	 det	 gjelder	
håndteringen	 av	 risikoene	 som	 oppstår	 ved	 bruk	 av	
stoffer.

57)	 Ettersom	 eksisterende	 sikkerhetsdatablader	 allerede	
brukes	som	kommunikasjonsverktøy	i	forsyningskjeden	
for	stoffer	og	stoffblandinger,	bør	de	utvikles	ytterligere	
og	gjøres	til	en	integrert	del	av	det	system	som	opprettes	
ved	denne	forordning.

58)	 For	at	en	ansvarskjede	skal	etableres,	bør	etterfølgende	
brukere	 være	 ansvarlige	 for	 å	 vurdere	 risikoene	 som	
følger	 av	 egen	 bruk	 av	 stoffer	 dersom	 slik	 bruk	 ikke	
omfattes	 av	 et	 sikkerhetsdatablad	 stilt	 til	 disposisjon	
av	 vedkommendes	 leverandører,	 med	 mindre	
vedkommende	 etterfølgende	 bruker	 treffer	 mer	
vidtrekkende	 beskyttelsestiltak	 enn	 dem	 leverandøren	
har	 anbefalt,	 eller	 leverandøren	 ikke	 ble	 påkrevd	 å	
vurdere	slike	risikoer	eller	gi	brukeren	opplysninger	om	
slike	risikoer.	Av	samme	årsak	bør	etterfølgende	brukere	
håndtere	risikoene	som	følger	av	egen	bruk	av	stoffene.	
Det	er	dessuten	hensiktsmessig	at	alle	produsenter	eller	
importører	 av	 et	 produkt	 som	 inneholder	 et	 stoff	 som	
gir	grunn	til	svært	alvorlig	bekymring,	gir	tilstrekkelige	
opplysninger,	slik	at	sikker	bruk	av	produktet	er	mulig.
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59)	 Kravene	 til	 etterfølgende	 brukere	 om	 å	 foreta	
sikkerhetsevalueringer	av	kjemikalier	bør	også	fastsettes	
i	detalj,	slik	at	de	kan	oppfylle	sine	forpliktelser.	Disse	
kravene	bør	gjelde	bare	 for	 en	 samlet	mengde	på	over	
ett	 tonn	 av	 stoffet	 eller	 stoffblandingen.	 Imidlertid	
bør	 etterfølgende	 brukere	 i	 alle	 tilfeller	 vurdere	
bruken	 av	 stoffet,	 og	 fastsette	 og	 anvende	 egnede	
risikohåndteringstiltak.	 Etterfølgende	 brukere	 bør	
rapportere	visse	grunnleggende	opplysninger	om	bruken	
til	Byrået.

60)	 For	 håndhevings-	 og	 evalueringsformål	 bør	 det	 kreves	
at	 etterfølgende	 brukere	 av	 stoffer	 rapporterer	 visse	
grunnleggende	 opplysninger	 til	 Byrået	 dersom	 deres	
bruk	 faller	 utenfor	 vilkårene	 i	 eksponeringsscenarioet	
som	 er	 beskrevet	 i	 sikkerhetsdatabladet	 de	 har	mottatt	
fra	 den	 opprinnelige	 framstilleren	 eller	 importøren,	 og	
at	de	holder	slike	mottatte	opplysninger	à	jour.

61)	 Av	gjennomførbarhets-og	forholdsmessighetshensyn	bør	
etterfølgende	 brukere	 som	 bruker	 små	 mengder	 av	 et	
stoff,	unntas	fra	denne	rapporteringsplikten.

62)	 Kommunikasjonen	i	begge	retninger	i	forsyningskjeden	
bør	 gjøres	 lettere.	 Kommisjonen	 bør	 utvikle	 et	
klassifiseringssystem	 som	 gir	 korte,	 generelle	
beskrivelser	av	bruk,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	 resultatene	
av	REACH-gjennomføringsprosjektene.

63)	 Det	 må	 også	 sikres	 at	 frambringelse	 av	 opplysninger	
tilpasses	 det	 faktiske	 behovet	 for	 opplysninger.	 For	
dette	 formål	 bør	 Byrået	 være	 forpliktet	 til	 å	 treffe	
beslutning	 om	 de	 forsøksprogrammer	 som	 foreslås	 av	
framstillere	og	importører.	Byrået	bør	 i	samarbeid	med	
medlemsstatene	 prioritere	 visse	 stoffer,	 for	 eksempel	
slike	som	kan	gi	grunn	til	svært	alvorlig	bekymring.

64)	 For	 å	 unngå	 unødige	 dyreforsøk	 bør	 berørte	 parter	
ha	 en	 frist	 på	 45	 dager	 til	 å	 framlegge	 vitenskapelig	
gyldige	 opplysninger	 og	 undersøkelser	 som	 tar	 for	
seg	 det	 relevante	 stoffet	 og	 endepunktet	 for	 fare	 som	
forsøksprogrammet	 omhandler.	 De	 vitenskapelig	
gyldige	 opplysningene	 og	 undersøkelsene	 som	 Byrået	
har	mottatt,	bør	tas	i	betraktning	ved	beslutninger	om	de	
forsøksprogrammer	som	foreslås.

65)	 Dessuten	 må	 det	 skapes	 tillit	 til	 registreringenes	
alminnelige	 kvalitet,	 og	 sikres	 at	 allmennheten	 så	 vel	
som	 berørte	 parter	 i	 kjemisk	 industri	 har	 tillit	 til	 at	
fysiske	 og	 juridiske	 personer	 oppfyller	 de	 forpliktelser	
de	 er	 pålagt.	 Det	 bør	 derfor	 treffes	 tiltak	 for	 å	 få	
registrert	hvilke	opplysninger	som	er	gjennomgått	av	en	
sakkyndig	med	relevant	erfaring,	og	slik	at	Byrået	kan	
kontrollere	 at	 en	 prosentdel	 av	 registreringssøknadene	
oppfyller	kravene.

66)	 Byrået	 bør	 også	 gis	 fullmakt	 til	 å	 kreve	 ytterligere	
opplysninger	 fra	 framstillere,	 importører	 eller	
etterfølgende	 brukere	 om	 stoffer	 som	 på	 grunnlag	 av	
foretatte	 evalueringer	mistenkes	 for	 å	utgjøre	 en	 risiko	
for	menneskers	helse	eller	miljøet,	blant	annet	fordi	de	
finnes	i	store	mengder	på	det	indre	marked.	På	grunnlag	
av	 de	 kriterier	 for	 prioritering	 av	 stoffer	 som	 Byrået	
har	 utviklet	 i	 samarbeid	 med	medlemsstatene,	 bør	 det	
etableres	 en	 løpende	 handlingsplan	 for	 stoffevaluering	
i	 Fellesskapet,	 som	 baseres	 på	 at	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 evaluerer	 stoffene	
som	 omfattes	 av	 planen.	 Dersom	 bruk	 av	 isolerte	
mellomprodukter	på	stedet	gir	opphav	til	en	risiko	som	
tilsvarer	samme	grad	av	bekymring	som	bruk	av	stoffer	
som	krever	godkjenning,	bør	vedkommende	myndigheter	
i	medlemsstatene	også	kunne	kreve	tilleggsopplysninger	
dersom	det	er	berettiget.

67)	 Kollektiv	 enighet	 i	 Byråets	 medlemsstatskomité	
om	 utkast	 til	 beslutning	 bør	 danne	 grunnlag	 for	 et	
effektivt	system	som	sikrer	nærhetsprinsippet,	samtidig	
som	 det	 indre	 marked	 bevares.	 Dersom	 én	 eller	 flere	
medlemsstater	 eller	 Byrået	 ikke	 samtykker	 i	 et	 utkast	
til	beslutning,	bør	det	vedtas	i	henhold	til	en	sentralisert	
framgangsmåte.	Dersom	det	ikke	oppnås	enstemmighet	
i	 Medlemsstatskomiteen,	 bør	 Kommisjonen	 treffe	
beslutning	i	henhold	til	en	komitéframgangsmåte.

68)	 Evalueringen	 kan	 føre	 til	 den	 konklusjon	 at	 det	 bør	
treffes	 tiltak	 innenfor	 rammen	 av	 begrensnings-	
eller	 godkjenningsframgangsmåter,	 eller	 at	
risikohåndteringstiltak	 bør	 vurderes	 i	 henhold	 til	
annet	 relevant	 regelverk.	 Opplysninger	 om	 hvordan	
evalueringsarbeidet	forløper	bør	derfor	offentliggjøres.

69)	 For	 å	 sikre	 et	 tilstrekkelig	 høyt	 vernenivå	 for	
menneskers	 helse,	 også	 med	 henblikk	 på	 relevante	
befolkningsgrupper	 og	 eventuelt	 på	 visse	 sårbare	
delgrupper,	og	for	miljøet,	bør	stoffer	som	gir	grunn	til	
svært	alvorlig	bekymring	vies	særlig	oppmerksomhet,	i	
samsvar	med	 føre	 var-prinsippet.	Godkjenning	 bør	 gis	
dersom	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer	 som	 søker	 om	
godkjenning,	påviser	overfor	godkjenningsmyndigheten	
at	risikoene	for	menneskers	helse	og	miljøet	som	bruken	
av	 stoffet	 innebærer,	 er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll.	 I	
motsatt	tilfelle	kan	det	gis	godkjenning	til	bruk	dersom	
det	 kan	 påvises	 at	 de	 sosioøkonomiske	 fordelene	 ved	
bruk	 av	 stoffet	 overgår	 risikoen	 forbundet	med	bruken	
av	 stoffet,	 og	 at	 det	 ikke	 finnes	 egnede	 alternative	
stoffer	 eller	 teknologier	 som	 er	 økonomisk	 og	 teknisk	
gjennomførbare.	Ut	fra	hensynet	til	at	det	indre	marked	
skal	 fungere	 tilfredsstillende,	 bør	 Kommisjonen	 være	
godkjenningsmyndighet.
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70)	 Skadevirkninger	 på	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	 fra	
stoffer	som	gir	grunn	 til	 svært	alvorlig	bekymring,	bør	
forebygges	 gjennom	 anvendelse	 av	 hensiktsmessige	
risikohåndteringstiltak,	 for	 å	 sikre	 at	 eventuell	 risiko	 i	
forbindelse	med	 bruk	 av	 et	 stoff	 er	 under	 tilstrekkelig	
kontroll,	 og	 med	 sikte	 på	 gradvis	 å	 erstatte	 disse	
stoffene	med	egnede,	 sikrere	 stoffer.	Det	bør	 anvendes	
risikohåndteringstiltak	for	å	sikre	at	eksponering	for	disse	
stoffene	ved	 framstilling,	omsetning	og	bruk,	herunder	
som	 følge	 av	 innføring,	 utslipp	 og	 tap,	 gjennom	 hele	
livssyklusen	er	under	terskelverdien	for	skadevirkninger.	
For	ethvert	stoff	som	det	er	gitt	godkjenning	for,	og	for	
ethvert	 annet	 stoff	 som	det	 ikke	er	mulig	å	 fastsette	 et	
sikkert	eksponeringsnivå	for,	bør	det	alltid	treffes	tiltak	
for	 å	 minimalisere	 eksponering	 og	 utslipp,	 i	 den	 grad	
det	er	 teknisk	og	praktisk	mulig,	slik	at	muligheten	for	
skadevirkninger	 blir	 minst	 mulig.	 I	 alle	 rapporter	 om	
kjemikaliesikkerhet	 bør	 tiltak	 for	 å	 sikre	 tilstrekkelig	
kontroll	 være	 angitt.	 Disse	 tiltakene	 bør	 anvendes,	 og	
eventuelt	anbefales	til	andre	aktører	i	forsyningskjeden.

71)	 Metoder	 for	 å	 fastsette	 terskelverdier	 for	
kreftframkallende	 og	 arvestoffskadelige	 stoffer	 kan	
utarbeides,	idet	det	tas	hensyn	til	resultatene	av	REACH-
gjennomføringsprosjektene.	 Det	 relevante	 vedlegg	
kan	 endres	 på	 grunnlag	 av	 disse	 metodene,	 slik	 at	
terskelverdier	kan	benyttes	når	det	er	relevant,	samtidig	
som	et	høyt	vernenivå	for	menneskers	helse	og	miljøet	
sikres.

72)	 For	 å	 støtte	 målet	 om	 eventuelt	 å	 erstatte	 stoffer	 som	
gir	 grunn	 til	 svært	 alvorlig	 bekymring,	 med	 egnede	
alternative	 stoffer	 eller	 teknologier,	 bør	 alle	 som	søker	
om	 godkjenning,	 framlegge	 en	 analyse	 av	 alternativer,	
der	 risikoene	 knyttet	 til	 dem	 samt	 erstatningenes	
tekniske	 og	 økonomiske	 gjennomførbarhet	 vurderes,	
herunder	 opplysninger	 om	 forskning	 og	 utvikling	 som	
søkeren	utfører	eller	har	til	hensikt	å	utføre.	Videre	bør	
godkjenninger	 omfattes	 av	 en	 ny	 vurdering	 innen	 en	
gitt	 frist,	 som	 bør	 fastsettes	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle,	 og	
det	 bør	 normalt	 knyttes	 vilkår	 til	 dem,	 blant	 annet	 om	
overvåking.

73)	 Dersom	 framstilling,	 bruk	 eller	 omsetning	 av	 et	 stoff	
som	sådan,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt	medfører	
en	uakseptabel	risiko	for	menneskers	helse	eller	miljøet,	
bør	 stoffet	 kreves	 erstattet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
tilgjengeligheten	 av	 egnede,	 sikrere	 alternative	 stoffer	
og	teknologier	og	til	de	sosioøkonomiske	fordelene	ved	
bruk	av	stoffet	som	utgjør	en	uakseptabel	risiko.

74)	 Alle	 som	 søker	 om	 godkjenning	 for	 bruk	 som	 sådan,	
i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter	 av	 et	 stoff	 som	 gir	
grunn	til	svært	alvorlig	bekymring,	bør	vurdere	å	erstatte	

stoffet	 med	 egnede,	 sikrere	 erstatningsstoffer	 eller	
-teknologier,	 ved	 å	 foreta	 en	 analyse	 av	 alternativene,	
risikoene	knyttet	til	bruk	av	alternativer	og	den	tekniske	
og	økonomiske	gjennomførbarheten	av	erstatning.

75)	 Muligheten	for	å	innføre	begrensninger	av	framstilling,	
omsetning	 og	 bruk	 av	 farlige	 stoffer,	 stoffblandinger	
og	 produkter	 gjelder	 for	 alle	 stoffer	 som	 kommer	 inn	
under	 virkeområdet	 for	 denne	 forordning,	 med	 noen	
mindre	 unntak.	 Begrensningene	 på	 omsetning	 og	 bruk	
av	 stoffer	 som	er	kreftframkallende,	 arvestoffskadelige	
eller	reproduksjonstoksiske	i	kategori	1	eller	2,	beregnet	
på	bruk	som	sådan	eller	i	stoffblandinger	av	forbrukere,	
bør	opprettholdes.

76)	 Erfaring	 på	 internasjonalt	 plan	 viser	 at	 stoffer	
med	 egenskaper	 som	 gjør	 dem	 persistente,	
bioakkumulerbare	og	giftige,	 eller	 svært	persistente	og	
svært	 bioakkumulerbare,	 gir	 grunn	 til	 svært	 alvorlig	
bekymring,	 samtidig	 som	 det	 er	 utarbeidet	 kriterier	
som	gjør	det	mulig	å	identifisere	slike	stoffer.	For	visse	
andre	 stoffer	 er	bekymringen	 tilstrekkelig	høy	 til	 at	de	
bør	 behandles	 på	 samme	 måte,	 vurdert	 i	 hvert	 enkelt	
tilfelle.	Kriteriene	 i	vedlegg	XIII	bør	gjennomgås,	 idet	
det	tas	hensyn	til	nåværende	og	eventuelle	nye	erfaringer	
fra	 identifikasjonen	 av	disse	 stoffene,	 og	bør	 eventuelt	
endres,	 for	 å	 sikre	 et	 høyt	 vernenivå	 for	 menneskers	
helse	og	miljøet.

77)	 Ut	 fra	 hensynet	 til	 gjennomførbarhet	 og	 av	 praktiske	
grunner,	 både	 med	 hensyn	 til	 fysiske	 og	 juridiske	
personer	som	må	forberede	søknadsdokumenter	og	treffe	
relevante	 risikohåndteringstiltak,	 og	 med	 hensyn	 til	
myndighetene,	som	må	behandle	godkjenningssøknader,	
bør	 bare	 et	 begrenset	 antall	 stoffer	 underlegges	
framgangsmåten	 for	 godkjenning	 samtidig,	 og	 det	 bør	
fastsettes	 realistiske	 frister	 for	 søknader,	 samtidig	 som	
visse	former	for	bruk	kan	unntas.	Stoffer	som	oppfyller	
kriteriene	 for	 godkjenning,	 bør	 inkluderes	 på	 en	 liste	
med	henblikk	på	eventuelt	å	tas	med	i	framgangsmåten	
for	godkjenning.	På	denne	listen	bør	stoffer	som	omfattes	
av	Byråets	arbeidsprogram	være	klart	angitt.

78)	 Byrået	 bør	 gi	 råd	 om	 prioritering	 av	 stoffer	 som	 skal	
omfattes	 av	 framgangsmåten	 for	 godkjenning,	 for	 å	
sikre	at	beslutninger	gjenspeiler	samfunnets	behov	samt	
vitenskapelig	kunnskap	og	dens	utvikling.

79)	 Et	 totalforbud	mot	 et	 stoff	 vil	 bety	 at	 ingen	 bruk	 kan	
godkjennes.	Det	vil	derfor	være	meningsløst	å	tillate	at	
det	framlegges	søknader	om	godkjenning.	I	slike	tilfeller	
bør	 stoffet	 fjernes	 fra	 listen	 over	 stoffer	 som	 det	 kan	
framlegges	søknad	for,	og	tilføyes	på	listen	over	stoffer	
hvis	bruk	er	underlagt	begrensninger.
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80)	 Det	 bør	 sørges	 for	 at	 bestemmelsene	 om	 godkjenning	
og	 om	 begrensninger	 virker	 godt	 sammen,	 slik	 at	 det	
indre	 marked	 kan	 fungere	 tilfredsstillende	 og	 vern	 av	
menneskers	 helse,	 sikkerheten	 og	 miljøet	 er	 sikret.	
Begrensninger	 som	 eksisterer	 idet	 det	 aktuelle	 stoffet	
tilføyes	 på	 listen	 over	 stoffer	 som	 det	 kan	 framlegges	
søknad	 om	 godkjenning	 for,	 bør	 beholdes	 for	 stoffet.	
Byrået	 bør	 vurdere	 om	 risikoen	 knyttet	 til	 stoffer	 i	
produkter	 er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll,	 og	 dersom	
de	 ikke	 er	 det,	 bør	 det	 utarbeide	 dokumentasjon	 for	 å	
innføre	 ytterligere	 begrensninger	 for	 stoffer	 hvis	 bruk	
krever	godkjenning.

81)	 For	 å	 oppnå	 en	 harmonisert	 framgangsmåte	 for	
godkjenning	av	bruk	for	bestemte	stoffer,	bør	Byrået	avgi	
uttalelser	om	risikoene	knyttet	til	slik	bruk,	herunder	om	
stoffet	er	under	 tilstrekkelig	kontroll,	og	om	eventuelle	
sosioøkonomiske	analyser	som	tredjemann	har	framlagt.	
Kommisjonen	bør	ta	hensyn	til	disse	uttalelsene	når	den	
vurderer	om	den	skal	gi	godkjenning.

82)	 For	 at	 effektiv	 overvåking	 og	 håndheving	 av	
godkjenningskravet	 skal	 være	mulig,	 bør	 etterfølgende	
brukere	 som	nyter	 godt	 av	 en	godkjenning	 som	er	gitt	
deres	 leverandør,	 underrette	 Byrået	 om	 sin	 bruk	 av	
stoffet.

83)	 Under	disse	omstendighetene	bør	endelig	beslutning	om	
å	tildele	eller	nekte	godkjenning	treffes	av	Kommisjonen	
i	henhold	til	en	framgangsmåte	med	forskriftskomité,	slik	
at	det	er	mulig	å	undersøke	hvilke	følger	beslutningene	
får	i	medlemsstatene	og	å	involvere	medlemsstatene	mer	
i	beslutningene.

84)	 For	 at	 det	 nåværende	 system	 skal	 fungere	 raskere,	
bør	 framgangsmåten	 for	 begrensinger	 omstruktureres,	
og	 direktiv	 76/769/EØF,	 som	 er	 blitt	 vesentlig	 endret	
og	 tilpasset	 flere	 ganger,	 bør	 erstattes.	 Av	 hensyn	
til	 klarheten	 og	 som	 utgangspunkt	 for	 denne	 nye	 og	
raskere	 framgangsmåten	 for	 begrensninger,	 bør	 alle	
begrensninger	 utarbeidet	 i	 henhold	 til	 nevnte	 direktiv,	
innarbeides	i	denne	forordning.	Når	det	er	relevant,	bør	
anvendelsen	av	vedlegg	XVII	i	denne	forordning	lettes	
med	veiledninger	utarbeidet	av	Kommisjonen.

85)	 Når	 det	 gjelder	 vedlegg	 XVII,	 bør	 medlemsstatene	 i	
en	 overgangsperiode	 tillates	 å	 opprettholde	 strengere	
begrensninger,	 forutsatt	 av	 disse	 begrensningene	 er	
meldt	 i	 henhold	 til	 traktaten.	 Dette	 bør	 gjelde	 stoffer	
som	 sådan,	 stoffer	 i	 stoffblandinger	 og	 stoffer	 i	
produkter,	 hvis	 framstilling,	 omsetning	 og	 bruk	 er	
underlagt	begrensninger.	Kommisjonen	bør	etablere	og	

offentliggjøre	en	fortegnelse	over	disse	begrensningene.	
Dette	 vil	 gi	 Kommisjonen	 mulighet	 til	 å	 revurdere	
aktuelle	tiltak	med	henblikk	på	eventuell	harmonisering.

86)	 Det	 bør	 være	 framstillerens,	 importørens	 og	 den	
etterfølgende	 brukerens	 ansvar	 å	 identifisere	 de	
risikohåndteringstiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 sikre	
et	 høyt	 vernenivå	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	
mot	 virkningene	 av	 produksjon,	 omsetning	 og	 bruk	
av	 et	 stoff	 som	 sådan,	 i	 en	 stoffblanding	 eller	 i	 et	
produkt.	 Dersom	 dette	 anses	 for	 utilstrekkelig,	 og	 der	
Fellesskapets	regelverk	begrunner	det,	bør	det	imidlertid	
fastsettes	egnede	begrensninger.

87)	 For	å	verne	menneskers	helse	og	miljøet	kan	begrensninger	
av	framstilling,	omsetning	og	bruk	av	et	stoff	som	sådan,	
i	 en	 stoffblanding	 eller	 i	 et	 produkt	omfatte	 eventuelle	
vilkår	for	eller	forbud	mot	framstilling,	omsetning	eller	
bruk.	Det	er	derfor	nødvendig	å	utarbeide	en	fortegnelse	
over	 slike	 begrensninger	 og	 eventuelle	 endringer	 av	
dem.

88)	 Med	 henblikk	 på	 utarbeiding	 av	 et	 forslag	 til	
begrensninger,	 og	 for	 at	 slikt	 regelverk	 skal	 virke	
effektivt,	bør	det	være	godt	samarbeid,	god	samordning	
og	god	informasjonsutveksling	mellom	medlemsstatene,	
Byrået	 og	 andre	 av	 Fellesskapets	 institusjoner,	
Kommisjonen	og	berørte	parter.

89)	 For	at	medlemsstatene	skal	 få	mulighet	 til	å	 framlegge	
forslag	 som	 tar	 for	 seg	 særlig	 risiko	 for	 menneskers	
helse	 og	 miljøet,	 bør	 de	 utarbeide	 dokumentasjon	 i	
samsvar	med	detaljerte	krav.	Dokumentasjonen	bør	angi	
begrunnelsen	for	tiltak	på	fellesskapsplan.

90)	 For	å	sikre	en	harmonisert	tilnærming	til	begrensninger	
bør	 Byrået	 spille	 en	 rolle	 som	 koordinator	 for	 denne	
framgangsmåten,	for	eksempel	ved	å	utpeke	nødvendige	
rapportører	 og	 kontrollere	 at	 kravene	 i	 de	 relevante	
vedlegg	er	overholdt.	Byrået	bør	føre	en	fortegnelse	over	
stoffer	 som	 det	 utarbeides	 begrensningsdokumentasjon	
for.

91)	 For	 at	Kommisjonen	 skal	 kunne	 forebygge	 en	bestemt	
risiko	for	menneskers	helse	og	miljøet	som	krever	tiltak	
på	 fellesskapsplan,	bør	den	kunne	overlate	 til	Byrået	å	
utarbeide	begrensningsdokumentasjon.

92)	 Av	hensyn	til	åpenheten	bør	Byrået	offentliggjøre	relevant	
dokumentasjon,	 herunder	 forslag	 til	 begrensninger,	 og	
be	om	merknader	fra	berørte	parter.
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93)	 For	at	framgangsmåten	skal	kunne	fullføres	i	rimelig	tid,	
bør	 Byrået	 framlegge	 sine	 uttalelser	 om	 det	 foreslåtte	
tiltaket	 og	 deres	 virkning	 på	 grunnlag	 av	 et	 utkast	 til	
uttalelse,	utarbeidet	av	en	rapportør.

94)	 For	 å	 gjennomføre	 framgangsmåten	 for	 begrensninger	
raskere	 bør	Kommisjonen	 utarbeide	 sitt	 endringsutkast	
innen	en	bestemt	frist	fra	den	mottar	Byråets	uttalelser.

95)	 Byrået	bør	spille	en	sentral	rolle	når	det	gjelder	å	sikre	at	
kjemikalieregelverket	og	beslutningsprosessene	samt	det	
vitenskapelige	grunnlag	de	bygger	på,	har	 troverdighet	
hos	 alle	 berørte	 parter	 og	 hos	 allmennheten.	 Byrået	
bør	 også	 spille	 en	 sentral	 rolle	 i	 samordningen	 av	
kommunikasjon	 i	 tilknytning	 til	 denne	 forordning	 og	 i	
gjennomføringen	 av	 den.	 Det	 er	 derfor	 av	 avgjørende	
betydning	 at	 fellesskapsorganene,	 medlemsstatene,	
allmennheten	 og	 berørte	 parter	 har	 tillit	 til	 Byrået.	Av	
den	grunn	er	det	viktig	å	sikre	at	Byrået	er	uavhengig,	at	
det	har	høy	vitenskapelig,	teknisk	og	reguleringsmessig	
kompetanse,	og	at	det	fungerer	effektivt	og	i	åpenhet.

96)	 Byråets	struktur	bør	være	tilpasset	de	oppgaver	det	skal	
utføre.	 Erfaring	 med	 lignende	 fellesskapsbyråer	 kan	
tjene	 som	 rettesnor,	 men	 strukturen	 bør	 være	 tilpasset	
denne	forordnings	særlige	behov.

97)	 Effektiv	formidling	av	opplysninger	om	kjemiske	risikoer	
og	hvordan	de	kan	håndteres,	er	en	avgjørende	del	av	det	
system	 som	 opprettes	 ved	 denne	 forordning.	 Byrået	
bør	ved	utarbeiding	av	veiledning	til	berørte	parter	 ta	 i	
betraktning	 beste	 praksis	 innen	 kjemikaliesektoren	 og	
andre	sektorer.

98)	 Av	 hensyn	 til	 effektiviteten	 bør	 personalet	 i	 Byråets	
sekretariat	i	det	vesentlige	utføre	teknisk-administrative	
og	 vitenskapelige	 oppgaver	 uten	 å	 benytte	 seg	 av	
medlemsstatenes	 vitenskapelige	 og	 tekniske	 ressurser.	
Administrerende	direktør	bør	sikre	at	Byråets	oppgaver	
utføres	 effektivt	 og	 i	 uavhengighet.	 For	 at	 Byrået	
skal	 kunne	 fylle	 den	 rolle	 det	 er	 tiltenkt,	 bør	 styret	
være	 slik	 sammensatt	 at	 det	 representerer	 hver	
medlemsstat,	 Kommisjonen	 og	 andre	 berørte	 parter	
utpekt	 av	 Kommisjonen,	 for	 å	 sikre	 at	 vedkommende	
berørte	 parter	 og	 Europaparlamentet	 blir	 involvert,	
og	 gi	 det	 høyeste	 kompetansenivå	 og	 et	 bredt	 spekter	
av	 sakkunnskap	 på	 området	 kjemikaliesikkerhet	 eller	

kjemikalieregler	 samtidig	 som	 sakkunnskap	 på	 det	
finansielle	og	juridiske	området	generelt	sikres.

99)	 Byrået	bør	ha	de	midler	som	er	nødvendige	for	å	kunne	
utføre	alle	oppgaver	som	kreves	for	å	fylle	den	rolle	det	
er	tiltenkt.

100)	 Gebyrenes	 struktur	 og	 størrelse	 bør	 fastsettes	
i	 en	 kommisjonsforordning,	 som	 også	 skal	 angi	 de	
omstendigheter	der	en	andel	av	gebyrene	vil	bli	overført	
til	vedkommende	myndighet	i	den	berørte	medlemsstat.

101)	 Byråets	 styre	 bør	 ha	 de	 nødvendige	 fullmakter	 til	 å	
fastsette	budsjettet,	kontrollere	gjennomføringen	av	det,	
utarbeide	 vedtekter,	 vedta	 finansreglement,	 og	 utnevne	
administrerende	direktør.

102)	 Gjennom	 Komiteen	 for	 risikovurdering	 og	 Komiteen	
for	sosioøkonomisk	analyse	bør	Byrået	overta	oppgaven	
til	 vitenskapskomiteene	 opprettet	 under	Kommisjonen,	
og	 avgi	 vitenskapelige	 uttalelser	 innenfor	 sitt	
ansvarsområde.

103)	 Byrået	 bør	 gjennom	 Medlemsstatskomiteen	 søke	 å	
oppnå	 enighet	 blant	 medlemsstatenes	 myndigheter	 i	
konkrete	saker	som	krever	en	harmonisert	tilnærming.

104)	 Det	 må	 sikres	 nært	 samarbeid	 mellom	 Byrået	 og	
vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene,	 slik	
at	 de	 vitenskapelige	 uttalelsene	 fra	 Komiteen	 for	
risikovurdering	og	Komiteen	for	sosioøkonomisk	analyse	
bygger	på	den	bredest	mulig	relevante	vitenskapelige	og	
tekniske	 sakkunnskap	 som	 finnes	 i	 Fellesskapet.	 For	
dette	formål	bør	komiteene	dessuten	kunne	benytte	seg	
av	ytterligere	sakkunnskap	innenfor	særlige	områder.

105)	 På	 bakgrunn	 av	 fysiske	 eller	 juridiske	 personers	 økte	
ansvar	 for	 sikker	 bruk	 av	 kjemikalier	 er	 det	 behov	 for	
en	 bedre	 gjennomføring	 av	 bestemmelsene.	 Byrået	
bør	 derfor	 sørge	 for	 et	 forum	 der	medlemsstatene	 kan	
utveksle	 opplysninger	 og	 samordne	 sine	 aktiviteter	
knyttet	 til	 håndhevingen	 av	 kjemikalieregelverket.	Det	
nåværende	uformelle	samarbeid	mellom	medlemsstatene	
i	 denne	 henseende	 vil	 tjene	 på	 å	 få	 en	 mer	 formell	
ramme.

106)	 Det	 bør	 opprettes	 en	 klageinstans	 under	 Byrået	 for	 å	
sikre	 behandling	 av	 klager	 fra	 fysiske	 eller	 juridiske	
personer	som	berøres	av	Byråets	beslutninger.
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107)	 Byrået	 bør	 finansieres	 delvis	 med	 gebyrer	 betalt	
av	 fysiske	 eller	 juridiske	 personer,	 og	 delvis	 over	
De	 europeiske	 fellesskaps	 alminnelige	 budsjett.	
Fellesskapets	 budsjettbehandling	 bør	 fortsatt	 få	
anvendelse	for	 tilskudd	over	De	europeiske	fellesskaps	
alminnelige	budsjett.	Dessuten	bør	revisjon	av	regnskaper	
utføres	 av	Revisjonsretten	 i	 samsvar	med	 artikkel	 91	 i	
kommisjonsforordning	(EF,	Euratom)	nr.	2343/2002	av	
23.	desember	2002	om	det	finansielle	rammereglement	
for	organene	nevnt	 i	artikkel	185	 i	 rådsforordning	(EF,	
Euratom)	nr.	 1605/2002	om	 finansreglementet	 som	 får	
anvendelse	 på	 De	 europeiske	 fellesskaps	 alminnelige	
budsjett(1).

108)	 Når	Kommisjonen	og	Byrået	anses	det	hensiktsmessig,	
bør	det	være	mulig	 for	 representanter	 for	 tredjestater	å	
delta	i	Byråets	arbeid.

109)	 Byrået	bør	bidra,	gjennom	samarbeid	med	organisasjoner	
som	 er	 opptatt	 av	 harmonisering	 av	 internasjonale	
bestemmelser,	 til	 Fellesskapets	 og	 medlemsstatenes	
rolle	 i	 slik	 harmoniseringsvirksomhet.	 For	 å	 fremme	
bred	 internasjonal	 enighet	 bør	 Byrået	 ta	 hensyn	 til	
eksisterende	 og	 kommende	 internasjonale	 standarder	
for	 kjemikalieregler	 som	 globalt	 harmonisert	 system	
(«GHS»)	for	klassifisering	og	merking	av	kjemikalier.

110)	 Byrået	 bør	 sørge	 for	 den	 infrastrukturen	 som	 er	
nødvendig	 for	 at	 fysiske	 og	 juridiske	 personer	 kan	
oppfylle	 sine	 forpliktelser	 i	 henhold	 til	 bestemmelsene	
om	deling	av	opplysninger.

111)	 Det	 er	 viktig	 å	 unngå	 sammenblanding	 mellom	
Byråets	 oppgaver	 og	 oppgavene	 til	 Det	 europeiske	
legemiddelkontor	 (EMEA),	 opprettet	 ved	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	726/2004	
av	 31.	 mars	 2004	 om	 fastsettelse	 av	 framgangsmåter	
i	 Fellesskapet	 for	 godkjenning	 og	 overvåking	 av	
legemidler	 for	 mennesker	 og	 veterinærpreparater	 og	
om	 opprettelse	 av	 et	 europeisk	 legemiddelkontor(2),	
Den	 europeiske	 myndighet	 for	 næringsmiddeltrygghet	
(EFSA)	 opprettet	 ved	 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(3)	 og	 Den	 rådgivende	 komité	
for	 sikkerhet,	 hygiene	 og	 helsevern	 på	 arbeidsplassen	
nedsatt	 ved	 rådsbeslutning	 av	 22.	 juli	 2003(4).	 Byrået	
bør	 derfor	 fastsette	 en	 forretningsorden	 for	 de	 tilfeller	
der	samarbeid	med	EFSA	eller	Den	rådgivende	komité	
for	sikkerhet,	hygiene	og	helsevern	på	arbeidsplassen	er	

(1)	 EFT	L	357	av	31.12.2002,	s.	72.
(2)	 EUT	L	136	av	30.4.2004,	s.	1.
(3)	 EFT	L	31	av	1.2.2002,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	

nr.	1642/2003	(EUT	L	245	av	29.9.2003,	s.	4).
(4)	 EUT	C	218	av	13.9.2003,	s.	1.

nødvendig.	Denne	forordning	bør	for	øvrig	ikke	berøre	
den	kompetanse	som	i	henhold	til	Fellesskapets	regelverk	
er	 tillagt	EMEA,	EFSA	og	Den	 rådgivende	komité	 for	
sikkerhet,	hygiene	og	helsevern	på	arbeidsplassen.

112)	 For	 at	 det	 indre	 marked	 for	 stoffer	 som	 sådan	 eller	
i	 stoffblandinger	 skal	 fungere,	 samtidig	 som	 et	 høyt	
vernenivå	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	 sikres,	
bør	 det	 fastsettes	 regler	 for	 en	 klassifiserings-	 og	
merkingsfortegnelse.

113)	 Klassifisering	og	merking	av	et	stoff	som	enten	omfattes	
av	et	krav	om	registrering	eller	som	kommer	inn	under	
virkeområdet	 for	 artikkel	 1	 i	 direktiv	 67/548/EØF	 og	
som	bringes	i	omsetning,	bør	derfor	meldes	til	Byrået	for	
å	inkluderes	i	fortegnelsen.

114)	 For	 å	 sikre	 harmonisert	 beskyttelse	 av	 allmennheten,	
særlig	 for	 personer	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 visse	
stoffer,	 og	 for	 å	 sikre	 at	 andre	 deler	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 som	 bygger	 på	 klassifisering	 og	 merking	
fungerer,	bør	klassifiseringen	legges	inn	i	en	fortegnelse	
i	samsvar	med	direktiv	67/548/EØF	og	direktiv	1999/45/
EF,	 om	 mulig	 etter	 avtale	 mellom	 framstillere	 og	
importører	 av	 samme	 stoff,	 sammen	 med	 avgjørelser	
truffet	på	fellesskapsplan	for	å	harmonisere	klassifisering	
og	merking	av	visse	stoffer.	Ved	dette	bør	det	fullt	ut	tas	
hensyn	 til	 det	 arbeid	 og	 den	 erfaring	 som	 er	 samlet	 i	
tilknytning	 til	 aktiviteter	 i	 henhold	 til	 direktiv	 67/548/
EØF,	 herunder	 klassifisering	 og	 merking	 av	 bestemte	
stoffer	 eller	 grupper	 av	 stoffer	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	67/548/EØF.

115)	 Ressursene	 bør	 konsentreres	 om	 stoffer	 som	gir	 grunn	
til	den	alvorligste	bekymring.	Et	stoff	bør	derfor	tilføyes	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF	dersom	det	oppfyller	
kriteriene	 for	 klassifisering	 som	 kreftframkallende,	
arvestoffskadelig	eller	reproduksjonstoksisk	i	kategori	1,	
2	eller	3,	 som	sensibiliserende	ved	 innånding,	eller	 for	
andre	 virkninger,	 etter	 hvert	 enkelt	 tilfelle.	 Det	 bør	
være	mulig	for	vedkommende	myndigheter	å	framlegge	
forslag	for	Byrået.	Byrået	bør	avgi	uttalelse	om	forslaget,	
og	 berørte	 parter	 bør	 ha	 mulighet	 til	 å	 komme	 med	
sine	 merknader.	 Kommisjonen	 bør	 deretter	 treffe	 en	
beslutning.

116)	 Regelmessige	 rapporter	 fra	 medlemsstatene	 og	
Byrået	 om	 denne	 forordnings	 virkemåte	 vil	 være	 et	
uunnværlig	middel	 til	 å	 overvåke	 gjennomføringen	 av	
denne	 forordning	 samt	 utviklingen	 på	 dette	 området.	
Konklusjonene	som	trekkes	av	funnene	i	rapportene,	vil	
være	nyttige	og	praktiske	verktøy	for	revisjon	av	denne	
forordning,	 og	 eventuelt	 for	 utarbeiding	 av	 forslag	 til	
endringer.
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117)	 EU-borgere	 bør	 ha	 tilgang	 til	 opplysninger	 om	
kjemikalier	som	de	kan	bli	eksponert	for,	slik	at	de	kan	
ta	 begrunnede	 avgjørelser	 om	 sin	 bruk	 av	 kjemikalier.	
En	oversiktlig	måte	å	oppnå	dette	på	er	å	gi	dem	fri	og	
enkel	 tilgang	 til	 grunnleggende	 opplysninger	 i	Byråets	
database,	 herunder	 kortfattede	 beskrivelser	 av	 farlige	
egenskaper,	merkingskrav	og	relevante	fellesskapsregler,	
herunder	tillatte	bruksområder	og	risikohåndteringstiltak.	
Byrået	 og	 medlemsstatene	 bør	 tillate	 tilgang	 til	
opplysninger	 i	 samsvar	 med	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2003/4/EF	av	28.	januar	2003	om	offentlig	
tilgang	 til	 miljøinformasjon(1),	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1049/2001	 av	 30.	 mai	 2001	
om	offentlig	 tilgang	 til	Europaparlamentets,	Rådets	 og	
Kommisjonens	dokumenter(2)	og	UN-ECEs	konvensjon	
om	 tilgang	 til	 miljøinformasjon,	 allmenn	 deltakelse	 i	
beslutningsprosesser	 og	 tilgang	 til	 rettsmidler	 i	 saker	
som	gjelder	miljø,	som	Det	europeiske	fellesskap	er	part	
i.

118)	 Offentliggjøring	 av	 opplysninger	 i	 henhold	 til	 denne	
forordning	omfattes	av	de	særlige	krav	i	forordning	(EF)	
nr.	 1049/2001.	 I	 nevnte	 forordning	 fastsettes	 bindende	
frister	 for	 frigivelse	 av	 opplysninger	 samt	 garantier	
for	 rett	 saksbehandling,	 herunder	 klageadgang.	 Styret	
bør	 vedta	 praktiske	 ordninger	 for	 anvendelse	 av	 disse	
kravene	på	Byrået.

119)	 Bortsett	 fra	å	delta	 i	gjennomføringen	av	Fellesskapets	
regelverk	 bør	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene,	 med	 sin	 nærhet	 til	 de	 berørte	 parter	
i	 medlemsstatene,	 spille	 en	 rolle	 i	 utvekslingen	 av	
opplysninger	 om	 risikoer	 knyttet	 til	 stoffer	 og	 fysiske	
og	 juridiske	 personers	 forpliktelser	 i	 henhold	 til	
kjemikalieregelverket.	 Samtidig	 er	 et	 nært	 samarbeid	
mellom	 Byrået,	 Kommisjonen	 og	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 nødvendig	 for	
å	 sikre	 sammenheng	 og	 effektivitet	 i	 den	 samlede	
kommunikasjonsprosessen.

120)	 For	 at	 det	 system	 som	opprettes	 ved	denne	 forordning	
skal	 fungere	 effektivt,	 bør	 det	 være	 godt	 samarbeid	
og	 samordning	 samt	 god	 utveksling	 av	 opplysninger	
mellom	medlemsstatene,	 Byrået	 og	 Kommisjonen	 ved	
gjennomføringen.

121)	 For	 å	 sikre	 at	 denne	 forordning	 overholdes,	 bør	
medlemsstatene	 iverksette	 effektive	 overvåkings-	
og	 kontrolltiltak.	 De	 nødvendige	 inspeksjoner	 bør	

(1)	 EUT	L	41	av	14.2.2003,	s.	26.
(2)	 EFT	L	145	av	31.5.2001,	s.	43.

planlegges	 og	 gjennomføres,	 og	 resultatene	 av	 dem	
rapporteres.

122)	 For	 å	 sikre	 åpenhet,	 objektivitet	 og	 konsekvens	 i	
medlemsstatenes	 gjennomføring,	 må	 medlemsstatene	
iverksette	en	egnet	 ramme	for	sanksjoner	med	sikte	på	
å	ilegge	sanksjoner	for	manglende	overholdelse	som	er	
virkningsfulle,	står	 i	 forhold	 til	overtredelsen	og	virker	
avskrekkende,	 ettersom	 manglende	 overholdelse	 kan	
føre	til	skader	på	menneskers	helse	og	miljøet.

123)	 De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 gjennomføringen	 av	
denne	 forordning	 samt	 visse	 endringer	 av	 den,	 bør	
vedtas	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	 1999/468/EF	 av	
28.	 juni	 1999	 om	 fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	
utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	 som	 er	
tillagt	Kommisjonen(3).

124)	 Særlig	bør	Kommisjonen	gis	fullmakt	til	i	visse	tilfeller	
å	endre	vedleggene,	fastsette	regler	for	forsøksmetoder,	
endre	prosentdelen	av	dokumentasjon	som	velges	ut	for	
å	foreta	samsvarskontroll,	og	å	endre	kriteriene	for	valg	
av	 slik	 dokumentasjon	 samt	 å	 fastsette	 kriteriene	 for	
definisjon	av	hva	som	utgjør	en	tilstrekkelig	begrunnelse	
for	at	et	forsøk	ikke	er	teknisk	gjennomførbart.	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	 deler,	
bør	de	vedtas	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	
med	kontroll	fastsatt	i	artikkel	5a	i	beslutning	1999/468/
EF.

125)	 Det	er	av	vesentlig	betydning	at	det	under	overgangen	til	
full	anvendelse	av	bestemmelsene	i	denne	forordning	og	
særlig	i	Byråets	startfase	raskt	og	effektivt	fastsettes	regler	
for	kjemikalier.	Det	bør	derfor	sørges	for	at	Kommisjonen	
kan	gi	den	nødvendige	støtte	til	opprettelsen	av	Byrået,	
herunder	 inngåelse	 av	 kontrakter	 og	 utnevning	 av	 en	
midlertidig	 administrerende	 direktør	 fram	 til	 Byråets	
styre	selv	kan	utnevne	en	administrerende	direktør.

126)	 For	å	dra	full	nytte	av	det	arbeid	som	er	utført	i	henhold	
til	 forordning	 (EØF)	 nr.	 793/93	 og	 direktiv	 76/769/
EØF,	 og	 for	 å	 unngå	 at	 dette	 arbeidet	 er	 bortkastet,	
bør	Kommisjonen	i	startfasen	gis	fullmakt	 til	å	 innføre	
begrensninger	 på	 grunnlag	 av	 arbeidet	 som	allerede	 er	
utført,	uten	fullstendig	å	måtte	følge	framgangsmåten	for	
begrensninger	 som	 er	 fastsatt	 i	 denne	 forordning.	Alle	
disse	elementene	bør	benyttes	så	snart	denne	forordning	
trer	i	kraft,	for	å	støtte	risikoreduserende	tiltak.

(3)	 EFT	 L	 184	 av	 17.7.1999,	 s.	 23.	 Beslutningen	 endret	 ved	 rådsbeslutning	
2006/512/EF	(EUT	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).
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127)	 Bestemmelsene	i	denne	forordning	bør	tre	i	kraft	trinnvis	
for	 å	 sikre	 en	 smidig	 overgang	 til	 det	 nye	 systemet.	
Dessuten	vil	en	gradvis	ikrafttredelse	av	bestemmelsene	
gjøre	 det	 mulig	 for	 alle	 berørte	 parter,	 myndigheter,	
fysiske	 og	 juridiske	 personer	 samt	 interessegrupper	 å	
konsentrere	 sine	 ressurser	 om	 å	 forberede	 seg	 på	 sine	
nye	oppgaver	til	rett	tid.

128)	 Denne	 forordning	 erstatter	 direktiv	 76/769/EØF,	
kommisjonsdirektiv	91/155/EØF(1),	kommisjonsdirektiv	
93/67/EØF(2),	 kommisjonsdirektiv	 93/105/EF(3),	
kommisjonsdirektiv	 2000/21/EF(4),	 forordning	 (EØF)	
nr.	793/93	og	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1488/94(5).	
Nevnte	direktiver	og	forordninger	bør	derfor	oppheves.

129)	 Av	 konsekvenshensyn	 bør	 direktiv	 1999/45/EF,	 som	
allerede	 behandler	 spørsmål	 som	 omfattes	 av	 denne	
forordning,	endres.

(1)	 Kommisjonsdirektiv	 91/155/EØF	 av	 5.	 mars	 1991	 om	 fastsettelse	 av	
nærmere	regler	for	ordningen	med	særlig	informasjon	om	farlige	preparater	
ved	gjennomføringen	av	artikkel	10	 i	direktiv	88/379/EØF	(EFT	L	76	av	
22.3.1991,	s.	35).	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2001/58/EF	(EFT	L	212	
av	7.8.2001,	s.	24).

(2)	 Kommisjonsdirektiv	 93/67/EØF	 av	 20.	 juli	 1993	 om	 fastsettelse	 av	
prinsippene	for	vurderingen	av	risikoene	for	mennesker	og	miljø	ved	stoffer	
meldt	i	henhold	til	rådsdirektiv	67/548/EØF	(EFT	L	227	av	8.9.1993,	s.	9).

(3)	 Kommisjonsdirektiv	93/105/EF	av	25.	 november	1993	om	 fastsettelse	 av	
det	 tekniske	 opplysningsmaterialet	 i	 vedlegg	VII	 D	 nevnt	 i	 artikkel	 12	 i	
sjuende	endring	av	rådsdirektiv	67/548/EØF	(EFT	L	294	av	30.11.1993,	s.	
21).

(4)	 Kommisjonsdirektiv	 2000/21/EF	 av	 25.	 april	 2000	 om	 lista	 over	
fellesskapsrettsakter	som	er	nemnd	i	artikkel	13	nr.	1	femte	strekpunktet	i	
rådsdirektiv	67/548/EØF	(EFT	L	103	av	28.4.2000,	s.	70).

(5)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	nr.	1488/94	av	28.	 juni	1994	om	 fastsettelse	
av	 prinsippene	 for	 vurdering	 av	 risikoer	 for	 mennesker	 og	 miljø	 ved	
eksisterende	stoffer	i	samsvar	med	rådsforordning	(EØF)	nr.	793/93	(EFT	L	
161	av	29.6.1994,	s.	3).

130)	 Ettersom	 målene	 for	 denne	 forordning,	 som	 er	 å	
fastsette	 regler	 for	 stoffer	 og	 å	 opprette	 et	 europeisk	
kjemikaliebyrå,	 ikke	 kan	 nås	 i	 tilstrekkelig	 grad	
av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 bedre	 kan	 nås	 på	
felleskapsplan,	 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.

131)	 Denne	 forordning	 respekterer	 de	 grunnleggende	
rettigheter	og	prinsipper	som	er	anerkjent	 særlig	 i	Den	
europeiske	unions	pakt	om	grunnleggende	rettigheter(6).	
Særlig	 søker	 den	 å	 sikre	 full	 overholdelse	 av	 de	
prinsipper	 for	 miljøvern	 og	 bærekraftig	 utvikling	 som	
garanteres	i	artikkel	37	i	nevnte	pakt	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

(6)	 EFT	C	364	av	18.12.2000,	s.	1.
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AVDELING	I

ALMINNELIGE SPØRSMÅL

KAPITTEL 1

Formål, virkeområde og anvendelse

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.	 Formålet	 med	 denne	 forordning	 er	 å	 sikre	 et	 høyt	
vernenivå	for	menneskers	helse	og	miljøet,	herunder	å	fremme	
alternative	 metoder	 for	 vurdering	 av	 farer	 ved	 stoffer	 samt	
sikre	 fritt	varebytte	 for	 stoffer	på	det	 indre	marked,	 samtidig	
som	konkurranseevne	og	nyskaping	styrkes.

2.	 I	 denne	 forordning	 fastsettes	 bestemmelser	 om	 stoffer	
og	stoffblandinger	i	henhold	til	artikkel	3.	Bestemmelsene	får	
anvendelse	på	framstilling,	omsetning	og	bruk	av	slike	stoffer	
alene,	 i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter	 og	på	omsetning	 av	
stoffblandinger.

3.	 Denne	 forordning	 bygger	 på	 prinsippet	 om	 at	 det	
påligger	 framstillere,	 importører	 og	 etterfølgende	 brukere	 å	
produsere,	 bringe	 i	 omsetning	 eller	 bruke	 stoffer	 som	 ikke	
gir	 skadevirkninger	 for	menneskers	 helse	 eller	miljøet.	Dens	
bestemmelser	bygger	på	føre	var-prinsippet.

Artikkel 2

Anvendelse

1.	 Denne	forordning	får	ikke	anvendelse	på

a)	 radioaktive	stoffer	 innenfor	virkeområdet	 for	 rådsdirektiv	
96/29/Euratom	 av	 13.	 mai	 1996	 om	 fastsettelse	 av	
grunnleggende	 sikkerhetsstandarder	 for	 vern	 av	 helsen	
til	 arbeidstakere	 og	 allmennheten	mot	 fare	 forårsaket	 av	
ioniserende	stråling(1),

b)	 stoffer	 alene,	 i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter,	 som	 er	
underlagt	 tollmyndighetenes	tilsyn,	forutsatt	at	de	ikke	er	
gjenstand	 for	 behandling	 eller	 bearbeiding,	 og	 som	 er	 i	
midlertidig	lagring,	eller	er	i	en	frisone	eller	et	frilager	med	
sikte	på	gjenutførsel,	eller	er	i	transitt,

c)	 ikke-isolerte	mellomprodukter,

d)	 transport	 av	 farlige	 stoffer	 og	 farlige	 stoffer	 i	 farlige	
stoffblandinger	 med	 jernbane,	 på	 vei	 eller	 innlands	
vannvei,	til	sjøs	eller	i	luften.	

2.	 Avfall	 som	definert	 i	europaparlaments-	og	 rådsdirektiv	
2006/12/EF(2)	er	ikke	et	stoff,	en	stoffblanding	eller	et	produkt	
i	henhold	til	artikkel	3	i	denne	forordning.

(1)	 EFT	L	159	av	29.6.1996,	s.	1.
(2)	 EUT	L	114	av	27.4.2006,	s.	9.

3.	 Medlemsstatene	kan	fastsette	unntak	fra	denne	forordning	
i	 særlige	 tilfeller	 for	 visse	 stoffer	 alene,	 i	 stoffblandinger	
eller	 i	 produkter,	 dersom	 det	 viser	 seg	 nødvendig	 ut	 fra	
forsvarshensyn.	

4.	 Denne	forordning	får	anvendelse	uten	å	berøre

a)	 Fellesskapsrettens	 bestemmelser	 om	 arbeidsplasser	 og	
miljø,	herunder	rådsdirektiv	89/391/EØF	av	12.	juni	1989	
om	 iverksetting	 av	 tiltak	 som	 forbedrer	 arbeidstakernes	
sikkerhet	og	helse	på	arbeidsplassen(3),	rådsdirektiv	96/61/
EF	 av	 24.	 september	 1996	 om	 integrert	 forebygging	
og	 begrensning	 av	 forurensning	 (4),	 direktiv	 98/24/EF,	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2000/60/EF	 av	 23.	
oktober	2000	om	fastsettelse	av	rammer	for	fellesskapstiltak	
for	vannpolitikk(5)	og	direktiv	2004/37/EF,

b)	 direktiv	76/768/EØF	med	hensyn	til	forsøk	med	virveldyr	
som	kommer	inn	under	nevnte	direktivs	virkeområde.

5.	 Bestemmelsene	 i	 avdeling	 II,	 V,	 VI	 og	 VII	 får	 ikke	
anvendelse	i	den	utstrekning	et	stoff	brukes

a)	 i	 legemidler	 og	 veterinærpreparater	 som	 kommer	 inn	
under	 virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	 nr.	 726/2004,	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/82/EF	 av	
6.	november	2001	om	innføring	av	et	fellesskapsregelverk	
for	 veterinærpreparater(6)	 og	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	2001/83/EF	av	6.	november	2001	om	innføring	
av	et	fellesskapsregelverk	for	legemidler(7),

b)	 i	næringsmidler	eller	fôrvarer	i	henhold	til	forordning	(EF)	
nr.	178/2002,	herunder	bruk

i)	 som	tilsetningsstoff	i	næringsmidler	som	kommer	inn	
under	 virkeområdet	 for	 rådsdirektiv	 89/107/EØF	 av	
21.	desember	1988	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	
lovgivning	 om	 tilsetningsstoffer	 som	 kan	 anvendes	 i	
næringsmidler	beregnet	på	konsum(8),

(3)	 EFT	L	183	av	29.6.1989,	 s.	1.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(4)	 EFT	L	257	av	10.10.1996,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	166/2006	(EUT	L	33	av	4.2.2006,	s.	1).

(5)	 EFT	L	327	av	22.12.2000,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsvedtak	nr.	2455/2001	(EFT	L	331	av	15.12.2001,	s.	1).

(6)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2004/28/EF	(EUT	L	136	av	30.4.2006,	s.	58).

(7)	 EFT	L	311	av	28.11.2001,	s.	67.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2004/27/EF	(EUT	L	136	av	30.4.2006,	s.	34).

(8)	 EFT	L	40	av	11.2.1989,	 s.	 27.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.
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ii)	 som	 aromastoff	 i	 næringsmidler	 som	 kommer	 inn	
under	 virkeområdet	 for	 rådsdirektiv	 88/388/EØF	 av	
22.	juni	1988	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lov-
givning	om	aromaer	som	kan	brukes	i	næringsmidler,	
og	om	kildematerialer	beregnet	på	fremstilling	av	slike	
aromaer(1)	 og	 kommisjonsvedtak	 1999/217/EF	 av	
23.	februar	1999	om	vedtakelse	av	et	register	over	aro-
mastoffer	 til	 bruk	 i	 eller	 på	 næringsmidler	 utarbeidet	
i	 samsvar	 med	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	2232/96	av	28.	oktober	1996(2),

iii)	 som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	som	kommer	inn	under	
virkeområdet	for	europaparlaments-	og	rådsforordning	
(EF)	nr.	1831/2003	av	22.	 september	2003	om	 tilset-
ningsstoffer	til	bruk	i	fôrvarer(3),

iv)	 i	 fôrvarer	 som	 kommer	 inn	 under	 virkeområdet	 for	
rådsdirektiv	 82/471/EØF	 av	 30.	 juni	 1982	 om	 visse	
produkter	som	brukes	i	fôrvarer(4).	

6.	 Bestemmelsene	 i	 avdeling	 IV	 får	 ikke	 anvendelse	 på	
følgende	stoffblandinger	som	ferdig	produkt,	beregnet	på	slutt-
brukeren:

a)	 legemidler	 eller	 veterinærpreparater	 som	 kommer	 inn	
under	 virkeområdet	 for	 forordning	 (EF)	 nr.	 726/2004	 og	
direktiv	 2001/82/EF,	 og	 som	 definert	 i	 direktiv	 2001/83/
EF,

b)	 kosmetiske	produkter	som	definert	i	direktiv	76/768/EØF,

c)	 medisinsk	invasivt	utstyr	eller	medisinsk	utstyr	som	brukes	
i	direkte	kontakt	med	menneskekroppen,	i	den	utstrekning	
fellesskapsbestemmelser	fastsetter	klassifiserings-	og	mer-
kingsbestemmelser	 om	 farlige	 stoffer	 og	 stoffblandinger	
som	sikrer	samme	informasjons-	og	beskyttelsesnivå	som	
direktiv	1999/45/EF,

d)	 næringsmidler	eller	fôrvarer	i	henhold	til	forordning	(EF)	
nr.	178/2002,	herunder	bruk	

i)	 som	tilsetningsstoff	i	næringsmidler	som	kommer	inn	
under	virkeområdet	for	direktiv	89/107/EØF,

ii)	 som	 aromastoff	 i	 næringsmidler	 som	 kommer	 inn	
under	virkeområdet	for	direktiv	88/388/EØF	og	vedtak	
1999/217/EF,

iii)	 som	tilsetningsstoff	i	fôrvarer	som	kommer	inn	under	
virkeområdet	for	forordning	(EF)	nr.	1831/2003,

iv)	 i	 fôrvarer	 som	 kommer	 inn	 under	 virkeområdet	 for	
direktiv	82/471/EØF.

7.	 Følgende	er	unntatt	fra	avdeling	II,	V	og	VI:

a)	 stoffer	som	er	oppført	i	vedlegg	IV,	ettersom	det	foreligger	
tilstrekkelige	opplysninger	om	disse	stoffene	til	at	de	kan	
anses	å	utgjøre	en	minimal	risiko	ut	fra	sine	iboende	egen-
skaper,

b)	 stoffer	 som	 omfattes	 av	 vedlegg	V,	 ettersom	 registrering	
anses	som	uhensiktsmessig	eller	unødvendig	for	disse	stof-

(1)	 EFT	L	184	av	15.7.1988,	s.	61. Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1882/2003.

(2)	 EFT	L	84	av	27.3.1999,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	vedtak	2004/357/EF	
(EUT	L	113	av	20.4.2004,	s.	28).

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

(4)	 EFT	L	213	av	21.7.1982,	s.	8.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2004/116/EF	(EUT	L	379	av	24.12.2004,	s.	81).

fene,	og	det	å	unnta	dem	fra	disse	avdelingene	ikke	er	til	
hinder	for	at	målene	i	denne	forordning	nås,

c)	 stoffer	alene	eller	i	stoffblandinger,	som	er	registrert	i	sam-
svar	med	avdeling	II	og	eksportert	fra	Fellesskapet	av	en	
aktør	i	forsyningskjeden	og	gjeninnført	til	Fellesskapet	av	
samme	aktør	eller	en	annen	aktør	i	samme	forsyningskjede,	
som	påviser	at

i)	 stoffet	som	gjeninnføres,	er	det	samme	som	ble	ekspor-
tert,

ii)	 vedkommende	aktør	har	mottatt	opplysningene	nevnt	i	
artikkel	31	eller	32	som	gjelder	det	eksporterte	stoffet,

d)	 stoffer	 alene,	 i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter,	 som	 er	
registrert	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	avdeling	II	og	er	
gjenvunnet	i	Fellesskapet,	dersom

i)	 stoffet	 som	er	 resultatet	 av	 gjenvinningsprosessen,	 er	
det	 samme	 som	 det	 som	 er	 registrert	 i	 samsvar	med	
avdeling	II,	og

ii)	 opplysningene	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 31	
eller	 32	 om	 stoffet	 som	 er	 registrert	 i	 samsvar	 med	
avdeling	 II,	 er	 tilgjengelige	 for	 virksomheten	 som	
foretar	gjenvinningen.

8.	 Isolerte	mellomprodukter	som	blir	på	produksjonsstedet,	
og	isolerte	mellomprodukter	som	er	gjenstand	for	transport,	er	
unntatt	fra

a)	 kapittel	1	i	avdeling	II,	med	unntak	av	artikkel	8	og	9,	

	 og

b)	 avdeling	VII.

9.	 Bestemmelsene	i	avdeling	II	og	VI	får	ikke	anvendelse	på	
polymerer.

KAPITTEL 2

Definisjoner og alminnelige bestemmelser

Artikkel 3

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1)	 «stoff»	et	kjemisk	grunnstoff	og	dets	forbindelser,	i	natur-
lig	tilstand	eller	framkommet	ved	en	framstillingsprosess,	
herunder	ethvert	tilsetningsstoff	som	er	nødvendig	for	å	
bevare	stoffets	stabilitet,	samt	enhver	urenhet	som	følger	
av	prosessen	 som	benyttes,	men	med	unntak	av	ethvert	
løsemiddel	som	kan	utskilles	uten	å	påvirke	stoffets	sta-
bilitet	eller	endre	dets	sammensetning,
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2)	 «stoffblanding»	en	blanding	eller	 løsning	som	består	av	
to	eller	flere	stoffer,

3)	 «produkt»	 en	 gjenstand	 som	 i	 produksjonen	 gis	 en	
spesiell	 form,	 overflate	 eller	 utforming	 som	 i	 større	
grad	enn	dens	kjemiske	sammensetning	bestemmer	dens	
funksjon,

4)	 «produsent	 av	 et	 produkt»	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	
person	som	produserer	eller	 setter	 sammen	et	produkt	 i	
Fellesskapet,

5)	 «polymer»	 et	 stoff	 som	 består	 av	 molekyler	 som	
kjennetegnes	 ved	 en	 sammenkopling	 av	 én	 eller	
flere	 typer	 monomerenheter.	 Slike	 molekyler	 må	
ha	 en	 molekylvektfordeling	 der	 forskjellene	 i	
molekylvekt	 hovedsakelig	 skyldes	 forskjeller	 i	 antallet	
monomerenheter.	En	polymer	består	av	følgende:

a)	 et	 enkelt	 vektflertall	 av	 molekyler	 som	 inneholder	
minst	tre	monomerenheter	som	er	kovalent	bundet	til	
minst	én	annen	monomerenhet	eller	annen	reaktant,

b)	 mindre	 enn	 et	 enkelt	 vektflertall	 av	molekyler	med	
samme	molekylvekt.

	 I	 denne	 definisjon	 menes	 med	 en	 «monomerenhet»	 en	
monomers	form	i	en	polymer	etter	reaksjonen,

6)	 «monomer»	et	stoff	som	kan	danne	kovalente	bindinger	
med	 en	 sammenkopling	 av	 andre	 lignende	 eller	 ikke	
lignende	 molekyler	 under	 vilkårene	 for	 den	 relevante	
polymerisasjonen	 som	 anvendes	 for	 den	 aktuelle	
prosessen,

7)	 «registrant»	 framstilleren	 eller	 importøren	 av	 et	 stoff,	
eller	 produsenten	 eller	 importøren	 av	 et	 produkt	 som	
framlegger	en	registreringssøknad	for	et	stoff,

8)	 «framstilling»	 produksjon	 eller	 ekstraksjon	 av	 stoffer	 i	
naturlig	tilstand,

9)	 «framstiller»	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 som	
er	 etablert	 i	 Fellesskapet,	 og	 som	 framstiller	 et	 stoff	 i	
Fellesskapet,

10)	 «import»	fysisk	innførsel	til	Fellesskapets	tollområde,

11)	 «importør»	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 som	 er	
etablert	i	Fellesskapet,	og	som	er	ansvarlig	for	import,

12)	 «bringe	i	omsetning»	levere	til	eller	gjøre	tilgjengelig	for	
tredjemann,	mot	betaling	eller	gratis.	 Import	 anses	 som	
omsetning,

13)	 «etterfølgende	bruker»	enhver	fysisk	eller	juridisk	person	
som	 er	 etablert	 i	 Fellesskapet,	 utenom	 framstilleren	
eller	 importøren,	 som	 bruker	 et	 stoff	 alene	 eller	 i	 en	
stoffblanding,	 i	 sin	 industri-	 eller	 yrkesvirksomhet.	 En	
distributør	eller	forbruker	er	ikke	en	etterfølgende	bruker.	
En	reimportør	som	omfattes	av	unntaket	etter	artikkel	2	
nr.	7	bokstav	c),	anses	som	en	etterfølgende	bruker,

14)	 «distributør»	 enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 som	er	
etablert	 i	 Fellesskapet,	 herunder	 en	 detaljist,	 som	 bare	
lagrer	eller	bringer	 i	omsetning	et	 stoff,	alene	eller	 i	en	
stoffblanding,	på	vegne	av	tredjemann,

15)	 «mellomprodukt»	et	stoff	som	framstilles	for	og	forbrukes	
i	eller	brukes	til	kjemisk	bearbeiding	for	å	omdannes	til	et	
annet	stoff	(heretter	kalt	«syntese»):

a)	 «ikke-isolert	mellomprodukt»	et	mellomprodukt	som	
under	 syntesen	 ikke	 fjernes	med	hensikt	 (annet	 enn	
for	 prøvetaking)	 fra	 utstyret	 der	 syntesen	 finner	
sted.	 Slikt	 utstyr	 omfatter	 reaksjonsbeholderen,	
tilleggsutstyr	 og	 alt	 utstyr	 som	 stoffet	 eller	 stoffene	
passerer	 gjennom	 i	 en	 kontinuerlig	 strøm	 eller	
satsvis	 prosess	 samt	 rørsystemer	 for	 overføring	 fra	
én	 beholder	 til	 en	 annen	 med	 henblikk	 på	 neste	
reaksjonstrinn,	 men	 det	 omfatter	 ikke	 tanker	 eller	
andre	 beholdere	 som	 stoffet	 eller	 stoffene	 lagres	 i	
etter	framstillingen,

b)	 «isolert	 mellomprodukt	 som	 blir	 på	 produksjons-
stedet»	 et	 mellomprodukt	 som	 ikke	 oppfyller	
kriteriene	 for	 et	 ikke-isolert	 mellomprodukt,	 hvis	
framstilling	og	hvis	syntese	med	ett	eller	flere	andre	
stoffer	med	utgangspunkt	i	mellomproduktet	foregår	
på	 samme	 produksjonssted,	 som	 drives	 av	 én	 eller	
flere	juridiske	personer,

c)	 «isolert	 mellomprodukt	 som	 transporteres»	 et	
mellomprodukt	 som	 ikke	 oppfyller	 kriteriene	 for	 et	
ikke-isolert	 mellomprodukt,	 og	 som	 transporteres	
mellom	eller	leveres	til	andre	produksjonssteder,

16)	 «produksjonssted»	 ett	 enkelt	 sted	 der	 visse	 deler	 av	
infrastrukturen	 og	 visse	 anlegg	 deles,	 dersom	 ett	 eller	
flere	stoffer	framstilles	av	flere	framstillere,

17)	 «aktører	 i	 forsyningskjeden»	 alle	 framstillere	 og/
eller	 importører	 og/eller	 etterfølgende	 brukere	 i	 en	
forsyningskjede,

18)	 «Byrået»	Det	 europeiske	kjemikaliebyrå,	 som	opprettes	
ved	denne	forordning,

19)	 «vedkommende	 myndighet»	 den	 eller	 de	 myndigheter	
eller	 organer	 som	 medlemsstatene	 har	 opprettet	 for	 å	
oppfylle	de	forpliktelser	som	følger	av	denne	forordning,

20)	 «innfasingsstoff»	 et	 stoff	 som	 oppfyller	 minst	 ett	 av	
følgende	kriterier:

a)	 det	 er	 oppført	 på	 europeisk	 liste	 over	 eksisterende	
markedsførte	kjemiske	stoffer	(EINECS),

b)		 det	 ble	 framstilt	 i	 Fellesskapet	 eller	 i	 de	 stater	 som	
tiltrådte	 Den	 europeiske	 union	 1.	 januar	 1995	 eller	
1.	mai	2004	minst	 én	gang	 i	 løpet	 av	 femten	år	 før	
denne	 forordnings	 ikrafttredelse,	 men	 ikke	 brakt	 i	
omsetning	av	framstilleren	eller	importøren,	forutsatt	
at	 framstilleren	 eller	 importøren	 kan	 dokumentere	
dette,

c)	 det	 ble	 brakt	 i	 omsetning	 i	 Fellesskapet	 eller	 i	 de	
stater	 som	 tiltrådte	Den	 europeiske	 union	 1.	 januar	
1995,	 1.	 mai	 2004	 eller	 1.	 januar	 2007,	 før	 denne	
forordnings	 ikrafttredelse,	 av	 framstilleren	 eller	
importøren,	 og	 er	 ansett	 som	meldt	 i	 samsvar	med	
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artikkel	 8	 nr.	 1	 første	 ledd	 slik	 nevnte	 artikkel	 ble	
endret	ved	direktiv	79/831/EØF,	men	oppfyller	 ikke	
definisjonen	 av	 en	 polymer	 i	 henhold	 til	 denne	
forordning,	forutsatt	at	framstilleren	eller	importøren	
kan	 dokumentere	 dette,	 herunder	 dokumentere	 at	
stoffet	ble	brakt	i	omsetning	av	en	hvilken	som	helst	
framstiller	 eller	 importør	 fra	 og	med	 18.	 september	
1981	til	og	med	31.	oktober	1993.

21)	 «meldt	stoff»	et	stoff	som	det	er	gitt	melding	om,	og	som	
kunne	bringes	i	omsetning	i	henhold	til	direktiv	67/548/
EØF,

22)	 «produkt-	 og	 prosessorientert	 forskning	 og	 utvikling»	
vitenskapelig	 utvikling	 knyttet	 til	 produktutvikling	
eller	videreutvikling	av	et	 stoff,	 alene,	 i	 stoffblandinger	
eller	 i	 produkter,	 der	 det	 benyttes	 et	 anlegg	 for	
forsøksproduksjon	eller	produksjonsforsøk	 for	 å	utvikle	
produksjonsprosessen	 og/eller	 for	 å	 teste	 stoffets	
bruksområder,

23)	 «vitenskapelig	 forskning	og	utvikling»	all	vitenskapelig	
forsøksvirksomhet,	 alle	 analyser	 eller	 all	 kjemisk	
forskning	 som	 utføres	 under	 kontrollerte	 vilkår,	 på	
mengder	på	under	ett	tonn	per	år,

24)	 «bruk»	 enhver	 form	 for	 bearbeiding,	 sammensetting,	
forbruk,	 lagring,	 oppbevaring,	 behandling,	 påfylling	 i	
beholdere,	 overføring	 fra	 én	 beholder	 til	 en	 annen,	
blanding,	 produksjon	 av	 et	 produkt	 eller	 enhver	 annen	
utnytting,

25)	 «registrantens	egen	bruk»	en	registrants	industrielle	bruk	
eller	yrkesbruk,

26)	 «identifisert	bruk»	 tilsiktet	bruk	av	et	 stoff	alene	eller	 i	
en	stoffblanding,	eller	tilsiktet	bruk	av	en	stoffblanding,	
av	en	aktør	i	forsyningskjeden,	herunder	vedkommendes	
egen	bruk,	eller	som	vedkommende	skriftlig	er	gjort	kjent	
med	av	en	umiddelbart	etterfølgende	bruker,

27)	 «fullstendig	 undersøkelsesrapport»	 en	 fullstendig	 og	
detaljert	 beskrivelse	 av	 den	 virksomhet	 som	 er	 foretatt	
for	 å	 framskaffe	 opplysningene.	 Dette	 omfatter	 hele	
den	 vitenskapelige	 rapporten	 som	 er	 offentliggjort	
i	 litteraturen,	 med	 beskrivelse	 av	 den	 gjennomførte	
undersøkelsen	 eller	 den	 fullstendige	 rapporten	 som	 er	
utarbeidet	 av	 forsøkslaboratoriet,	 der	 den	 gjennomførte	
undersøkelsen	er	beskrevet,

28)	 «fyllestgjørende	 undersøkelsessammendrag»	 et	 detaljert	
sammendrag	av	en	fullstendig	undersøkelsesrapports	mål,	
metoder,	resultater	og	konklusjoner,	som	gir	tilstrekkelige	
opplysninger	til	at	det	kan	foretas	en	uavhengig	vurdering	
av	 undersøkelsen	 og	 som	 minimaliserer	 behovet	 for	 å	
lese	hele	undersøkelsesrapporten,

29)	 «undersøkelsessammendrag»	 et	 sammendrag	 av	
en	 undersøkelsesrapports	 mål,	 metoder,	 resultater	 og	
konklusjoner,	 som	 gir	 tilstrekkelige	 opplysninger	 til	 at	
undersøkelsens	relevans	kan	vurderes,

30)	 «per	år»	per	kalenderår,	med	mindre	annet	er	angitt;	for	
innfasingsstoffer	som	er	importert	eller	framstilt	 i	minst	

tre	påfølgende	år,	beregnes	mengder	per	år	på	grunnlag	
av	 gjennomsnittlige	 framstillings-	 eller	 importmengder	
for	de	tre	foregående	kalenderår,

31)	 «begrensning»	 ethvert	 vilkår	 for	 eller	 forbud	 mot	
framstilling,	bruk	eller	omsetning,

32)	 «leverandør	 av	 et	 stoff	 eller	 en	 stoffblanding»	 enhver	
framstiller,	importør,	etterfølgende	bruker	eller	distributør	
som	 bringer	 i	 omsetning	 et	 stoff,	 alene	 eller	 i	 en	
stoffblanding,	eller	en	stoffblanding,

33)	 «leverandør	 av	 et	 produkt»	 enhver	 produsent	 eller	
importør	av	et	produkt,	en	distributør	eller	annen	aktør	i	
forsyningskjeden	som	bringer	et	produkt	i	omsetning,

34)	 «mottaker	 av	 et	 stoff	 eller	 en	 stoffblanding»	 en	
etterfølgende	 bruker	 eller	 distributør	 som	 får	 levert	 et	
stoff	eller	en	stoffblanding,

35)	 «mottaker	 av	 et	 produkt»	 en	 industriell	 bruker	 eller	
yrkesbruker,	eller	en	distributør,	som	får	levert	et	produkt;	
forbrukere	omfattes	ikke	av	definisjonen,

36)	 «små	 og	 mellomstore	 bedrifter»	 små	 og	 mellomstore	
bedrifter	som	definert	i	Kommisjonens	rekommandasjonen	
av	 6.	mai	 2003	 om	definisjonen	 av	 svært	 små,	 små	 og	
mellomstore	bedrifter(1);

37)	 «eksponeringsscenario»	 det	 sett	 av	 vilkår,	 herunder	
driftsvilkår	 og	 risikohåndteringstiltak,	 som	 beskriver	
hvordan	 stoffet	 blir	 framstilt	 eller	 brukt	 i	 løpet	 av	 sin	
livssyklus,	 og	 hvordan	 framstilleren	 eller	 importøren	
kontrollerer,	 eller	 anbefaler	 etterfølgende	 brukere	 å	
kontrollere,	menneskers	eller	miljøets	eksponering.	Disse	
eksponeringsscenarioene	kan,	alt	etter	omstendighetene,	
omfatte	 én	 bestemt	 prosess	 eller	 flere	 prosesser	 eller	
bruksområder,

38)	 «bruks-	og	eksponeringskategori»	et	eksponeringsscenario	
som	 omfatter	 en	 rekke	 prosesser	 eller	 bruksområder,	
der	 prosessene	 eller	 bruksområdene	 som	 et	 minimum	
formidles	 i	 form	 av	 en	 kort	 generell	 beskrivelse	 av	
bruken,

39)	 «stoffer	 som	 forekommer	 i	 naturen»	 et	 stoff	 som	
forekommer	 i	 naturen	 som	 sådan,	 ubearbeidet	 eller	
bearbeidet	bare	manuelt,	mekanisk	eller	ved	tyngdekraft,	
ved	 løsning	 i	 vann,	 ved	 flotasjon,	 ved	 ekstraksjon	med	
vann,	ved	dampdestillasjon	eller	ved	oppvarming	bare	for	
å	fjerne	vann,	eller	som	er	utvunnet	av	luft	på	en	hvilken	
som	helst	måte,

40)	 «stoff	 som	 ikke	 er	 kjemisk	 modifisert»	 et	 stoff	 hvis	
kjemiske	 struktur	 forblir	 uendret,	 selv	 om	 det	 har	
gjennomgått	 en	 kjemisk	 prosess	 eller	 behandling,	 eller	
en	 fysisk	 mineralogisk	 omdanning,	 for	 eksempel	 for	 å	
fjerne	urenheter,

41)	 «legering»	 et	 metallmateriale	 som	 er	 homogent	 på	
makroskopisk	 nivå,	 og	 som	 består	 av	 to	 eller	 flere	
elementer	som	er	slik	kombinert	slik	at	de	ikke	lett	kan	
atskilles	mekanisk.

(1)	 EUT	L	124	av	20.5.2003,	s.	36.
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Artikkel 4

Alminnelige bestemmelser

Enhver	 framstiller,	 importør	 eller	 en	 eventuell	 etterfølgende	
bruker	 kan,	 samtidig	 som	 vedkommende	 person	 beholder	
det	 fulle	 ansvar	 for	 å	 oppfylle	 forpliktelsene	 som	 påligger	
vedkommende	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	 utpeke	 en	
tredjemann	 som	 representant	 med	 henblikk	 å	 på	 følge	 alle	
framgangsmåter	i	henhold	til	artikkel	11,	artikkel	19,	avdeling	
III	 og	 artikkel	 53	 som	 innebærer	 diskusjoner	 med	 andre	
framstillere,	importører	eller	eventuelle	etterfølgende	brukere.	
I	slike	tilfeller	skal	Byrået	normalt	ikke	opplyse	om	identiteten	
til	en	 framstiller,	 importør	eller	etterfølgende	bruker	som	har	
utpekt	en	 representant,	 til	 andre	 framstillere,	 importører	eller	
eventuelle	etterfølgende	brukere.

AVDELING	II

REGISTRERING AV STOFFER

KAPITTEL 1

Alminnelig registreringsplikt og opplysningskrav

Artikkel 5

Ingen data, intet marked

Med	forbehold	for	artikkel	6,	7,	21	og	23	skal	stoffer	alene,	i	
stoffblandinger	eller	i	produkter,	ikke	framstilles	i	Fellesskapet	
eller	bringes	i	omsetning	med	mindre	de	er	registrert	i	samsvar	
med	 de	 relevante	 bestemmelsene	 i	 denne	 avdeling,	 når	 dette	
kreves.

Artikkel 6

Alminnelig registreringsplikt for stoffer alene eller i 
stoffblandinger

1.	 Med	 mindre	 annet	 er	 fastsatt	 i	 denne	 forordning,	 skal	
enhver	framstiller	eller	importør	av	et	stoff	alene	eller	i	én	eller	
flere	 stoffblandinger,	 i	mengder	 på	 ett	 tonn	 eller	mer	 per	 år,	
framlegge	en	registreringssøknad	for	Byrået.

2.	 Artikkel	17	og	18	får	ikke	anvendelse	på	monomerer	som	
brukes	 som	 isolerte	 mellomprodukter	 på	 produksjonsstedet,	
eller	som	transporterte	isolerte	mellomprodukter.

3.	 Enhver	 framstiller	 eller	 importør	 av	 en	 polymer	 skal	
framlegge	en	registreringssøknad	for	Byrået	for	monomeren(e)	
eller	 ethvert	 annet	 stoff	 som	 ikke	 allerede	 er	 registrert	 av	 en	
aktør	 i	 forsyningskjeden,	 dersom	 begge	 følgende	 vilkår	 er	
oppfylt:

a)	 polymeren	 består	 av	 2	 %	 masse/masse	 (m/m)	 eller	 mer	
av	en	slik/slike	monomer(er)	eller	andre	stoffer	i	form	av	
monomerenheter	og	kjemisk	bundne	stoffer,

b)	 den	 samlede	mengden	av	en	 slik/slike	monomer(er)	 eller	
andre	stoffer	utgjør	minst	ett	tonn	per	år.

4.	 Når	registreringssøknaden	framlegges,	skal	gebyret	som	
kreves	i	samsvar	med	avdeling	IX,	betales.

Artikkel 7

Registrering og melding av stoffer i produkter

1.	 Enhver	 produsent	 eller	 importør	 av	 produkter	 skal	
framlegge	 en	 registreringssøknad	 for	Byrået	 for	 ethvert	 stoff	
som	inngår	i	disse	produktene,	dersom	begge	følgende	vilkår	
er	oppfylt:

a)	 stoffet	 finnes	 i	produktene	 i	mengder	som	utgjør	over	ett	
tonn	per	produsent	eller	importør	per	år,

b)	 stoffet	er	beregnet	på	å	avgis	under	normale	eller	rimelig	
forutsigbare	bruksvilkår.

Når	registreringssøknaden	framlegges,	skal	gebyret	som	kreves	
i	samsvar	med	avdeling	IX,	betales.

2.	 Enhver	 produsent	 eller	 importør	 av	 produkter	 skal,	 i	
samsvar	med	nr.	4	i	denne	artikkel,	underrette	Byrået	dersom	
stoffet	 oppfyller	 kriteriene	 i	 artikkel	 57	 og	 er	 identifisert	 i	
samsvar	med	artikkel	59	nr.	1,	dersom	begge	følgende	vilkår	
er	oppfylt:

a)	 stoffet	finnes	i	disse	produktene	i	mengder	som	utgjør	over	
ett	tonn	per	produsent	eller	importør	per	år,

b)	 stoffet	finnes	i	disse	produktene	i	en	konsentrasjon	på	over	
0,1	%	masse/masse	(m/m).

3.	 Nr.	 2	 får	 ikke	 anvendelse	 dersom	 produsenten	 eller	
importøren	 kan	 utelukke	 at	 mennesker	 eller	 miljøet	 blir	
eksponert	under	normale	eller	rimelig	forutsigbare	bruksvilkår,	
herunder	 disponering.	 I	 slike	 tilfeller	 skal	 produsenten	 eller	
importøren	gi	mottakeren	av	produktet	egnede	anvisninger.

4.	 Opplysningene	som	skal	gis,	skal	omfatte	følgende:

a)	 identiteten	til	og	kontaktopplysninger	for	produsenten	eller	
importøren	som	angitt	i	avsnitt	1	i	vedlegg	VI,	med	unntak	
av	deres	egne	produksjonssteder,

b)	 registreringsnummeret	 eller	 -numrene	 som	 omhandlet	 i	
artikkel	20	nr.	1,	dersom	de	er	tilgjengelige,
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c)	 stoffets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2.1-2.3.4	i	vedlegg	VI,

c)	 stoffets	eller	stoffenes	klassifisering	som	angitt	i	avsnitt	4.1	
og	4.2	i	vedlegg	VI,

e)	 en	kort	beskrivelse	av	stoffets	eller	stoffenes	bruksområde(r)	
som	 angitt	 i	 avsnitt	 3.5	 i	 vedlegg	VI	 og	 produktets	 eller	
produktenes	bruksområde(r),

f)	 stoffets	eller	stoffenes	mengdeintervall,	for	eksempel	1-10	
tonn,	10-100	tonn	osv.

5.	 Byrået	kan	treffe	beslutning	med	krav	om	at	produsenter	
eller	importører	av	produkter	framlegger	en	registreringssøknad,	
i	 samsvar	 med	 denne	 avdeling,	 for	 ethvert	 stoff	 i	 disse	
produktene,	dersom	samtlige	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 stoffet	 finnes	 i	 produktene	 i	 mengder	 som	 samlet	 utgjør	
over	ett	tonn	per	produsent	eller	importør	per	år,

b)	 Byrået	har	grunn	til	å	anta	at

i)	 stoffet	avgis	fra	produktene,	og

ii)	 avgivelsen	av	stoffet	fra	produktene	utgjør	en	risiko	for	
menneskers	helse	og	miljøet,

c)	 stoffet	omfattes	ikke	av	nr.	1.

Når	registreringssøknaden	framlegges,	skal	gebyret	som	kreves	
i	samsvar	med	avdeling	IX,	betales.

6.	 Nr.	 1-5	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 stoffer	 som	 allerede	 er	
registrert	for	denne	bruken.

7.	 Fra	 1.	 juni	 2011	 får	 nr.	 2,	 3	 og	 4	 i	 denne	 artikkel	
anvendelse	 seks	 måneder	 etter	 at	 et	 stoff	 er	 identifisert	 i	
samsvar	med	artikkel	59	nr.	1.

8.	 Alle	 tiltak	 for	 gjennomføring	 av	 nr.	 1-7	 skal	 vedtas	 i	
samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.

Artikkel 8

Enerepresentant for en framstiller utenfor Fellesskapet

1.	 En	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 som	 er	 etablert	 utenfor	
Fellesskapet,	og	som	framstiller	et	stoff	alene,	i	stoffblandinger	
eller	 i	 produkter,	 setter	 sammen	 en	 stoffblanding	 eller	
produserer	 et	 produkt	 som	 importeres	 til	 Fellesskapet,	 kan	
etter	gjensidig	avtale	utpeke	en	fysisk	eller	juridisk	person	som	
er	 etablert	 i	 Fellesskapet	 til	 å	 oppfylle,	 som	 vedkommendes	
enerepresentant,	 de	 forpliktelser	 som	 påligger	 importører	 i	
henhold	til	denne	avdeling.

2.	 Representanten	skal	også	oppfylle	alle	andre	forpliktelser	
for	 importører	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning.	 For	 dette	
formål	skal	vedkommende	ha	tilstrekkelig	erfaring	fra	praktisk	
håndtering	 av	 stoffer	 samt	opplysningene	knyttet	 til	 dem,	og	
skal,	 uten	 at	 artikkel	 36	 berøres,	 ha	 til	 rådighet	 ajourførte	
opplysninger	 om	 importerte	 mengder	 og	 om	 kundene	 de	

er	 levert	 til	 samt	 opplysninger	 om	 formidlingen	 av	 siste	
ajourføring	av	sikkerhetsdatabladet	som	nevnt	i	artikkel	31.

3.	 Dersom	 det	 utpekes	 en	 representant	 i	 samsvar	 med	
nr.	 1	 og	 2,	 skal	 framstilleren	 utenfor	 Fellesskapet	 underrette	
importøren(e)	 i	 samme	 forsyningskjede	 om	 dette.	 For	
formålene	 i	 denne	 forordning	 skal	 disse	 importørene	 anses	
som	etterfølgende	brukere.

Artikkel 9

Unntak fra den alminnelige registreringsplikten for 
produkt- og prosessorientert forskning og utvikling

1.	 Artikkel	 5,	 6,	 7,	 17,	 18	 og	 21	 får	 ikke	 anvendelse	 i	 et	
tidsrom	 på	 fem	 år	 for	 stoffer	 som	 framstilles	 i	 Fellesskapet	
eller	importeres	med	henblikk	på	produkt-	og	prosessorientert	
forskning	 og	 utvikling	 av	 en	 framstiller,	 importør	 eller	
produsent	av	produkter,	alene	eller	i	samarbeid	med	registrerte	
kunder,	og	i	en	mengde	som	er	begrenset	til	det	som	kreves	for	
produkt-	og	prosessorientert	forskning	og	utvikling.

2.	 For	formålene	i	nr.	1	skal	framstilleren,	importøren	eller	
produsenten	av	produkter	underrette	Byrået	om	følgende:

a)	 identiteten	 til	 framstilleren,	 importøren,	eller	produsenten	
av	produkter,	som	angitt	i	avsnitt	1	i	vedlegg	VI,

b)	 stoffets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2	i	vedlegg	VI,

c)	 stoffets	 eventuelle	 klassifisering	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 4	 i	
vedlegg	VI,

d)	 anslått	mengde	som	angitt	i	avsnitt	3.1	i	vedlegg	VI,

e)	 listen	 over	 kunder	 nevnt	 i	 nr.	 1,	 herunder	 deres	 navn	 og	
adresse.

Når	 meldingen	 gis,	 skal	 gebyret	 som	 kreves	 i	 samsvar	 med	
avdeling	IX,	betales.

Tidsrommet	nevnt	i	nr.	1	begynner	når	Byrået	mottar	meldingen.

3.	 Byrået	skal	kontrollere	at	de	opplysninger	melderen	gir,	
er	 fullstendige;	 artikkel	 20	 nr.	 2	 får	 tilsvarende	 anvendelse.	
Byrået	skal	tildele	meldingen	et	nummer	og	en	meldingsdato,	
som	skal	være	den	dato	da	Byrået	mottok	meldingen,	og	nevnte	
nummer	og	dato	skal	umiddelbart	oversendes	til	vedkommende	
framstiller,	 importør	 eller	 produsent	 av	 produkter.	 Byrået	
skal	 også	 oversende	 disse	 opplysningene	 til	 vedkommende	
myndighet	i	de	berørt(e)	medlemsstat(er).
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4.	 Byrået	 kan	 beslutte	 å	 pålegge	 vilkår	 med	 henblikk	 på	
å	 sikre	 at	 stoffet,	 stoffblandingen	 eller	 produktet	 som	 stoffet	
inngår	 i,	bare	blir	håndtert	under	 rimelig	kontrollerte	 forhold	
av	personale	hos	kunder	oppført	på	listen	nevnt	i	nr.	2	bokstav	
e),	i	samsvar	med	krav	i	regelverket	for	vern	av	arbeidstakere	
og	miljø,	og	ikke	blir	gjort	tilgjengelig	for	allmennheten	på	noe	
tidspunkt,	 verken	 alene,	 i	 en	 stoffblanding	 eller	 i	 et	 produkt,	
og	at	resterende	mengder	blir	samlet	inn	igjen	for	disponering	
etter	utløpet	av	unntaksperioden.	

I	 slike	 tilfeller	 kan	Byrået	 be	melderen	 om	 å	 gi	 nødvendige	
tilleggsopplysninger.

5.	 Med	 mindre	 det	 gis	 melding	 om	 det	 motsatte,	 kan	
framstilleren	 eller	 importøren	 av	 stoffet	 eller	 produsenten	
eller	importøren	av	produkter	framstille	eller	importere	stoffet	
eller	produsere	eller	importere	produktene	tidligst	to	uker	etter	
meldingen.

6.	 Framstilleren,	importøren	eller	produsenten	av	produkter	
skal	oppfylle	 alle	vilkår	 som	Byrået	pålegger	 i	 samsvar	med	
nr.	4.

7.	 Byrået	 kan	 på	 anmodning	 beslutte	 å	 utvide	
unntaksperioden	 på	 fem	 år	med	 en	 periode	 på	 inntil	 fem	 år,	
eller	 for	 stoffer	 som	 skal	 benyttes	 utelukkende	 i	 utviklingen	
av	legemidler	eller	veterinærpreparater,	eller	stoffer	som	ikke	
bringes	 i	 omsetning,	 med	 inntil	 ti	 år,	 dersom	 framstilleren,	
importøren	 eller	 produsenten	 av	 produkter	 kan	 påvise	 at	
forsknings-	 og	 utviklingsprogrammet	 gjør	 en	 slik	 utvidelse	
berettiget.

8.	 Byrået	 skal	 umiddelbart	 oversende	 alle	 utkast	 til	
beslutning	 til	vedkommende	myndigheter	 i	hver	medlemsstat	
der	 framstilling,	 import,	 produksjon	 eller	 produkt-	 og	
prosessorientert	 forskning	 finner	 sted.	 Når	 Byrået	 treffer	
beslutning	 etter	 nr.	 4	 og	 7,	 skal	 det	 ta	 hensyn	 til	 eventuelle	
uttalelser	fra	nevnte	vedkommende	myndigheter.

9.	 Byrået	 og	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 berørte	
medlemsstater	skal	alltid	behandle	opplysninger	som	de	mottar	
i	henhold	til	nr.	1-8,	som	fortrolige.

10.	 Byråets	 beslutninger	 i	 henhold	 til	 nr.	 4	 og	 7	 i	 denne	
artikkel	kan	påklages	i	samsvar	med	artikkel	91,	92	og	93.

Artikkel 10

Opplysninger som skal framlegges for alminnelige 
registreringsformål

En	registrering	som	nevnt	i	artikkel	6	eller	artikkel	7	nr.	1	eller	
5	skal	omfatte	følgende	opplysninger:

a)	 Teknisk	dokumentasjon,	herunder

i)	 identiteten	 til	 framstilleren	 (framstillerne)	 eller	
importøren(e),	som	angitt	i	avsnitt	1	i	vedlegg	VI,

ii)	 stoffets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2	i	vedlegg	VI,

iii)	 opplysninger	om	framstilling	og	bruk	av	stoffet	som	
angitt	 i	avsnitt	3	 i	vedlegg	VI.	Disse	opplysningene	
skal	 representere	 alle	 registrantens	 identifiserte	
bruksområder.	 Disse	 opplysningene	 kan,	 dersom	
registranten	 anser	 det	 hensiktsmessig,	 omfatte	
relevante	bruks-	og	eksponeringskategorier,

iv)	 stoffets	klassifisering	og	merking	som	angitt	i	avsnitt	
4	i	vedlegg	VI,

v)	 veiledning	i	sikker	bruk	av	stoffet	som	angitt	i	avsnitt	
5	i	vedlegg	VI,

vi)	 undersøkelsessammendrag	av	opplysningene	utledet	
av	anvendelsen	av	vedlegg	VII-XI,

vii)	 fyllestgjørende	 undersøkelsessammendrag	 av	
opplysningene	 utledet	 av	 anvendelsen	 av	 vedlegg	
VII-XI,	dersom	dette	kreves	i	henhold	til	vedlegg	I,

viii)	 en	 angivelse	 av	 hvilke	 av	 opplysningene	 framlagt	 i	
henhold	 til	 iii),	 iv),	vi),	vii)	eller	bokstav	b)	 som	er	
gjennomgått	 av	 en	 sakkyndig	valgt	 av	 framstilleren	
eller	importøren,	og	som	har	relevant	erfaring,

ix)	 forslag	til	forsøk	i	henhold	til	vedlegg	IX	og	X,

x)	 for	 stoffer	 i	 mengder	 på	 ett	 til	 ti	 tonn,	
eksponeringsopplysninger	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 6	 i	
vedlegg	VI,

xi)	 en	 anmodning	 om	 hvilke	 av	 opplysningene	 nevnt	 i	
artikkel	119	nr.	2	som	framstilleren	eller	importøren	
anser	 ikke	 bør	 gjøres	 tilgjengelig	 på	 Internett	 i	
samsvar	med	 artikkel	 77	 nr.	 2	 bokstav	 e),	 herunder	
en	 begrunnelse	 for	 hvorfor	 offentliggjøring	 kan	
være	skadelig	for	vedkommendes	eller	andre	berørte	
parters	kommersielle	interesser.	

Bortsett	 fra	 i	 de	 tilfeller	 som	 omfattes	 av	 artikkel	 25	 nr.	 3,	
artikkel	27	nr.	6	eller	artikkel	30	nr.	3,	skal	registranten	være	
i	 lovlig	besittelse	 av	den	 fullstendige	undersøkelsesrapporten	
hvis	sammendrag	er	nevnt	i	vi)	og	vii),	eller	ha	tillatelse	til	å	
vise	til	den,	for	registreringsformål,
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b)	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet,	 dersom	 dette	 kreves	
etter	 artikkel	 14,	 i	 det	 format	 som	 er	 angitt	 i	 vedlegg	 I.	
De	relevante	delene	av	rapporten	kan,	dersom	registranten	
anser	 det	 hensiktsmessig,	 omfatte	 relevante	 bruks-	 og	
eksponeringskategorier.

Artikkel 11

Flere registranters felles framlegging av opplysninger

1.	 Dersom	et	stoff	er	beregnet	på	å	framstilles	i	Fellesskapet	
av	én	eller	flere	framstillere	og/eller	importeres	av	én	eller	flere	
importører,	og/eller	er	gjenstand	for	 registrering	 i	henhold	 til	
artikkel	7,	gjelder	følgende:

Med	 forbehold	 for	 nr.	 3	 skal	 opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	
10	 bokstav	 a)	 iv),	 vi),	 vii)	 og	 ix),	 og	 eventuelle	 relevante	
opplysninger	 i	 henhold	 til	 artikkel	 10	 bokstav	 a)	 viii),	 først	
framlegges	av	den	registrant	som	opptrer	med	den	eller	de	andre	
registranten(e)s	samtykke	(heretter	kalt	«hovedregistrant»).

Hver	 registrant	 skal	 deretter	 hver	 for	 seg	 framlegge	 de	
opplysningene	som	er	angitt	i	artikkel	10	bokstav	a)	i),	ii),	iii)	
og	x),	samt	alle	relevante	opplysninger	i	henhold	til	artikkel	10	
bokstav	a)	viii).

Registrantene	 kan	 selv	 avgjøre	 om	 de	 vil	 framlegge	
opplysningene	 angitt	 i	 artikkel	 10	 bokstav	 a)	 v)	 og	 bokstav	
b)	 og	 eventuelle	 andre	 relevante	 opplysninger	 i	 henhold	 til	
artikkel	10	bokstav	a)	viii)	hver	for	seg,	eller	om	én	registrant	
skal	framlegge	disse	opplysningene	på	vegne	av	de	andre.

2.	 Hver	registrant	behøver	bare	å	overholde	bestemmelsene	
i	 nr.	 1	 når	 det	 gjelder	 opplysningskomponenter	 angitt	 i	
artikkel	 10	 bokstav	 a)	 iv),	 vi),	 vii)	 og	 ix)	 som	 er	 påkrevd	
ved	 registrering	 innenfor	 vedkommendes	 mengdeintervall	 i	
samsvar	med	artikkel	12.

3.	 En	 registrant	 kan	 framlegge	 opplysningene	 nevnt	 i	
artikkel	10	bokstav	a)	iv),	vi),	vii)	eller	ix)	separat	dersom

a)	 felles	 framlegging	 av	disse	opplysningene	ville	 innebære	
uforholdsmessige	kostnader	for	vedkommende,	eller

b)	 felles	 framlegging	 av	 opplysningene	 ville	 føre	 til	 at	
opplysninger	 som	 vedkommende	 anser	 som	
forretningsmessig	 følsomme,	 og	 som	 kan	 påføre	
vedkommende	 betydelig	 forretningsmessig	 skade,	 blir	
kjent,	eller

c)	 vedkommende	er	uenig	med	hovedregistranten	om	valget	
av	disse	opplysningene.

Dersom	bokstav	a),	b)	eller	c)	får	anvendelse,	skal	registranten	
sammen	 med	 dokumentasjonen	 framlegge,	 alt	 etter	
omstendighetene,	 en	 begrunnelse	 for	 hvorfor	 kostnadene	

ville	 være	 uforholdsmessige,	 hvorfor	 offentliggjøring	
av	 opplysninger	 kunne	 påføre	 vedkommende	 betydelig	
forretningsmessig	skade,	eller	hva	uenigheten	består	i,

4.	 Når	en	registreringssøknad	framlegges,	skal	gebyret	som	
kreves	i	samsvar	med	avdeling	IX,	betales.

Artikkel 12

Opplysninger som skal framlegges avhengig av mengde

1.	 Den	 tekniske	 dokumentasjonen	 nevnt	 i	 artikkel	 10	
bokstav	 a)	 skal	 etter	 vi)	 og	 vii)	 i	 nevnte	 bestemmelse	
omfatte	 alle	 relevante	 fysisk-kjemiske,	 toksikologiske	 og	
økotoksikologiske	 opplysninger	 som	 er	 tilgjengelige	 for	
registranten,	og	minst	følgende	opplysninger:

a)	 opplysningene	angitt	i	vedlegg	VII	for	stoffer	som	ikke	er	
innfasingsstoffer	 og	 for	 innfasingsstoffer	 som	 oppfyller	
ett	 av	 eller	 begge	 kriteriene	 angitt	 i	 vedlegg	 III,	 og	 som	
framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	minst	ett	tonn	per	
år	per	framstiller	eller	importør,

b)	 de	opplysningene	om	 fysisk-kjemiske	egenskaper	 som	er	
angitt	 i	 vedlegg	 VII	 avsnitt	 7,	 for	 innfasingsstoffer	 som	
framstilles	 eller	 importeres	 i	 mengder	 på	 minst	 ett	 tonn	
per	år	per	framstiller	eller	importør,	og	som	ikke	oppfyller	
noen	av	kriteriene	angitt	i	vedlegg	III,

c)	 opplysningene	angitt	i	vedlegg	VII	og	VIII	for	stoffer	som	
framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	minst	ti	tonn	per	
år	per	framstiller	eller	importør,

d)	 opplysningene	angitt	i	vedlegg	VII	og	VIII	samt	forslag	til	
forsøk	 med	 henblikk	 på	 framskaffelse	 av	 opplysningene	
angitt	i	vedlegg	IX	når	det	gjelder	stoffer	som	framstilles	
eller	 importeres	 i	mengder	 på	minst	 100	 tonn	 per	 år	 per	
framstiller	eller	importør,

e)	 opplysningene	angitt	i	vedlegg	VII	og	VIII	samt	forslag	til	
forsøk	 med	 henblikk	 på	 framskaffelse	 av	 opplysningene	
angitt	 i	 vedlegg	 IX	 og	 X	 når	 det	 gjelder	 stoffer	 som	
framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	minst	1	000	tonn	
per	år	per	framstiller	eller	importør,

2.	 Så	snart	mengden	av	et	stoff	per	framstiller	eller	importør	
som	 allerede	 er	 registrert,	 når	 neste	 mengdeterskel,	 skal	
framstilleren	 eller	 importøren	 umiddelbart	 underrette	 Byrået	
om	 de	 tilleggsopplysninger	 vedkommende	 vil	 ha	 behov	 for	
i	 henhold	 til	 nr.	 1.	 Artikkel	 26	 nr.	 3	 og	 4	 får	 tilsvarende	
anvendelse.
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3.	 Denne	artikkel	får	tilsvarende	anvendelse	på	produsenter	
av	produkter.

Artikkel 13

Alminnelige krav til framskaffelse av opplysninger om 
stoffers iboende egenskaper

1.	 Opplysninger	 om	 stoffers	 iboende	 egenskaper	 kan	
framskaffes	 på	 andre	 måter	 enn	 ved	 forsøk,	 forutsatt	 at	
vilkårene	 fastsatt	 i	 vedlegg	 XI	 er	 oppfylt.	 Særlig	 når	 det	
gjelder	 giftighet	 for	 mennesker	 skal	 det,	 så	 langt	 det	 er	
mulig,	 framskaffes	 opplysninger	 med	 andre	 midler	 enn	 ved	
forsøk	 på	 virveldyr,	 dvs.	 ved	 hjelp	 av	 alternative	 metoder,	
for	 eksempel	 in	 vitro-metoder,	 ved	 modeller	 for	 kvalitative	
eller	 kvantitative	 strukturaktivitetsforhold	 eller	 fra	 data	 om	
strukturelt	beslektede	stoffer	(gruppering	eller	sammenligning	
med	 stoffer	 med	 samme	 struktur).	 Forsøk	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	VIII	avsnitt	8.6	og	8.7,	vedlegg	IX	og	vedlegg	X	kan	
utelates	 dersom	 det	 kan	 begrunnes	 ut	 fra	 opplysninger	 om	
eksponering	og	 iverksatte	 risikohåndteringstiltak	som	angitt	 i	
vedlegg	XI	avsnitt	3.

2.	 Disse	 metodene	 skal	 regelmessig	 vurderes	 på	 nytt	 og	
forbedres	 med	 sikte	 på	 å	 redusere	 forsøk	 på	 virveldyr	 og	
antallet	 benyttede	 dyr.	 Kommisjonen	 skal	 eventuelt,	 etter	
samråd	 med	 berørte	 parter,	 snarest	 mulig	 fremme	 et	 forslag	
om	 endring	 av	 kommisjonsforordningen	 om	 forsøksmetoder	
vedtatt	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	
133	 nr.	 4,	 og	 vedleggene	 til	 denne	 forordning	 dersom	 det	
er	 relevant,	 med	 sikte	 på	 å	 erstatte,	 redusere	 eller	 forbedre	
dyreforsøk.	 Endringer	 av	 nevnte	 kommisjonsforordning	 skal	
vedtas	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 nr.	 3,	 og	
endringer	 av	 vedleggene	 til	 denne	 forordning	 skal	 vedtas	 i	
samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	131.

3.	 Dersom	det	 kreves	 forsøk	med	 stoffer	 for	 å	 framskaffe	
opplysninger	 om	 stoffenes	 iboende	 egenskaper,	 skal	
de	 utføres	 i	 samsvar	 med	 forsøksmetodene	 fastsatt	 i	 en	
kommisjonsforordning	eller	i	samsvar	med	andre	internasjonale	
forsøksmetoder	 som	 er	 anerkjent	 som	 hensiktsmessige	 av	
Kommisjonen	 eller	 Byrået.	 Kommisjonen	 skal	 vedta	 nevnte	
forordning,	 med	 det	 formål	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	
bestemmelser	 i	 denne	 forordning	 ved	 å	 utfylle	 den,	 etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.	

Opplysninger	om	stoffers	iboende	egenskaper	kan	framskaffes	
gjennom	andre	forsøksmetoder,	forutsatt	at	vilkårene	fastsatt	i	
vedlegg	XI	er	oppfylt.

4.	 Det	 skal	 utføres	 økotoksikologiske	 og	 toksikologiske	
forsøk	 og	 analyser	 i	 samsvar	 med	 prinsippene	 for	 god	
laboratoriepraksis	 fastsatt	 i	 direktiv	 2004/10/EF	 eller	 andre	
internasjonale	 standarder	 som	 anerkjennes	 som	 likeverdige	
av	 Kommisjonen	 eller	 Byrået,	 og	 dersom	 det	 er	 relevant,	 i	
samsvar	med	bestemmelsene	i	direktiv	86/609/EØF.

5.	 Dersom	et	stoff	allerede	er	registrert,	har	en	ny	registrant	
rett	til	å	vise	til	undersøkelsessammendrag	eller	fyllestgjørende	
undersøkelsessammendrag	for	samme	stoff,	framlagt	tidligere,	
forutsatt	at	vedkommende	kan	vise	at	stoffet	som	nå	registreres,	
er	det	samme	som	tidligere	er	registrert,	herunder	renhetsgrad	
og	 arten	 av	 urenheter,	 og	 at	 tidligere	 registrant(er)	 har	 gitt	
vedkommende	 tillatelse,	 for	 registreringsformål,	 til	 å	 vise	 til	
de	fullstendige	undersøkelsesrapportene.

En	ny	registrant	kan	ikke	vise	til	slike	undersøkelser	for	å	gi	de	
opplysningene	som	kreves	i	avsnitt	2	i	vedlegg	VI.

Artikkel 14

Rapport om kjemikaliesikkerhet og plikt til å anvende og 
anbefale risikoreduserende tiltak

1.	 Uten	 at	 artikkel	 4	 i	 direktiv	 98/24/EF	 berøres,	 skal	 det	
foretas	 en	 vurdering	 av	 kjemikaliesikkerhet	 og	 utarbeides	
en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet	 for	 alle	 stoffer	 som	 er	
gjenstand	 for	 registrering	 etter	 dette	 kapittel,	 når	 stoffet	
registreres	i	mengder	på	ti	tonn	eller	mer	per	år	per	registrant.

Rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 skal	 dokumentere	
vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet,	som	skal	utføres	i	samsvar	
med	 nr.	 2-7	 og	 med	 vedlegg	 I,	 enten	 for	 hvert	 enkelt	 stoff	
alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt,	eller	for	en	gruppe	
av	stoffer.

2.	 Det	 er	 ikke	 nødvendig	 å	 foreta	 en	 vurdering	 av	
kjemikaliesikkerhet	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 for	 et	 stoff	 som	
finnes	 i	 en	 stoffblanding	dersom	konsentrasjonen	av	 stoffet	 i	
stoffblandingen	er	lavere	enn	den	laveste	av	følgende	verdier:

a)	 gjeldende	 konsentrasjoner	 angitt	 i	 tabellen	 oppført	 i	
artikkel	3	nr.	3	i	direktiv	1999/45/EF,

b)	 konsentrasjonsgrensene	 angitt	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
67/548/EØF,

c)	 konsentrasjonsgrensene	 angitt	 i	 del	 B	 i	 vedlegg	 II	 til	
direktiv	1999/45/EF,

d)	 konsentrasjonsgrensene	 angitt	 i	 del	 B	 i	 vedlegg	 III	 til	
direktiv	1999/45/EF,
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e)	 konsentrasjonsgrensene	 nevnt	 i	 en	 omforent	 post	
i	 klassifiserings-	 og	 merkingsfortegnelsen	 utarbeidet	 i	
henhold	til	avdeling	XI	i	denne	forordning,

f)	 0,1	 %	 masse/masse	 (m/m)	 dersom	 stoffet	 oppfyller	
kriteriene	nevnt	i	vedlegg	XIII	til	denne	forordning.

3.	 En	vurdering	av	et	stoffs	kjemikaliesikkerhet	skal	omfatte	
følgende	trinn:

a)	 en	vurdering	av	farer	for	menneskers	helse,

b)	 en	vurdering	av	fysisk-kjemiske	farer,

c)	 en	vurdering	av	miljøfarer,

d)	 en	vurdering	av	om	stoffet	er	persistent,	bioakkumulerende	
og	 giftig	 (PBT)	 og	 svært	 persistent	 og	 svært	
bioakkumulerende	(vPvB).

4.	 Dersom	 registranten	 etter	 å	 ha	 gjort	 trinn	 a)-d)	 i	 nr.	 3	
konkluderer	med	at	stoffet	oppfyller	kriteriene	for	klassifisering	
som	 farlig	 i	 henhold	 til	 direktiv	 67/548/EØF	 eller	 dersom	
stoffet	 vurderes	 som	 PBT	 eller	 vPvB,	 skal	 vurderingen	 av	
kjemikaliesikkerhet	også	omfatte	følgende	trinn:

a)	 en	 eksponeringsvurdering,	 herunder	 utvikling	 av	 ett	 eller	
flere	eksponeringsscenario(er)	(eller	eventuelt	identifisering	
av	 relevante	 bruks-	 og	 eksponeringskategorier)	 og	
eksponeringsanslag,

b)	 risikobeskrivelse.

Eksponeringsscenarioene	 (dersom	 relevant,	 bruks-	 og	
eksponeringskategorier),	 eksponeringsvurderingen	 og	
risikobeskrivelsen	skal	ta	for	seg	alle	registrantens	identifiserte	
bruksområder.

5.	 Rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 behøver	 ikke	 ta	
hensyn	til	risikoer	for	menneskers	helse	som	følge	av	følgende	
former	for	sluttbruk:

a)	 materialer	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler	 som	 kommer	 inn	 under	 virkeområdet	 for	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1935/2004	
av	27.	oktober	2004	om	materialer	og	gjenstander	beregnet	
på	å	komme	i	kontakt	med	næringsmidler(1),

b)	 i	kosmetiske	produkter	som	kommer	inn	under	virkeområdet	
for	direktiv	76/768/EØF.

(1)	 EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	4.

6.	 Enhver	 registrant	skal	 identifisere	og	anvende	relevante	
tiltak	 for	 i	 tilstrekkelig	 grad	 å	 kontrollere	 den	 risiko	 som	
er	 identifisert	 i	 vurderingen	 av	 kjemikaliesikkerhet,	 og	
dersom	 det	 er	 hensiktsmessig,	 anbefale	 disse	 tiltakene	 i	 de	
sikkerhetsdatabladene	 som	 vedkommende	 leverer	 i	 samsvar	
med	artikkel	31.

7.	 Enhver	registrant	som	har	plikt	til	å	foreta	en	vurdering	
av	 kjemikaliesikkerhet,	 skal	 sørge	 for	 at	 vedkommendes	
rapport	om	kjemikaliesikkerhet	er	tilgjengelig	og	ajourført.

KAPITTEL 2

Stoffer som anses for å være registrert

Artikkel 15

Stoffer i plantevernmidler og biocidprodukter

1.	 Aktive	stoffer	og	andre	bestanddeler	som	framstilles	eller	
importeres	med	henblikk	bare	på	bruk	 i	plantevernmidler,	og	
oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	91/414/EØF(2)	eller	av	forordning	
(EØF)	 nr.	 3600/92(3),	 forordning	 (EF)	 nr.	 703/2001(4),	
forordning	(EF)	nr.	1490/2002(5)	eller	vedtak	2003/565/EF(6),	
og	 alle	 stoffer	 det	 er	 vedtatt	 en	 kommisjonsbeslutning	 om	
for	å	gjøre	dokumentasjonen	fullstendig	i	henhold	til	artikkel	
6	 i	 direktiv	 91/414/EØF,	 skal	 anses	 for	 å	 være	 registrert	 og	
registreringen	anses	som	fullført	med	henblikk	på	framstilling	
eller	 import	 til	 bruk	 som	plantevernmiddel,	 og	 dermed	 for	 å	
oppfylle	kravene	i	kapittel	1	og	5	i	denne	avdeling.

(2)	 Rådsdirektiv	 91/414/EØF	 av	 15.	 juli	 1991	 om	 markedsføring	 av	
plantefarmasøytiske	produkter	 (EFT	L	230	av	19.8.1991,	s.	1).	Direktivet	
sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	2006/19/EF	(EUT	L	44	av	15.2.2006,	s.	
15).

(3)	 Kommisjonsforordning	 (EØF)	 nr.	 3600/92	 av	 11.	 desember	 1992	 om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 gjennomføringen	 av	 første	 trinn	 i	
arbeidsprogrammet	 omhandlet	 i	 artikkel	 8	 nr.	 2	 i	 rådsdirektiv	 91/414/
EØF	om	markedsføring	av	plantefarmasøytiske	produkter	 (EFT	L	366	av	
15.12.1992,	 s.	 10).	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	2266/2000	(EFT	L	259	av	13.10.2000,	s.	27).

(4)	 Kommisjonsforordning	(EF)	nr.	703/2001	av	6.	april	2001	om	fastsettelse	
av	aktive	stoffer	i	plantefarmasøytiske	produkter	som	skal	vurderes	på	annet	
trinn	 i	 arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 8	 nr.	 2	 i	 rådsdirektiv	 91/414/
EØF,	og	om	endring	av	listen	over	medlemsstater	utpekt	som	rapporterende	
medlemsstater	for	disse	stoffene	(EFT	L	98	av	7.4.2001,	s.	6).

(5)	 Kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 1490/2002	 av	 14.	 august	 2002	 om	
fastsettelse	 av	 ytterligere	 nærmere	 regler	 for	 gjennomføring	 av	 tredje	
trinn	 i	 arbeidsprogrammet	 nevnt	 i	 artikkel	 8	 nr.	 2	 i	 rådsdirektiv	 91/414/
EØF	 (EFT	 L	 224	 av	 21.8.2002,	 s.	 23).	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1744/2004	(EUT	L	311	av	8.10.2004,	s.	23).

(6)	 Kommisjonsvedtak	 2003/565/EF	 av	 25.	 juli	 2003	 om	 forlenging	 av	 det	
tidsrommet	som	er	fastsett	i	artikkel	8	nr.	2	i	rådsdirektiv	91/414/EØF	(EUT	
L	192	av	31.7.2003,	s.	40).
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2.	 Aktive	 stoffer	 som	 framstilles	 eller	 importeres	
med	 henblikk	 bare	 på	 bruk	 i	 biocidprodukter,	 og	 som	 er	
oppført	 i	 vedlegg	 I,	 IA	 eller	 IB	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 98/8/EF	 av	 16.	 februar	 1998	 om	markedsføring	
av	 biocidprodukter(1)	 eller	 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)	 fram	
til	 datoen	 for	 beslutningen	 nevnt	 i	 artikkel	 16	 nr.	 2	 annet	
ledd	 i	 direktiv	 98/8/EF,	 skal	 anses	 for	 å	 være	 registrert	 og	
registreringen	anses	som	fullført	med	henblikk	på	produksjon	
eller	import	til	bruk	i	biocidprodukter,	og	dermed	for	å	oppfylle	
kravene	i	kapittel	1	og	5	i	denne	avdeling.

Artikkel 16

Plikter for Kommisjonen, Byrået og registranter av stoffer 
som anses som registrert

1.	 Kommisjonen	eller	vedkommende	fellesskapsinstitusjon	
skal	 gjøre	 opplysninger	 som	 tilsvarer	 dem	 som	 kreves	 i	
henhold	 til	 artikkel	 10,	 tilgjengelige	 for	 Byrået	 for	 stoffer	
som	anses	som	registrert	i	henhold	til	artikkel	15.	Byrået	skal	
inkludere	disse	opplysningene	eller	en	henvisning	til	dem	i	sine	
databaser,	og	underrette	vedkommende	myndigheter	om	dette	
innen	1.	desember	2008.

2.	 Artikkel	21,	22	og	25-28	får	ikke	anvendelse	på	bruk	av	
stoffer	som	anses	som	registrert	i	henhold	til	artikkel	15.

KAPITTEL 3

Registreringsplikt og opplysningskrav for visse typer isolerte 
mellomprodukter

Artikkel 17

Registrering av isolerte mellomprodukter som blir på 
produksjonsstedet

1.	 Enhver	 framstiller	 av	 et	 isolert	 mellomprodukt	 som	
blir	på	produksjonsstedet	 i	mengder	på	ett	 tonn	eller	mer	per	
år,	 skal	 framlegge	 en	 registreringssøknad	 for	 Byrået	 for	 det	
isolerte	mellomproduktet	som	blir	på	produksjonsstedet.

2.	 En	registreringssøknad	for	et	isolert	mellomprodukt	som	
blir	på	produksjonsstedet,	skal	omfatte	følgende	opplysninger,	
i	 den	 grad	 framstilleren	 er	 i	 stand	 til	 å	 formidle	 dem	 uten	 å	
måtte	utføre	ytterligere	forsøk:

a)	 framstillerens	identitet	som	angitt	i	avsnitt	1	i	vedlegg	VI,

b)	 mellomproduktets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2.1-2.3.4	i	
vedlegg	VI,

c)	 mellomproduktets	 klassifisering	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 4	 i	
vedlegg	VI,

(1)	 EFT	L	123	av	24.4.1998,	 s.	1.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(2)	 EUT	L	307	 av	 24.11.2003,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 forordning	
(EF)	nr.	1048/2005	(EUT	L	178	av	9.7.2005,	s.	1).

d)	 alle	 foreliggende	 opplysninger	 om	 mellomproduktets	
fysisk-kjemiske	egenskaper	og	virkningene	på	menneskers	
helse	 eller	 miljøet.	 Dersom	 det	 foreligger	 en	 fullstendig	
undersøkelsesrapport,	skal	det	framlegges	et	sammendrag	
av	den,

e)	 en	kort	generell	beskrivelse	av	bruken,	som	angitt	i	avsnitt	
3.5	i	vedlegg	VI,

f)	 opplysninger	om	iverksatte	risikohåndteringstiltak.

Bortsett	 fra	 i	 de	 tilfeller	 som	 omfattes	 av	 artikkel	 25	 nr.	 3,	
artikkel	 27	 nr.	 6	 eller	 artikkel	 30	 nr.	 3,	 skal	 registranten	
være	 i	 lovlig	 besittelse	 av	 den	 fullstendige	 rapporten	 hvis	
sammendrag	er	nevnt	under	bokstav	d),	eller	ha	tillatelse	til	å	
vise	til	den,	for	registreringsformål.

Registreringssøknaden	skal	 ledsages	av	gebyret	 som	kreves	 i	
samsvar	med	avdeling	IX.

3.	 Nr.	 2	 får	 anvendelse	 bare	 på	 isolerte	 mellomprodukter	
som	blir	på	produksjonsstedet,	dersom	framstilleren	bekrefter	
at	stoffet	framstilles	og	brukes	bare	under	strengt	kontrollerte	
vilkår	ved	at	det	er	strengt	innesluttet	ved	tekniske	midler	i	hele	
sin	 livssyklus.	 Framgangsmåter	 og	 teknologier	 for	 kontroll	
skal	 anvendes	 for	 å	 minimere	 utslipp	 og	 derav	 følgende	
eventuell	eksponering.	Dersom	disse	vilkårene	ikke	er	oppfylt,	
skal	registreringen	omfatte	opplysningene	angitt	i	artikkel	10.

Artikkel 18

Registrering av isolerte mellomprodukter som 
transporteres

1.	 Enhver	 framstiller	 eller	 importør	 av	 et	 isolert	
mellomprodukt	som	transporteres	 i	mengder	på	ett	 tonn	eller	
mer	 per	 år,	 skal	 framlegge	 en	 registrering	 for	Byrået	 for	 det	
isolerte	mellomproduktet	som	transporteres.

2.	 En	 registrering	 av	 et	 isolert	 mellomprodukt	 som	
transporteres,	skal	omfatte	følgende	opplysninger:

a)	 framstillerens	 eller	 importørens	 identitet	 som	 angitt	 i	
avsnitt	1	i	vedlegg	VI,

b)	 mellomproduktets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2.1-2.3.4	i	
vedlegg	VI,

c)	 mellomproduktets	 klassifisering	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 4	 i	
vedlegg	VI,

d)	 eventuelle	tilgjengelige	opplysninger	om	mellomproduktets	
fysisk-kjemiske	 egenskaper	 og	 virkninger	 på	
menneskers	 helse	 eller	 miljøet.	 Dersom	 en	 fullstendig	
undersøkelsesrapport	er	tilgjengelig,	skal	det	framlegges	et	
sammendrag	av	denne,

e)	 en	kort	generell	beskrivelse	av	bruken,	som	angitt	i	avsnitt	
3.5	i	vedlegg	VI,
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f)	 opplysninger	 om	 risikohåndteringstiltak	 som	 er	 iverksatt	
og	anbefalt	overfor	brukeren	i	samsvar	med	nr.	4.

Bortsett	 fra	 i	 de	 tilfeller	 som	 omfattes	 av	 artikkel	 25	 nr.	 3,	
artikkel	 27	 nr.	 6	 eller	 artikkel	 30	 nr.	 3	 skal	 registranten	 for	
registreringsformål	være	i	lovlig	besittelse	av	den	fullstendige	
rapporten	hvis	sammendrag	er	oppsummert	under	bokstav	d),	
eller	ha	tillatelse	til	å	vise	til	den.	Registreringssøknaden	skal	
ledsages	av	gebyret	som	kreves	i	samsvar	med	avdeling	IX.

3.	 En	 registrering	 av	 et	 isolert	 mellomprodukt	 som	
transporteres	 i	 mengder	 på	 over	 1	 000	 tonn	 per	 år	 per	
framstiller	eller	 importør,	skal	omfatte	opplysningene	angitt	 i	
vedlegg	VII	i	tillegg	til	opplysningene	nevnt	i	nr.	2.

Artikkel	 13	 får	 anvendelse	 på	 framskaffelse	 av	 disse	
opplysningene.

4.	 Nr.	2	og	3	får	anvendelse	bare	på	isolerte	mellomprodukter	
som	 transporteres	 dersom	 framstilleren	 eller	 importøren	
selv	 bekrefter	 eller	 erklærer	 at	 vedkommende	 har	 mottatt	
bekreftelse	fra	brukeren	på	at	syntesen	av	ett	eller	flere	andre	
stoffer	 avledet	 av	 dette	 mellomproduktet	 skjer	 på	 andre	
produksjonssteder	under	følgende	strengt	kontrollerte	forhold:

a)	 stoffet	 er	 strengt	 innesluttet	 ved	 tekniske	 midler	 i	 hele	
sin	 livssyklus,	 herunder	 framstilling,	 rensing,	 rengjøring	
og	vedlikehold	av	utstyr,	prøvetaking,	analyse,	 lasting	og	
lossing	 av	 utstyr	 eller	 beholdere,	 avfallshåndtering	 eller	
rensing	og	lagring,

b)	 framgangsmåter	og	teknologier	for	kontroll	skal	anvendes	
for	 å	 minimere	 utslipp	 og	 derav	 følgende	 eventuell	
eksponering,

c)	 bare	autorisert	personale	med	tilstrekkelig	opplæring	skal	
håndtere	stoffet,

d)	 ved	 rengjøring	 og	 vedlikehold	 skal	 det	 anvendes	 særlige	
framgangsmåter	 som	 rensing	 og	 vasking	 før	 systemet	
åpnes	og	det	gis	adgang	til	det,

e)	 i	 tilfelle	 ulykke	 og	 dersom	 avfall	 produseres,	 skal	 det	
iverksettes	framgangsmåter	og	teknologier	for	kontroll	for	
å	minimere	utslipp	og	derav	 følgende	 eksponering	under	
rensing	eller	rengjøring	og	vedlikehold,

f)	 framgangsmåter	 for	 håndtering	 av	 stoffer	 skal	 være	 godt	
dokumentert	 og	 strengt	 overvåket	 av	 den	 ansvarlige	 for	
driften	av	produksjonsstedet.

Dersom	 vilkårene	 angitt	 i	 første	 ledd	 ikke	 er	 oppfylt,	 skal	
registreringen	omfatte	opplysningene	nevnt	i	artikkel	10.

Artikkel 19

Flere registranters felles framlegging av data om isolerte 
mellomprodukter

1.	 Dersom	 et	 isolert	 mellomprodukt	 som	 blir	 på	
produksjonsstedet,	 eller	 et	 isolert	 mellomprodukt	 som	
transporteres	 er	 ment	 å	 framstilles	 i	 Fellesskapet	 av	 én	
eller	 flere	 framstillere	 og/eller	 importeres	 av	 én	 eller	 flere	
importører,	gjelder	følgende:

Med	 forbehold	 for	 nr.	 2	 i	 denne	 artikkel	 skal	 opplysningene	

angitt	 i	 artikkel	 17	 nr.	 2	 bokstav	 c)	 og	 d)	 og	 artikkel	 18	
nr.	 2	 bokstav	 c)	 og	 d),	 først	 framlegges	 av	 en	 framstiller	
eller	 importør	 som	 opptrer	 etter	 samtykke	 med	 en	 annen	
(andre)	 framstiller(ere)	 eller	 importør(er)	 (heretter	 kalt	
«hovedregistrant»).	Hver	 registrant	 skal	deretter	hver	 for	 seg	
framlegge	opplysningene	angitt	i	artikkel	17	nr.	2	bokstav	a),	
b),	e)	og	f)	og	artikkel	18	nr.	2	bokstav	a),	b),	e)	og	f).

2.	 En	framstiller	eller	importør	kan	framlegge	opplysningene	
nevnt	i	artikkel	17	nr.	2	bokstav	c)	eller	d)	og	artikkel	18	nr.	2	
bokstav	c)	eller	d)	separat	dersom

a)	 det	ville	være	uforholdsmessig	kostbart	for	vedkommende	
å	framlegge	disse	opplysningene	i	fellesskap,

	 eller

b)	 framlegging	av	opplysningene	i	fellesskap	ville	føre	til	at	
opplysninger	 som	 vedkommende	 anser	 som	 kommersielt	
følsomme,	 og	 som	 kan	 påføre	 vedkommende	 betydelig	
kommersiell	skade,	blir	kjent,	eller

c)	 vedkommende	er	uenig	med	hovedregistranten	om	valget	
av	disse	opplysningene.

Dersom	bokstav	a),	b)	eller	c)	får	anvendelse,	skal	framstilleren	
eller	importøren	sammen	med	dokumentasjonen	framlegge	en	
forklaring	 på	 hvorfor	 kostnadene	 vil	 være	 uforholdsmessige,	
hvorfor	formidling	av	opplysninger	kan	påføre	vedkommende	
betydelig	kommersiell	skade,	eller	hva	uenigheten	består	i.

3.	 Når	registreringen	framlegges,	skal	gebyret	som	kreves	i	
samsvar	med	avdeling	IX,	betales.

KAPITTEL 4

Felles bestemmelser om alle registreringer

Artikkel 20

Byråets oppgaver

1.	 Byrået	skal	tildele	hver	registrering	et	innsendingsnummer,	
og	 dette	 skal	 brukes	 i	 all	 korrespondanse	 om	 registreringen	
fram	 til	 registreringen	 anses	 som	 fullført,	 samt	 en	 dato	 som	
tilsvarer	datoen	da	Byrået	mottok	registreringen.

2.	 Byrået	 skal	 foreta	 en	 kontroll	 av	 at	 hver	 registrering	
er	 fullstendig,	 for	 å	 sikre	 at	 alle	 opplysninger	 som	 kreves	 i	
henhold	til	artikkel	10	og	12	eller	artikkel	17	og	18,	foreligger,	
samt	 at	 registreringsgebyret	 nevnt	 i	 artikkel	 6	 nr.	 4,	 artikkel	
7	nr.	1	og	5,	artikkel	17	nr.	2	eller	artikkel	18	nr.	2,	er	betalt.	
Fullstendighetskontrollen	 skal	 ikke	 omfatte	 en	 vurdering	 av	
dataenes	 kvalitet	 eller	 om	 de	 er	 tilstrekkelige,	 eller	 av	 de	
begrunnelser	som	er	gitt.
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Byrået	 skal	 foreta	 fullstendighetskontrollen	 innen	 tre	 uker	
etter	 framleggingsdatoen,	 eller	 innen	 tre	 måneder	 etter	 den	
relevante	fristen	i	artikkel	23,	når	det	gjelder	registreringer	av	
innfasingsstoffer	som	er	framlagt	i	løpet	av	tomånedersperioden	
umiddelbart	før	fristen.

Dersom	en	registrering	er	ufullstendig,	skal	Byrået	underrette	
registranten	før	utløpet	av	treukers-	eller	tremånedersperioden	
nevnt	 i	 annet	 ledd	 om	 hvilke	 opplysninger	 som	 kreves	 for	
at	 registreringen	 skal	 være	 fullstendig,	 samtidig	 som	 det	
gis	 en	 rimelig	 frist	 for	 dette.	 Registranten	 skal	 fullføre	 sin	
registrering	 og	 framlegge	 den	 for	 Byrået	 innen	 den	 fastsatte	
fristen.	 Byrået	 skal	 bekrefte	 datoen	 for	 framleggingen	 av	
registrantens	 tilleggsopplysninger.	 Byrået	 skal	 foreta	 en	 ny	
fullstendighetskontroll	der	de	framlagte	tilleggsopplysningene	
tas	i	betraktning.

Byrået	 skal	 avvise	 registreringen	 dersom	 registranten	
ikke	 fullfører	 sin	 registrering	 innen	 den	 fastsatte	 fristen.	
Registreringsgebyret	blir	ikke	tilbakebetalt	i	slike	tilfeller.

3.	 Når	 registreringen	 er	 fullført,	 skal	 Byrået	 tildele	
vedkommende	 stoff	 et	 registreringsnummer	 samt	
en	 registreringsdato	 som	 skal	 være	 den	 samme	 som	
datoen	 for	 framlegging.	 Byrået	 skal	 straks	 oversende	
registreringsnummeret	og	registreringsdatoen	til	vedkommende	
registrant.	 Registreringsnummeret	 skal	 brukes	 i	 all	 senere	
korrespondanse	om	registreringen.

4.	 Byrået	 skal	 underrette	 vedkommende	 myndighet	 i	 den	
berørte	medlemsstat	innen	30	dager	fra	registreringsdatoen	om	
at	følgende	opplysninger	er	tilgjengelige	i	Byråets	database:

a)	 registreringsdokumentasjonen	 samt	 framleggings-	 eller	
registreringsnummeret,

b)	 framleggings-	eller	registreringsdatoen,

c)	 resultatet	av	fullstendighetskontrollen,	og

d)	 eventuelle	anmodninger	om	tilleggsopplysninger	og	fristen	
fastsatt	i	samsvar	med	nr.	2	tredje	ledd.

Den	berørte	medlemsstat	er	den	medlemsstat	der	framstillingen	
finner	sted	eller	importøren	er	etablert.

Dersom	 framstilleren	 har	 produksjonssteder	 i	 flere	 enn	
én	 medlemsstat,	 er	 den	 berørte	 medlemsstat	 den	 stat	 der	
framstillerens	 hovedkontor	 ligger.	 De	 andre	 medlemsstatene	
der	det	finnes	produksjonssteder	skal	også	underrettes.

Byrået	skal	umiddelbart	underrette	vedkommende	myndighet	
i	 den/de	 berørt(e)	 medlemsstat(er)	 når	 tilleggsopplysninger	
framlagt	av	registranten	er	tilgjengelige	i	Byråets	database.

5.	 Byråets	beslutninger	 i	 henhold	 til	 nr.	 2	 i	 denne	artikkel	
kan	påklages	 i	 samsvar	med	bestemmelsene	 i	artikkel	91,	92	
og	93.

6.	 Dersom	en	ny	registrant	framlegger	tilleggsopplysninger	
om	 et	 bestemt	 stoff	 for	 Byrået,	 skal	 Byrået	 underrette	
eksisterende	 registranter	 om	 at	 disse	 opplysningene	 er	
tilgjengelige	i	databasen	for	formålene	i	artikkel	22.

Artikkel 21

Framstilling og import av stoffer

1.	 En	 registrant	 kan	 begynne	 eller	 fortsette	 framstillingen	
eller	importen	av	et	stoff	eller	et	produkt	dersom	Byrået	ikke	
har	 gitt	melding	 om	 det	motsatte	 i	 samsvar	med	 artikkel	 20	
nr.	2	innen	tre	uker	etter	framleggingsdatoen,	uten	at	artikkel	
27	nr.	8	berøres.

Ved	registreringer	av	innfasingsstoffer	kan	registranten	fortsette	
framstillingen	eller	importen	av	stoffet	eller	produktet	dersom	
Byrået	 ikke	har	gitt	melding	om	det	motsatte	 i	 samsvar	med	
artikkel	20	nr.	2	innen	tre	uker	etter	framleggingsdatoen,	eller	
dersom	framleggingen	er	skjedd	i	løpet	av	tomånedersperioden	
før	den	relevante	fristen	i	artikkel	23,	dersom	Byrået	ikke	har	
gitt	melding	om	det	motsatte	i	samsvar	med	artikkel	20	nr.	2	i	
løpet	av	tre	måneder	fra	fristens	utløp,	uten	at	artikkel	27	nr.	8	
berøres.

Ved	 ajourføring	 av	 en	 registrering	 i	 henhold	 til	 artikkel	 22	
kan	 en	 registrant	 fortsette	 framstillingen	 eller	 importen	 av	 et	
stoff	eller	et	produkt	dersom	Byrået	ikke	har	gitt	melding	om	
det	motsatte	i	samsvar	med	artikkel	20	nr.	2	innen	tre	uker	fra	
ajourføringsdatoen,	uten	at	artikkel	27	nr.	8	berøres.

2.	 Dersom	 Byrået	 har	 underrettet	 registranten	 om	 at	
vedkommende	 skal	 framlegge	 ytterligere	 opplysninger	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 20	 nr.	 2	 tredje	 ledd,	 kan	 registranten	
begynne	 framstillingen	 eller	 importen	 av	 et	 stoff	 eller	 et	
produkt	dersom	Byrået	ikke	gir	melding	om	det	motsatte,	innen	
tre	 uker	 etter	 at	 Byrået	 har	mottatt	 de	 tilleggsopplysningene	
som	er	nødvendige	for	å	fullføre	vedkommendes	registrering,	
uten	at	artikkel	27	nr.	8	berøres.

3.	 Dersom	 en	 hovedregistrant	 framlegger	 deler	 av	
registreringen	 på	 vegne	 av	 én	 eller	 flere	 andre	 registranter	 i	
samsvar	med	artikkel	11	eller	19,	kan	de	andre	 registrantene	
framstille	eller	importere	stoffet	eller	produsere	eller	importere	
produktene	 først	 etter	 utløpet	 av	 fristen	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 eller	
2	 i	 denne	 artikkel,	 og	 forutsatt	 at	 Byrået	 ikke	 har	 gitt	 noen	
melding	 om	 det	 motsatte	 når	 det	 gjelder	 hovedregistrantens	
registrering	 på	 vegne	 av	 de	 andre	 registrantene	 samt	 egen	
registrering.
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Artikkel 22

Ytterligere plikter for registranter

1.	 Etter	registreringen	har	en	registrant	ansvaret	for	på	eget	
initiativ	å	ajourføre	sin	registrering	uten	unødig	opphold	med	
relevante	 nye	 opplysninger,	 og	 å	 framlegge	 den	 for	Byrået	 i	
følgende	tilfeller:

a)	 ved	enhver	endring	i	vedkommendes	status	som	framstiller,	
importør	eller	produsent	av	produkter,	eller	med	hensyn	til	
identitet,	for	eksempel	navn	og	adresse,

b)	 ved	enhver	endring	i	stoffets	sammensetning	som	angitt	i	
avsnitt	2	i	vedlegg	VI,

c)	 ved	 endringer	 i	 de	 årlige	 eller	 samlede	 mengder	 som	
vedkommende	framstiller	eller	importerer,	eller	i	mengdene	
av	 stoffer	 i	 produktene	 som	 vedkommende	 produserer	
eller	 importerer	 dersom	 dette	 fører	 til	 en	 endring	 av	
mengdeintervall,	 herunder	 opphør	 av	 framstilling	 eller	
import,

d)	 ved	 nye	 identifiserte	 bruksområder	 og	 nye	 bruksområder	
som	frarådes	i	samsvar	med	avsnitt	3.7	i	vedlegg	VI,	som	
stoffet	framstilles	eller	importeres	for,

e)	 ved	 ny	 kunnskap	 om	 de	 risikoer	 stoffet	 utgjør	 for	
menneskers	helse	og/eller	miljøet	som	vedkommende	med	
rimelighet	kan	forventes	å	ha	blitt	oppmerksom	på,	og	som	
fører	til	endringer	i	sikkerhetsdatabladet	eller	rapporten	om	
kjemikaliesikkerhet,

f)	 ved	 enhver	 endring	 i	 klassifiseringen	 og	 merkingen	 av	
stoffet,

g)	 ved	 enhver	 ajourføring	 eller	 endring	 av	 rapporten	 om	
kjemikaliesikkerhet	eller	av	avsnitt	5	i	vedlegg	VI,

h)	 dersom	 registranten	 konstaterer	 at	 det	 er	 nødvendig	 å	
utføre	et	av	forsøkene	oppført	i	vedlegg	IX	eller	X;	det	skal	
i	så	fall	utarbeides	et	forslag	til	forsøk,

i)	 ved	enhver	endring	 i	 tilgangen	som	gis	 til	opplysninger	 i	
registreringen.

Byrået	 skal	 formidle	 disse	 opplysningene	 til	 vedkommende	
myndighet	i	den	berørte	medlemsstat.

2.	 En	 registrant	 skal	 framlegge	 for	 Byrået	 en	 ajourføring	
av	registreringen	som	inneholder	de	opplysninger	som	kreves	
ved	beslutningen	truffet	 i	henhold	til	artikkel	40,	41	eller	46,	
eller	 ta	 hensyn	 til	 en	 beslutning	 truffet	 i	 henhold	 til	 artikkel	
60	og	73,	 innen	den	 frist	 som	er	 fastsatt	 i	nevnte	beslutning.	
Byrået	skal	underrette	vedkommende	myndighet	i	den	berørte	
medlemsstat	 om	 at	 opplysningene	 er	 tilgjengelige	 i	 Byråets	
database.

3.	 Byrået	 skal	 foreta	 en	 fullstendighetskontroll	 i	 samsvar	
med	artikkel	20	nr.	2	første	og	annet	 ledd	for	hver	ajourførte	
registrering.	 I	de	 tilfeller	der	ajourføringen	er	 i	 samsvar	med	
artikkel	12	nr.	2	og	med	nr.	1	bokstav	c)	i	denne	artikkel	skal	
Byrået	kontrollere	at	opplysningene	som	registranten	har	gitt,	
er	fullstendige;	artikkel	20	nr.	2	får	anvendelse	med	eventuelle	
tilpasninger.

4.	 I	 de	 tilfeller	 som	 omfattes	 av	 artikkel	 11	 eller	 19,	 skal	
hver	 registrant	 framlegge	separat	opplysningene	nevnt	 i	nr.	1	
bokstav	c)	i	denne	artikkel.

5.	 Ved	 ajourføringen	 betales	 den	 relevante	 del	 av	 gebyret	
som	kreves	i	samsvar	med	avdeling	IX.

KAPITTEL 5

Overgangsbestemmelser om innfasingsstoffer og meldte 
stoffer

Artikkel 23

Særlige bestemmelser om innfasingsstoffer

1.	 Artikkel	5	og	6,	artikkel	7	nr.	1,	artikkel	17,	18	og	21	får	
ikke	anvendelse	på	følgende	stoffer	før	1.	desember	2010:

a)	 innfasingsstoffer	som	klassifiseres	som	kreftframkallende,	
arvestoffskadelige	 eller	 reproduksjonstoksiske	 i	 kategori	
1	 eller	 2	 i	 henhold	 til	 direktiv	 67/548/EØF,	 og	 som	
framstilles	i	Fellesskapet	eller	importeres	i	mengder	på	ett	
tonn	eller	mer	per	år	per	framstiller	eller	importør	minst	én	
gang	etter	1.	juni	2007,

b)	 innfasingsstoffer	som	er	klassifisert	som	svært	giftige	for	
vannorganismer	og	som	kan	gi	langsiktige	skadevirkninger	
på	 vannmiljøet	 (R	 50/53)	 i	 henhold	 til	 direktiv	 67/548/
EØF,	 og	 som	 framstilles	 i	 Fellesskapet	 eller	 importeres	 i	
mengder	på	100	tonn	eller	mer	per	år	per	framstiller	eller	
importør	minst	én	gang	etter	1.	juni	2007,

c)	 innfasingsstoffer	 som	 framstilles	 i	 Fellesskapet	 eller	
importeres	 i	mengder	på	1	000	 tonn	eller	mer	per	 år	per	
framstiller	eller	importør	minst	én	gang	etter	1.	juni	2007.

2.	 Artikkel	 5	 og	 6,	 artikkel	 7	 nr.	 1,	 artikkel	 17,	 18	 og	 21	
får	ikke	anvendelse	før	1.	 juni	2013	på	innfasingsstoffer	som	
framstilles	 i	 Fellesskapet	 eller	 importeres	 i	 mengder	 på	 100	
tonn	 eller	mer	 per	 år	 per	 framstiller	 eller	 importør	minst	 én	
gang	etter	1.	juni	2007.	

3.	 Artikkel	 5	 og	 6,	 artikkel	 7	 nr.	 1,	 artikkel	 17,	 18	 og	 21	
får	ikke	anvendelse	før	1.	 juni	2018	på	innfasingsstoffer	som	
framstilles	i	Fellesskapet	eller	importeres	i	mengder	på	ett	tonn	
eller	mer	 per	 år	 per	 framstiller	 eller	 importør	minst	 én	 gang	
etter	1.	juni	2007.

4.	 Uten	at	nr.	1-3	berøres	kan	en	registrering	framlegges	når	
som	helst	før	den	relevante	fristen.

5.	 Denne	artikkel	får	tilsvarende	anvendelse	på	stoffer	som	
registreres	i	henhold	til	artikkel	7.
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Artikkel 24

Meldte stoffer

1.	 En	melding	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF	skal	anses	
som	en	registrering	for	denne	avdelings	formål,	og	Byrået	skal	
tildele	 meldingen	 et	 registreringsnummer	 innen	 1.	 desember	
2008.

2.	 Dersom	 mengden	 av	 et	 framstilt	 eller	 importert	 meldt	
stoff	 per	 framstiller	 eller	 importør	 når	 neste	mengdeintervall	
etter	 artikkel	 12,	 skal	 de	 påkrevde	 tilleggsopplysninger	 for	
denne	 mengdeterskelen	 samt	 for	 alle	 lavere	 mengdeterskler	
framlegges	 i	 samsvar	med	artikkel	10	og	12,	med	mindre	de	
allerede	er	formidlet	i	samsvar	med	nevnte	artikler.

AVDELING	III

FELLES BRUK AV DATA OG UNNGÅELSE AV 
UNØDVENDIGE FORSØK

KAPITTEL 1

Formål og alminnelige regler

Artikkel 25

Formål og alminnelige regler

1.	 For	 at	 dyreforsøk	 skal	 unngås,	 skal	 forsøk	på	virveldyr	
for	denne	forordnings	formål	skje	bare	som	en	siste	mulighet.	
Det	 bør	 dessuten	 treffes	 tiltak	 for	 å	 begrense	 gjentakelse	 av	
andre	forsøk.

2.	 Felles	 bruk	 og	 felles	 framlegging	 av	 opplysninger	 i	
samsvar	 med	 denne	 forordning	 gjelder	 tekniske	 data,	 særlig	
opplysninger	 knyttet	 til	 stoffenes	 iboende	 egenskaper.	
Registranter	 skal	 avstå	 fra	 å	 utveksle	 opplysninger	 om	 sin	
markedsatferd,	 særlig	 med	 hensyn	 til	 produksjonskapasitet,	
produksjons-	 eller	 salgsmengder,	 importmengder	 eller	
markedsandeler.

3.	 Alle	 undersøkelsessammendrag	 eller	 fyllestgjørende	
undersøkelsessammendrag	 som	er	 framlagt	 innenfor	 rammen	
av	en	registrering	i	henhold	til	denne	forordning	i	løpet	at	de	
foregående	tolv	år,	kan	benyttes	for	registreringsformål	av	en	
annen	framstiller	eller	importør.

KAPITTEL 2

Regler for stoffer som ikke er innfasingsstoffer, og for 
registranter av innfasingsstoffer som ikke er forhåndsregistrert

Artikkel 26

Plikt til å orientere seg før registrering

1.	 Enhver	 potensiell	 registrant	 av	 et	 stoff	 som	 ikke	 er	 et	
innfasingsstoff,	eller	potensiell	registrant	av	et	innfasingsstoff	

som	ikke	er	forhåndsregistrert	i	samsvar	med	artikkel	28,	skal	
henvende	seg	til	Byrået	for	å	få	vite	om	det	allerede	er	framlagt	
en	 registrering	 for	 vedkommende	 stoff.	 Forespørselen	 skal	
ledsages	av	følgende	opplysninger	til	Byrået:

a)	 vedkommendes	 identitet	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 1	 i	 vedlegg	
VI,	med	unntak	av	brukssteder,

b)	 stoffets	identitet	som	angitt	i	avsnitt	2	i	vedlegg	VI,

c)	 hvilke	opplysningskrav	som	krever	at	 registranten	foretar	
nye	undersøkelser	som	innebærer	forsøk	med	virveldyr,

d)	 hvilke	opplysningskrav	som	krever	at	registranten	utfører	
andre	nye	undersøkelser.

2.	 Dersom	vedkommende	stoff	ikke	er	registrert	fra	før,	skal	
Byrået	underrette	den	potensielle	registranten	om	dette.

3.	 Dersom	det	 samme	stoffet	er	blitt	 registrert	mindre	enn	
tolv	år	 tidligere,	skal	Byrået	straks	underrette	den	potensielle	
registranten	 om	 navn	 og	 adresse	 til	 tidligere	 registrant(er)	
og	 om	 hvilke	 relevante	 undersøkelsessammendrag	 eller	
fyllestgjørende	undersøkelsessammendrag	som	er	framlagt	av	
vedkommende	deklarant(er).	Undersøkelser	som	krever	forsøk	
på	virveldyr,	skal	ikke	gjentas.	Byrået	skal	samtidig	underrette	
tidligere	 registranter	 om	 den	 potensielle	 registrantens	 navn	
og	 adresse.	 Tilgjengelige	 undersøkelser	 skal	 deles	 med	 den	
potensielle	registranten	i	samsvar	med	artikkel	27.

4.	 Dersom	 flere	 potensielle	 registranter	 har	 framlagt	 en	
forespørsel	 om	 samme	 stoff,	 skal	 Byrået	 straks	 underrette	
alle	 potensielle	 registranter	 om	 navn	 og	 adresse	 til	 de	 andre	
potensielle	registrantene.

Artikkel 27

Felles bruk av eksisterende data når det gjelder 
registrerte stoffer

1.	 Dersom	et	stoff	er	registrert	mindre	enn	tolv	år	tidligere	
som	nevnt	i	artikkel	26	nr.	3,	

a)	 skal	 den	 potensielle	 registranten,	 for	 opplysninger	 som	
krever	forsøk	på	virveldyr,	og

b)	 kan	den	potensielle	registranten,	for	opplysninger	som	ikke	
krever	forsøk	på	virveldyr,

anmode	 tidligere	 registrant(er)	 om	 de	 opplysningene	
vedkommende	trenger	for	sin	registrering	i	henhold	til	artikkel	
10	bokstav	a)	vi)	og	vii).
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2.	 Dersom	 det	 er	 anmodet	 om	 opplysninger	 i	 henhold	 til	
nr.	1,	skal	potensiell(e)	og	tidligere	registrant(er)	som	nevnt	i	
nr.	1	gjøre	alt	de	kan	for	å	komme	til	enighet	om	felles	bruk	av	
de	opplysningene	som	potensiell(e)	registrant(er)	har	anmodet	
om	i	henhold	til	artikkel	10	bokstav	a)	vi)	og	vii).	Istedenfor	
en	slik	avtale	kan	saken	framlegges	for	en	voldgiftsinstans	hvis	
kjennelse	skal	godtas.

3.	 Tidligere	 registrant	 og	 potensiell(e)	 registrant(er)	 skal	
gjøre	 alt	 de	 kan	 for	 å	 sikre	 at	 kostnadene	 ved	 felles	 bruk	
opplysninger	 fastsettes	 på	 en	 rettferdig	 og	 åpen	 måte	 som	
sikrer	 likebehandling.	 Dette	 kan	 lettere	 oppnås	 gjennom	
retningslinjene	 for	 kostnadsfordeling	 som	 bygger	 på	 nevnte	
prinsipper,	 og	 som	 vedtas	 av	 Byrået	 i	 samsvar	med	 artikkel	
77	 nr.	 2	 bokstav	 g).	 Det	 kreves	 bare	 at	 registrantene	 deler	
kostnadene	 for	 opplysninger	 som	de	 er	 påkrevd	 å	 framlegge	
for	å	oppfylle	registreringskravene.

4.	 Når	det	er	oppnådd	enighet	om	delingen	av	opplysninger,	
skal	 den	 tidligere	 registranten	 gjøre	 opplysningene	 det	 er	
enighet	 om,	 tilgjengelige	 for	 den	nye	 registranten,	 og	gi	 den	
nye	registranten	tillatelse	til	å	vise	til	den	tidligere	registrantens	
fullstendige	undersøkelsesrapport.

5.	 Dersom	det	ikke	oppnås	enighet,	skal	den/de	potensiell(e)	
registranten(e)	underrette	Byrået	og	tidligere	registrant(er)	om	
dette	 tidligst	 en	 måned	 etter	 at	 Byrået	 har	 mottatt	 tidligere	
registrant(er)s	navn	og	adresse.

6.	 Byrået	skal	innen	en	måned	fra	det	mottar	opplysningene	
nevnt	 i	 nr.	 5	 gi	 den	 potensielle	 registranten	 tillatelse	 til	
å	 vise	 til	 de	 opplysningene	 vedkommende	 har	 bedt	 om	 i	
sin	 registreringsdokumentasjon,	 forutsatt	 at	 den	 potensielle	
registranten	 på	 anmodning	 fra	 Byrået	 dokumenterer	 at	
vedkommende	 har	 betalt	 tidligere	 registrant(er)	 en	 andel	
av	 de	 påløpte	 kostnader	 for	 disse	 opplysningene.	 Tidligere	
registrant(er)	har	et	krav	mot	den	potensielle	registranten	for	en	
forholdsmessig	andel	av	de	kostnader	som	vedkommende	har	
båret.	Beregningen	av	den	forholdsmessige	andelen	kan	gjøres	
lettere	med	de	retningslinjer	Byrået	har	vedtatt	i	samsvar	med	
artikkel	77	nr.	2	bokstav	g).	Forutsatt	at	tidligere	registrant(er)	
gjør	 den	 fullstendige	 undersøkelsesrapporten	 tilgjengelig	 for	
den	potensielle	registranten,	har	førstnevnte	krav	på	å	få	en	lik	
andel	 av	 sine	 påløpte	 kostnader	 dekket	 av	 sistnevnte;	 kravet	
kan	fremmes	for	nasjonale	domstoler.

7.	 Byråets	beslutninger	 i	 henhold	 til	 nr.	 6	 i	 denne	artikkel	
kan	påklages	i	samsvar	med	artikkel	91,	92	og	93.

8.	 Ventetiden	 som	den	nye	 registranten	 skal	overholde	 for	
å	oppnå	en	 registrering	 i	 samsvar	med	artikkel	21	nr.	1,	 skal	
utvides	med	et	tidsrom	på	fire	måneder,	dersom	den	tidligere	
registranten	ber	om	det.

KAPITTEL 3

Regler for innfasingsstoffer

Artikkel 28

Plikt til å forhåndsregistrere innfasingsstoffer

1.	 For	 å	 nyte	 godt	 av	 overgangsordningen	 fastsatt	 i	
artikkel	23	skal	hver	potensiell	registrant	av	et	innfasingsstoff	i	
mengder	på	ett	tonn	eller	mer	per	år,	herunder	mellomprodukter	
uten	 begrensninger,	 framlegge	 følgende	 opplysninger	 for	
Byrået:

a)	 stoffnavnet	 som	angitt	 i	 avsnitt	 2	 i	 vedlegg	VI,	 herunder	
EINECS-	 og	 CAS-nummeret,	 eller	 dersom	 de	 ikke	
foreligger,	en	annen	identitetskode,

b)	 vedkommendes	 navn	 og	 adresse	 samt	 navnet	 til	
kontaktpersonen,	 og	 om	 relevant,	 navn	 på	 og	 adresse	 til	
den	person	som	representerer	vedkommende	i	henhold	til	
artikkel	4,	som	angitt	i	avsnitt	1	i	vedlegg	VI,

c)	 den	planlagte	frist	for	registrering	samt	mengdeintervallet,

d)	 navnet	 på	 stoffet	 eller	 stoffene	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 2	
i	 vedlegg	 VI,	 herunder	 EINECS-	 og	 CAS-nummeret,	
eller	 dersom	 disse	 ikke	 foreligger,	 annen	 identitetskode	
som	 de	 tilgjengelige	 opplysningene	 er	 relevante	 for	 ved	
anvendelsen	av	avsnitt	1.3	og	1.5	i	vedlegg	XI.

2.	 Opplysningene	 som	omhandles	 i	 nr.	 1,	 skal	 framlegges	
innenfor	et	tidsrom	som	begynner	1.	juni	2008	og	avsluttes	1.	
desember	2008.

3.	 Registranter	 som	 ikke	 framlegger	 opplysningene	 som	
kreves	i	henhold	til	nr.	1,	kan	ikke	påberope	seg	artikkel	23.

4.	 Byrået	 skal	 innen	 1.	 januar	 2009	 offentliggjøre	 på	 sitt	
nettsted	en	 liste	over	 stoffene	nevnt	 i	nr.	1	bokstav	a)	og	d).	
Listen	 skal	 omfatte	 bare	 stoffnavnene,	 herunder	 EINECS-	
og	 CAS-nummer	 dersom	 de	 er	 tilgjengelige	 samt	 andre	
identitetskoder	og	den	første	planlagte	registreringsfrist.

5.	 Etter	 offentliggjøringen	 av	 listen	 kan	 en	 etterfølgende	
bruker	 av	 et	 stoff	 som	 ikke	 er	 oppført	 på	 listen,	 underrette	
Byrået	om	sin	interesse	for	stoffet,	om	sine	kontaktopplysninger	
og	opplysninger	om	sin	nåværende	leverandør.	Byrået	skal	på	
sitt	 nettsted	 offentliggjøre	 stoffets	 navn	 og	 på	 anmodning	
formidle	 etterfølgende	 brukeres	 kontaktopplysninger	 til	 en	
potensiell	registrant.



Nr.	35/110 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

6.	 Potensielle	 registranter	 som	 etter	 1.	 desember	 2008	
for	 første	 gang	 framstiller	 eller	 importerer	 et	 innfasingsstoff	
i	mengder	 på	 ett	 tonn	 eller	mer	 per	 år,	 eller	 for	 første	 gang	
bruker	 et	 innfasingsstoff	 i	 tilknytning	 til	 produksjonen	 av	
produkter,	 eller	 for	 første	 gang	 importerer	 et	 produkt	 som	
inneholder	et	innfasingsstoff	som	ville	kreve	registrering,	skal	
kunne	påberope	seg	artikkel	23,	forutsatt	at	de	framlegger	for	
Byrået	 opplysningene	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 1	 i	 denne	 artikkel,	
innen	seks	måneder	etter	første	framstilling,	import	eller	bruk	
av	stoffet	i	mengder	på	ett	tonn	eller	mer	per	år,	og	senest	tolv	
måneder	før	den	relevante	fristen	nevnt	i	artikkel	23.

7.	 Framstillere	 eller	 importører	 av	 innfasingsstoffer	 i	
mengder	på	under	ett	tonn	per	år,	og	som	er	oppført	på	listen	
Byrået	offentliggjør	i	samsvar	med	nr.	4	i	denne	artikkel	samt	
etterfølgende	 brukere	 av	 disse	 stoffene	 og	 tredjemann	 som	
innehar	 opplysninger	 om	 disse	 stoffene,	 kan	 framlegge	 for	
Byrået	opplysningene	som	er	nevnt	i	nr.	1	i	denne	artikkel	eller	
andre	relevante	opplysninger	om	disse	stoffene,	med	henblikk	
på	 deltaking	 i	 forumet	 for	 utveksling	 av	 opplysninger	 om	
stoffer	nevnt	i	artikkel	29.

Artikkel 29

Forum for utveksling av opplysninger om stoffer

1.	 Alle	 potensielle	 registranter,	 etterfølgende	 brukere	
og	 tredjemann	 som	 har	 framlagt	 opplysninger	 for	 Byrået	 i	
samsvar	med	 artikkel	 28,	 eller	 hvis	 opplysninger	 innehas	 av	
Byrået	i	samsvar	med	artikkel	15,	for	samme	innfasingsstoff,	
eller	 registranter	 som	 har	 framlagt	 en	 registrering	 av	 nevnte	
innfasingsstoff	før	fristen	angitt	i	artikkel	23	nr.	3,	skal	delta	i	
et	forum	for	utveksling	av	opplysninger	om	stoffer	(«SIEF»).

2.	 Formålet	med	hvert	forum	skal	være	

a)	 å	 lette	utvekslingen	av	opplysninger	som	angitt	 i	artikkel	
10	bokstav	 a)	 vi)	 og	vii)	mellom	potensielle	 registranter,	
for	registreringsformål,	slik	at	gjentakelse	av	undersøkelser	
unngås,	og

b)	 komme	 til	 enighet	 om	 klassifisering	 og	merking	 dersom	
det	 er	 forskjeller	 i	 klassifiseringen	 og	 merkingen	 av	
stoffene	mellom	potensielle	registranter.

3.	 Deltakerne	 i	 forumet	skal	stille	 til	 rådighet	eksisterende	
undersøkelser	for	andre	deltakere,	etterkomme	andre	deltakeres	
anmodninger	 om	opplysninger,	 fastslå	 i	 fellesskap	behov	 for	
ytterligere	undersøkelser	 for	 formålene	 i	nr.	2	bokstav	a),	og	
sørge	for	å	gjennomføre	slike	undersøkelser.	Hvert	forum	skal	
være	virksomt	fram	til	1.	juni	2018.

Artikkel 30

Felles bruk av data fra forsøk

1.	 Før	 forsøk	 utføres	 for	 å	 oppfylle	 opplysningskravene	
ved	 registreringen,	 skal	 en	deltaker	 i	 et	 forum	 for	utveksling	
av	 opplysninger	 om	 stoffer	 forhøre	 seg	 innenfor	 forumet	
om	 en	 relevant	 undersøkelse	 er	 tilgjengelig.	 Dersom	 en	
relevant	undersøkelse	med	forsøk	på	virveldyr	er	 tilgjengelig	

innenfor	 forumet,	 skal	 deltakeren	 i	 vedkommende	 forum	
anmode	om	oversending	av	undersøkelsen.	Dersom	en	relevant	
undersøkelse	uten	forsøk	på	virveldyr	er	tilgjengelig	innenfor	
forumet,	 kan	 deltakeren	 i	 vedkommende	 forum	 anmode	 om	
oversending	av	undersøkelsen.

Eieren	av	undersøkelsen	skal	innen	en	måned	etter	anmodnin-
gen	dokumentere	 sine	påløpte	kostnader	overfor	den	eller	de	
deltakerne	som	har	anmodet	om	den.	Deltakeren/deltakerne	og	
eieren	skal	gjøre	alt	de	kan	for	å	sikre	at	kostnadene	ved	deling	
av	 opplysningene	 bestemmes	 på	 en	 rettferdig	 og	 åpen	 måte	
som	sikrer	 likebehandling.	Dette	kan	 lettere	oppnås	gjennom	
retningslinjene	 for	 kostnadsfordeling	 som	 bygger	 på	 nevnte	
prinsipper,	og	som	vedtas	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	77	
nr.	2	bokstav	g).	Dersom	de	ikke	når	fram	til	enighet,	fordeles	
kostnadene	likt.	Eieren	skal	gi	 tillatelse	til	å	vise	til	den	full-
stendige	undersøkelsesrapporten	for	registreringsformål	innen	
to	 uker	 etter	mottak	 av	 betaling.	Registrantene	 behøver	 bare	
delta	 i	 dekningen	 av	 kostnadene	 for	 opplysninger	 som	de	 er	
forpliktet	til	å	framlegge	for	å	oppfylle	registreringskravene.

2.	 Dersom	 en	 relevant	 undersøkelse	 med	 forsøk	 ikke	 er	
tilgjengelig	innenfor	forumet,	skal	det	foretas	bare	én	undersø-
kelse	per	opplysningskrav	innen	hvert	forum	av	én	av	forumets	
deltakere,	som	opptrer	på	vegne	av	de	andre.	De	skal	treffe	alle	
rimelige	 tiltak	for	å	nå	 fram	til	enighet	 innen	en	frist	 fastsatt	
av	Byrået	med	hensyn	til	hvem	som	skal	gjennomføre	forsøket	
på	vegne	av	de	andre	deltakerne,	og	deretter	framlegge	et	sam-
mendrag	 eller	 et	 fyllestgjørende	 undersøkelsessammendrag	
for	Byrået.	Dersom	man	 ikke	 kommer	 fram	 til	 enighet,	 skal	
Byrået	bestemme	hvilken	registrant	eller	etterfølgende	bruker	
som	skal	gjennomføre	forsøket.	Alle	deltakere	i	forumet	som	
anmoder	om	en	undersøkelse,	skal	bidra	til	å	dekke	kostnadene	
ved	 utarbeiding	 av	 undersøkelsen	 med	 en	 andel	 tilsvarende	
antallet	deltakende	potensielle	registranter.	De	deltakerne	som	
ikke	selv	gjennomfører	undersøkelsen,	har	rett	til	å	motta	den	
fullstendige	undersøkelsesrapporten	innen	to	uker	fra	betaling	
til	deltakeren	som	har	gjennomført	undersøkelsen.

3.	 Dersom	eieren	av	en	undersøkelse	nevnt	i	nr.	1	med	for-
søk	på	virveldyr,	nekter	å	 framlegge	dokumentasjon	av	kost-
nadene	 ved	 undersøkelsen	 eller	 selve	 undersøkelsen	 overfor	
én	eller	flere	andre	deltakere,	kan	ikke	vedkommende	fortsette	
registreringen	før	han	eller	hun	gir	disse	opplysningene	til	den	
eller	 de	 andre	deltakerne.	Den	 eller	 de	 andre	deltakerne	 skal	
fortsette	 registreringen	 uten	 å	 oppfylle	 det	 relevante	 opplys-
ningskravet,	og	angi	årsaken	til	det	i	registreringsdokumenta-
sjonen.	Undersøkelsen	skal	ikke	gjentas	med	mindre	eieren	av	
opplysningene	 innen	 tolv	måneder	etter	de	andre	deltakernes	
registreringsdato	ikke	har	stilt	dem	til	rådighet	for	de	andre	del-
takerne,	og	Byrået	beslutter	at	de	skal	gjenta	forsøket.	Dersom	
en	 registrering	 som	 inneholder	 disse	 opplysningene,	 likevel	
allerede	er	framlagt	av	en	annen	registrant,	skal	Byrået	gi	den	
eller	de	andre	deltakerne	tillatelse	til	å	vise	til	opplysningene	
i	 sin	 registreringsdokumentasjon.	Den	 andre	 registranten	 har	
overfor	de	andre	deltakerne	krav	på	å	 få	dekket	 en	 lik	 andel	
av	 kostnaden,	 forutsatt	 at	 vedkommende	 gjør	 en	 fullstendig	
undersøkelsesrapport	tilgjengelig	for	den	eller	de	andre	delta-
kerne;	kravet	kan	fremmes	for	nasjonale	domstoler.
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4.	 Dersom	 eieren	 av	 en	 undersøkelse	 nevnt	 i	 nr.	 1	 som	
ikke	 omfatter	 forsøk	 på	 virveldyr,	 nekter	 å	 framlegge	
dokumentasjon	 på	 kostnadene	 ved	 undersøkelsen	 eller	 selve	
undersøkelsen	 overfor	 én	 eller	 flere	 andre	 deltakere,	 skal	 de	
andre	 forumdeltakerne	 fortsette	 registreringen	 som	om	 ingen	
relevant	undersøkelse	er	tilgjengelig	i	forumet.

5.	 Byråets	beslutninger	i	henhold	til	nr.	2	og	3	i	denne	artik-
kel	kan	påklages	i	samsvar	med	artikkel	91,	92	og	93.

6.	 Eieren	av	undersøkelsen	nevnt	i	nr.	3	og	4	i	denne	artikkel	
som	har	 nektet	 å	 stille	 til	 rådighet	 kostnadsdokumentasjonen	
eller	 selve	 undersøkelsen,	 skal	 ilegges	 sanksjoner	 i	 samsvar	
med	artikkel	126.

AVDELING	IV

OPPLYSNINGER I FORSYNINGSKJEDEN

Artikkel 31

Krav til sikkerhetsdatablader

1.	 Leverandøren	av	et	stoff	eller	en	stoffblanding	skal	stille	
et	 sikkerhetsdatablad	utarbeidet	 i	 samsvar	med	vedlegg	 II	 til	
rådighet	for	mottakeren	av	stoffet	eller	stoffblandingen,

a)	 dersom	et	 stoff	eller	en	stoffblanding	oppfyller	kriteriene	
for	klassifisering	som	farlig	i	henhold	til	direktiv	67/548/
EØF	eller	1999/45/EF,	eller

b)	 dersom	 stoffet	 er	 persistent,	 bioakkumulerende	 og	 giftig	
eller	svært	persistent	og	svært	bioakkumulerende	i	henhold	
til	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	XIII,	eller

c)	 dersom	et	stoff	er	oppført	på	listen	utarbeidet	i	henhold	til	
artikkel	59	nr.	1	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	bokstav	
a)	og	b).

2.	 Enhver	aktør	i	forsyningskjeden	som	i	henhold	til	artikkel	
14	eller	37	er	pålagt	å	foreta	en	vurdering	av	et	stoffs	kjemika-
liesikkerhet,	skal	sikre	at	opplysningene	i	sikkerhetsdatabladet	
er	 i	 samsvar	 med	 opplysningene	 i	 vurderingen.	 Dersom	 det	
lages	 et	 sikkerhetsdatablad	 for	 en	 stoffblanding	 og	 aktøren	 i	
forsyningskjeden	har	utarbeidet	en	vurdering	av	kjemikaliesik-
kerheten	for	vedkommende	stoffblanding,	er	det	tilstrekkelig	at	
opplysningene	i	sikkerhetsdatabladet	er	i	samsvar	med	rappor-
ten	om	kjemikaliesikkerhet	for	stoffblandingen	istedenfor	med	
opplysningene	 i	 rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 for	 hvert	
enkelt	stoff	i	stoffblandingen.

3.	 Leverandøren	skal	på	anmodning	stille	et	sikkerhetsdata-
blad	som	er	utarbeidet	 i	samsvar	med	vedlegg	II,	 til	 rådighet	
for	mottakeren	dersom	en	stoffblanding	ikke	oppfyller	kriteri-
ene	for	klassifisering	som	farlig	i	henhold	til	artikkel	5,	6	og	7	
i	direktiv	1999/45/EF,	men	inneholder

a)	 for	ikke-gassformige	stoffblandinger	i	en	enkeltkonsentra-
sjon	på	≥	1	vektprosent,	og	for	gassformige	stoffblandinger	
i	en	enkeltkonsentrasjon	på	≥	0,2	volumprosent,	minst	ett	
stoff	som	utgjør	en	fare	for	menneskers	helse	eller	miljøet,	
eller

b)	 for	ikke-gassformige	stoffblandinger	i	en	enkeltkonsentra-
sjon	på	≥	0,1	vektprosent,	minst	ett	stoff	som	er	persistent,	

bioakkumulerende	og	giftig	eller	svært	persistent	og	svært	
bioakkumulerende	etter	kriteriene	 fastsatt	 i	 vedlegg	XIII,	
eller	som	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	bokstav	a)	er	
oppført	på	listen	utarbeidet	i	samsvar	med	artikkel	59	nr.	1,	
eller

c)	 et	 stoff	 som	det	 i	 henhold	 til	 fellesskapsbestemmelser	 er	
fastsatt	 grenseverdier	 for	 når	 det	 gjelder	 eksponering	 på	
arbeidsplasser.

4.	 Med	 mindre	 en	 etterfølgende	 bruker	 eller	 distributør	
anmoder	om	det,	er	det	ikke	nødvendig	å	stille	sikkerhetsdata-
bladet	til	rådighet	når	farlige	stoffer	eller	stoffblandinger	som	
tilbys	 eller	 selges	 til	 allmennheten,	 ledsages	 av	 informasjon	
som	er	tilstrekkelig	for	at	brukerne	kan	treffe	nødvendige	tiltak	
med	hensyn	til	vern	av	menneskers	helse,	sikkerhet	og	miljøet.

5.	 Sikkerhetsdatabladet	 skal	 stilles	 til	 rådighet	 på	 et	 offi-
sielt	språk	i	den	eller	de	medlemsstater	der	stoffet	eller	stoff-
blandingen	 bringes	 i	 omsetning,	 med	 mindre	 vedkommende	
medlemsstat(er)	bestemmer	noe	annet.

6.	 Sikkerhetsdatabladet	skal	dateres,	og	skal	inneholde	føl-
gende	rubrikker:

1.	 angivelse	av	stoffet/stoffblandingen	og	av	selskapet/foreta-
ket,

2.	 fareidentifikasjon,

3.	 sammensetning/angivelse	av	bestanddeler,

4.	 førstehjelpstiltak,

5.	 brannslokkingstiltak,

6.	 tiltak	ved	utilsiktet	utslipp,

7.	 håndtering	og	lagring,

8.	 eksponeringskontroll/personlig	verneutstyr,

9.	 fysiske	og	kjemiske	egenskaper,

10.	 stabilitet	og	reaktivitet,

11.	 toksikologiske	opplysninger,

12.	 økologiske	opplysninger,

13.	 disponeringshensyn,

14.	 transportopplysninger,

15.	 opplysninger	om	regelverk,

16.	 andre	opplysninger.

7.	 Enhver	aktør	i	forsyningskjeden	som	i	henhold	til	artik-
kel	14	eller	37	er	pålagt	 å	utarbeide	en	 rapport	om	kjemika-
liesikkerhet,	 skal	 inkludere	 relevante	 eksponeringsscenarioer	
(herunder	 bruksområder	 og	 eksponeringskategorier	 dersom	
det	er	relevant)	som	vedlegg	til	sikkerhetsdatabladet,	som	skal	
omfatte	identifiserte	bruksområder,	herunder	de	særlige	vilkå-
rene	som	følger	av	anvendelsen	av	avsnitt	3	i	vedlegg	XI.

Enhver	etterfølgende	bruker	skal	inkludere	de	relevante	ekspo-
neringsscenarioer	 og	 bruke	 andre	 relevante	 opplysninger	 fra	
sikkerhetsdatabladet	vedkommende	har	fått	stilt	til	rådighet	når	
denne	 utarbeider	 sitt	 eget	 sikkerhetsdatablad	 for	 identifiserte	
bruksområder.
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Enhver	 distributør	 skal	 formidle	 relevante	
eksponeringsscenarioer,	og	bruke	andre	relevante	opplysninger	
fra	sikkerhetsdatabladet	vedkommende	har	fått	stilt	til	rådighet	
når	 vedkommende	 utarbeider	 sitt	 eget	 sikkerhetsdatablad	 for	
bruksområder	som	vedkommende	har	 formidlet	opplysninger	
om	i	henhold	til	artikkel	37	nr.	2.

8.	 Sikkerhetsdatabladet	 skal	 stilles	 til	 rådighet	 gratis,	 i	
papirutgave	eller	elektronisk	utgave.

9.	 Leverandørene	 skal	 i	 følgende	 tilfeller	 uten	 opphold	
ajourføre	sikkerhetsdatabladet

a)	 så	 snart	 nye	 opplysninger	 som	 kan	 påvirke	
risikohåndteringstiltakene,	 eller	 nye	 opplysninger	 om	
farer,	foreligger,

b)	 så	snart	en	godkjenning	er	gitt	eller	nektet,

c)	 så	snart	en	begrensning	er	pålagt.

Den	nye	daterte	versjonen	av	opplysningene,	 som	angis	med	
«Endret	(dato):»,	skal	leveres	gratis	på	papir	eller	i	elektronisk	
utgave	til	alle	tidligere	mottakere	som	har	mottatt	stoffet	eller	
stoffblandingen	fra	leverandørene	i	løpet	av	de	foregående	tolv	
månedene.	 Alle	 ajourføringer	 etter	 registrering	 skal	 omfatte	
registreringsnummeret.

Artikkel 32

Plikt til å formidle opplysninger nedover i forsyningskjeden 
for stoffer alene eller i stoffblandinger som det ikke kreves 

sikkerhetsdatablad for

1.	 Enhver	leverandør	av	et	stoff	alene	eller	i	en	stoffblanding	
som	 ikke	 behøver	 å	 stille	 til	 rådighet	 et	 sikkerhetsdatablad	
i	 henhold	 til	 artikkel	 31,	 skal	 gi	 mottakeren	 følgende	
opplysninger:

a)	 registreringsnummeret	 eller	 -numrene	 nevnt	 i	 artikkel	 20	
nr.	3,	dersom	dette	(disse)	er	tilgjengelig(e),	for	alle	stoffer	
som	det	 formidles	opplysninger	om	 i	henhold	 til	bokstav	
b),	c)	eller	d)	i	dette	nummer,

b)	 en	 erklæring	 om	 hvorvidt	 stoffet	 er	 gjenstand	 for	
godkjenning	 samt	 opplysninger	 om	 enhver	 godkjenning	
som	 er	 gitt	 eller	 nektet	 i	 henhold	 til	 avdeling	VII,	 i	 den	
berørte	forsyningskjeden,

c)	 opplysninger	om	eventuelle	pålagte	begrensning	i	henhold	
til	avdeling	VIII,

d)	 alle	 andre	 tilgjengelige	 og	 relevante	 opplysninger	 om	
stoffet	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 kunne	 fastsette	 og	
iverksette	egnede	risikohåndteringstiltak,	herunder	særlige	
vilkår	som	følger	av	anvendelsen	av	avsnitt	3	i	vedlegg	XI.

2.	 Opplysningene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	 formidles	 gratis	 i	 på	
papir	eller	elektronisk	senest	på	tidspunktet	for	første	levering	

av	et	stoff	alene	eller	i	en	stoffblanding,	etter	1.	juni	2007.	

3.	 Leverandørene	 skal	 i	 følgende	 tilfeller	 uten	 opphold	
ajourføre	opplysningene

a)	 så	 snart	 nye	 opplysninger	 som	 kan	 påvirke	
risikohåndteringstiltakene,	 eller	 nye	 opplysninger	 om	
farer,	foreligger,

b)	 så	snart	en	godkjenning	er	gitt	eller	nektet,

c)	 så	snart	en	begrensning	er	pålagt.

Dessuten	 skal	 de	 ajourførte	 opplysningene	 leveres	 gratis	 på	
papir	eller	i	elektronisk	utgave	til	alle	tidligere	mottakere	som	
har	 mottatt	 stoffet	 eller	 stoffblandingen	 fra	 leverandørene	
løpet	av	de	foregående	tolv	månedene.	Alle	ajourføringer	etter	
registrering	skal	omfatte	registreringsnummeret.

Artikkel 33

Plikt til å formidle opplysninger om stoffer i produkter

1.	 Enhver	 leverandør	 av	 et	 produkt	 som	 inneholder	 et	
stoff	 som	 oppfyller	 kriteriene	 i	 artikkel	 57	 og	 er	 identifisert	
i	 samsvar	med	 artikkel	 59	 nr.	 1,	 i	 en	 konsentrasjon	 på	 over	
0,1	 %	masse/masse	 (m/m),	 skal	 gi	 mottakeren	 av	 produktet	
tilstrekkelige	opplysninger,	som	leverandøren	har	til	rådighet,	
til	 å	muliggjøre	 sikker	 bruk	 av	 produktet,	 og	 opplysningene	
skal	som	et	minstemål	omfatte	navnet	på	vedkommende	stoff.

2.	 På	 anmodning	 fra	 en	 forbruker	 skal	 enhver	 leverandør	
av	et	produkt	som	inneholder	et	stoff	som	oppfyller	kriteriene	
i	 artikkel	 57	 og	 er	 identifisert	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 59	
nr.	 1,	 i	 en	 konsentrasjon	 på	 over	 0,1	%	masse/masse	 (m/m),	
gi	 forbrukeren	 tilstrekkelige	 opplysninger,	 som	 leverandøren	
har	 til	 rådighet,	 til	 å	 muliggjøre	 sikker	 bruk	 av	 produktet,	
og	 opplysningene	 skal	 som	 et	 minstemål	 omfatte	 navnet	 på	
vedkommende	 stoff.	 De	 relevante	 opplysningene	 skal	 gis	
gratis	innen	45	dager	etter	at	anmodningen	er	mottatt.

Artikkel 34

Plikt til å formidle opplysninger om stoffer og 
stoffblandinger oppover i forsyningskjeden

Enhver	 aktør	 i	 forsyningskjeden	 for	 et	 stoff	 eller	 en	
stoffblanding	 skal	 formidle	 følgende	 opplysninger	 til	 neste	
aktør	eller	distributør	oppover	i	forsyningskjeden:

a)	 nye	 opplysninger	 om	 farlige	 egenskaper,	 uansett	 hvilke	
bruksområder	det	gjelder,
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b)	 eventuelle	 andre	 opplysninger	 som	 kan	 reise	 tvil	 om	
egnetheten	 til	 de	 risikohåndteringstiltak	 som	 er	 angitt	 i	
et	 sikkerhetsdatablad	 vedkommende	 har	 fått	 formidlet;	
opplysningene	 skal	 formidles	 bare	 med	 hensyn	 til	
identifiserte	bruksområder.

Distributørene	 skal	videresende	disse	opplysningene	 til	 neste	
aktør	eller	distributør	oppover	i	forsyningskjeden.

Artikkel 35

Arbeidstakeres tilgang til opplysninger

Arbeidsgivere	 skal	 gi	 arbeidstakere	 og	 deres	 representanter	
tilgang	til	de	opplysninger	som	er	stilt	til	rådighet	i	samsvar	med	
artikkel	31	og	32,	og	som	gjelder	stoffer	eller	stoffblandinger	
som	de	bruker	eller	kan	bli	eksponert	for	gjennom	sitt	arbeid.

Artikkel 36

Plikt til å oppbevare opplysninger

1.	 Enhver	 framstiller,	 importør,	 etterfølgende	 bruker	 og	
distributør	skal	samle	de	opplysninger	som	er	nødvendige	for	å	
oppfylle	vedkommendes	plikter	i	henhold	til	denne	forordning,	
og	skal	holde	disse	tilgjengelig	i	minst	ti	år	etter	at	stoffet	eller	
stoffblandingen	siste	gang	ble	framstilt,	importert,	levert	eller	
brukt.	Vedkommende	framstiller,	importør,	etterfølgende	bruker	
eller	 distributør	 skal	 straks	 framlegge	 disse	 opplysningene	
eller	 gjøre	 dem	 tilgjengelige	 på	 anmodning	 for	 enhver	
vedkommende	myndighet	i	medlemsstaten	der	vedkommende	
er	etablert,	eller	for	Byrået,	men	uten	at	dette	berører	avdeling	
II	og	VI.

2.	 Dersom	en	registrant,	etterfølgende	bruker	eller	distributør	
opphører	med	sin	aktivitet,	eller	overfører	en	del	eller	hele	sin	
virksomhet	 til	 tredjemann,	 skal	 den	 part	 som	 har	 ansvaret	
for	 å	 avvikle	 registrantens,	 den	 etterfølgende	 brukerens	 eller	
distributørens	 virksomhet,	 eller	 som	 påtar	 seg	 ansvaret	 for	
omsetningen	av	det	berørte	stoffet	eller	stoffblandingen,	være	
bundet	av	forpliktelsen	i	nr.	1	i	registrantens,	den	etterfølgende	
brukerens	eller	distributørens	sted.

AVDELING	V

ETTERFØLGENDE BRUKERE

Artikkel 37

Etterfølgende brukeres vurderinger av kjemikaliesikker-
het og plikt til å bestemme, anvende og anbefale risikore-

duserende tiltak

1.	 En	etterfølgende	bruker	eller	distributør	kan	gi	opplysninger	
for	å	bidra	til	utarbeidingen	av	en	registreringssøknad.

2.	 Enhver	 etterfølgende	 bruker	 har	 rett	 til	 skriftlig	 (på	
papir	eller	elektronisk)	å	 informere	framstilleren,	 importøren,	
den	 etterfølgende	 brukeren	 eller	 distributøren	 som	 leverer	
et	 stoff	 alene	 eller	 i	 en	 stoffblanding	 til	 vedkommende,	

om	 et	 bruksområde,	 ved	 å	 gi	 minst	 en	 kort,	 generell	
beskrivelse	 av	 bruksområdet,	med	 sikte	 på	 å	 gjøre	 det	 til	 et	
identifisert	 bruksområde.	 Ved	 å	 gjøre	 kjent	 et	 bruksområde	
gir	 vedkommende	 opplysninger	 som	 er	 tilstrekkelige	 til	 at	
framstilleren,	 importøren	 eller	 den	 etterfølgende	 brukeren	
som	har	levert	stoffet,	kan	utarbeide	et	eksponeringsscenario,	
eventuelt	 en	 bruks-	 og	 eksponeringskategori,	 til	 bruk	 i	
framstillerens,	 importørens	 eller	 den	 etterfølgende	 brukerens	
vurdering	av	kjemikaliesikkerheten.

Distributører	skal	videresende	slike	opplysninger	til	neste	aktør	
eller	 distributør	 oppover	 i	 forsyningskjeden.	 Etterfølgende	
brukere	 som	 mottar	 slike	 opplysninger,	 kan	 utarbeide	 et	
eksponeringsscenario	 for	 det/de	 identifiserte	 bruksområde(r),	
eller	 videresende	 opplysningene	 til	 neste	 aktør	 oppover	 i	
forsyningskjeden.

3.	 For	registrerte	stoffer	skal	framstilleren,	importøren	eller	
den	 etterfølgende	 brukeren	 oppfylle	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	
artikkel	14	enten	før	vedkommende	neste	gang	leverer	stoffet	
alene	eller	i	en	stoffblanding	til	den	etterfølgende	brukeren	som	
foretar	anmodningen	nevnt	i	nr.	2	i	denne	artikkel,	forutsatt	at	
anmodningen	ble	fremmet	minst	en	måned	før	leveringen,	eller	
innen	en	måned	etter	anmodningen,	idet	det	seneste	tidspunktet	
får	anvendelse.

For	 innfasingsstoffer	 skal	 framstilleren,	 importøren	 eller	 den	
etterfølgende	brukeren	etterkomme	anmodningen	og	oppfylle	
forpliktelsene	 fastsatt	 i	 artikkel	 14	 før	 den	 relevante	 fristen	
nevnt	 i	 artikkel	 23	 er	 utløpt,	 forutsatt	 at	 den	 etterfølgende	
brukeren	 fremmer	 sin	 anmodning	 minst	 tolv	 måneder	 før	
utløpet	av	vedkommende	frist.

Dersom	 framstilleren,	 importøren	 eller	 den	 etterfølgende	
brukeren	etter	å	ha	vurdert	bruksområdet	i	samsvar	med	artikkel	
14,	ikke	kan	inkludere	det	som	et	identifisert	bruksområde	av	
årsaker	 knyttet	 til	 vern	 av	 menneskers	 helse	 eller	 miljøet,	
skal	 vedkommende	 umiddelbart	 underrette	 Byrået	 og	 den	
etterfølgende	 brukeren	 skriftlig	 om	 grunnen(e)	 for	 en	 slik	
beslutning,	og	skal	ikke	levere	stoffet	til	etterfølgende	bruker(e)	
uten	å	ta	med	denne/disse	grunnen(e)	i	opplysningene	nevnt	i	
artikkel	31	eller	32.	Framstilleren	eller	importøren	skal	oppføre	
dette	bruksområdet	i	avsnitt	3.7	i	vedlegg	VI	i	sin	ajourføring	
av	registreringen	i	samsvar	med	artikkel	22	nr.	1	bokstav	d).

4.	 En	 etterfølgende	 bruker	 av	 et	 stoff	 alene	 eller	 i	 en	
stoffblanding	skal	utarbeide	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet	
i	samsvar	med	vedlegg	XII	for	ethvert	bruksområde	som	faller	
utenfor	de	vilkår	som	er	beskrevet	 i	et	eksponeringsscenario,	
eller	 eventuelt	 i	 en	 bruks-	 og	 eksponeringskategori	 som	 er	
formidlet	 til	 vedkommende	 i	 et	 sikkerhetsdatablad,	 eller	 for	
ethvert	bruksområde	som	leverandøren	fraråder.

En	etterfølgende	bruker	behøver	ikke	utarbeide	en	slik	rapport	
om	kjemikaliesikkerhet	i	følgende	tilfeller:

a)	 det	 kreves	 ikke	 at	 et	 sikkerhetsdatablad	 formidles	 for	
stoffet	eller	stoffblandingen	i	henhold	til	artikkel	31,

b)	 det	kreves	ikke	at	vedkommendes	leverandør	utarbeider	en	
rapport	om	kjemikaliesikkerhet	i	henhold	til	artikkel	14,
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c)	 den	 etterfølgende	 brukeren	 bruker	 stoffet	 eller	
stoffblandingen	i	en	samlet	mengde	på	under	ett	tonn	per	
år,

d)	 den	 etterfølgende	 brukeren	 anvender	 eller	 anbefaler	 et	
eksponeringsscenario	som	minst	omfatter	de	vilkårene	som	
er	beskrevet	 i	 eksponeringsscenarioet	vedkommende	 fikk	
formidlet	i	sikkerhetsdatabladet,

e)	 stoffet	finnes	i	en	stoffblanding	i	en	konsentrasjon	som	er	
lavere	enn	konsentrasjonene	angitt	i	artikkel	14	nr.	2,

f)	 den	 etterfølgende	 brukeren	 bruker	 stoffet	 med	 henblikk	
på	 produkt-	 og	 prosessorientert	 forskning	 og	 utvikling,	
forutsatt	 at	 risikoen	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	
er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	
regelverket	for	vern	av	arbeidstakere	og	miljø.

5.	 Enhver	 etterfølgende	 bruker	 skal	 fastsette,	 anvende	
og	 eventuelt	 anbefale	 egnede	 tiltak	 for	 i	 tilstrekkelig	 grad	 å	
kontrollere	risikoer	som	er	fastslått	i	noen	av	følgende	former	
for	dokumentasjon:

a)	 sikkerhetsdatabladet	eller	-bladene	vedkommende	har	fått	
formidlet,

b)	 vedkommendes	egen	vurdering	av	kjemikaliesikkerheten,

c)	 eventuelle	 opplysninger	 om	 risikohåndteringstiltak	
vedkommende	har	fått	formidlet	i	samsvar	med	artikkel	32.

6.	 Dersom	 en	 etterfølgende	 bruker	 ikke	 utarbeider	 en	
rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet	 i	 samsvar	med	 nr.	 4	 bokstav	
c),	 skal	 vedkommende	 vurdere	 stoffets	 bruksområder	 og	
bestemme	og	anvende	alle	egnede	risikohåndteringstiltak	som	
er	 nødvendige	 for	 å	 sikre	 at	 risikoer	 for	mennesker	 helse	 og	
miljøet	 er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll.	 Om	 nødvendig	 skal	
disse	opplysningene	tas	med	i	et	eventuelt	sikkerhetsdatablad	
som	vedkommende	utarbeider.

7.	 Etterfølgende	brukere	skal	sørge	for	at	deres	rapport	om	
kjemikaliesikkerhet	er	à	jour	og	tilgjengelig.

8.	 En	 rapport	om	kjemikaliesikkerhet	utarbeidet	 i	 samsvar	
med	nr.	4	i	denne	artikkel	behøver	ikke	omfatte	en	vurdering	
av	risikoene	for	menneskers	helse	som	formene	for	sluttbruk	
angitt	i	artikkel	14	nr.	5	representerer.

Artikkel 38

Etterfølgende brukeres plikt til å formidle opplysninger

1.	 Før	 en	 etterfølgende	 bruker	 begynner	 eller	 fortsetter	
en	 bestemt	 bruk	 av	 et	 stoff	 som	 er	 registrert	 av	 en	 aktør	
oppover	i	forsyningskjeden	i	samsvar	med	artikkel	6	eller	18,	
skal	 vedkommende	 i	 følgende	 tilfeller	 formidle	 til	Byrået	 de	
opplysninger	som	er	angitt	i	nr.	2	i	denne	artikkel:

a)	 den	 etterfølgende	 brukeren	 skal	 utarbeide	 en	 rapport	 om	
kjemikaliesikkerheten	i	samsvar	med	artikkel	37	nr.	4,	eller

b)	 den	 etterfølgende	 brukeren	 påberoper	 seg	 unntakene	
fastsatt	i	artikkel	37	nr.	4	bokstav	c)	eller	f).

2.	 Opplysningene	 som	 formidles	 av	 den	 etterfølgende	
brukeren,	skal	omfatte	følgende:

a)	 vedkommendes	identitet	og	kontaktopplysninger	i	henhold	
til	avsnitt	1.1	i	vedlegg	VI,

b)	 registreringsnummeret	eller	-numrene	i	henhold	til	artikkel	
20	nr.	3,	om	tilgjengelig,

c)	 identiteten	til	stoffet	(stoffene)	i	henhold	til	avsnitt	2.1-2.3.4	
i	vedlegg	VI,

d)	 identiteten	 til	 framstilleren	 (framstillerne)	 eller	
importøren(e)	 eller	 en	 annen	 leverandør	 i	 henhold	 til	
avsnitt	1.1	i	vedlegg	VI,

e)	 en	kort,	generell	beskrivelse	av	bruksområde(r)	i	henhold	
til	avsnitt	3.5	i	vedlegg	VI,	og	av	bruksvilkårene,

f)	 bortsett	 fra	 når	 den	 etterfølgende	 bruker	 påberoper	 seg	
unntaket	fastsatt	i	artikkel	37	nr.	4	bokstav	c),	et	forslag	til	
ytterligere	 forsøk	 på	 virveldyr,	 dersom	 den	 etterfølgende	
bruker	 anser	 dette	 som	 nødvendig	 for	 å	 fullføre	 sin	
vurdering	av	kjemikaliesikkerheten.

3.	 Den	 etterfølgende	 bruker	 skal	 uten	 opphold	 ajourføre	
disse	 opplysningene	 i	 tilfelle	 av	 en	 endring	 i	 opplysningene	
formidlet	i	samsvar	med	nr.	1.

4.	 En	 etterfølgende	 bruker	 skal	 underrette	 Byrået	
dersom	 vedkommendes	 klassifisering	 av	 et	 stoff	 avviker	 fra	
leverandørens.

5.	 Med	 mindre	 en	 etterfølgende	 bruker	 påberoper	 seg	
unntaket	 fastsatt	 i	 artikkel	 37	 nr.	 4	 bokstav	 c),	 kreves	 ikke	
meddelelse	 i	 samsvar	 med	 nr.	 1	 til	 4	 i	 denne	 artikkel	 med	
hensyn	til	et	stoff	som	alene	eller	 i	en	stoffblanding	benyttes	
av	den	etterfølgende	brukeren	i	mengder	på	under	ett	tonn	per	
år	for	den	bestemte	bruken.

Artikkel 39

Anvendelse av etterfølgende brukers forpliktelser

1.	 Etterfølgende	 brukere	 skal	 oppfylle	 kravene	 i	
artikkel	 37	 senest	 tolv	 måneder	 etter	 at	 de	 har	 mottatt	 et	
registreringsnummer,	som	formidles	av	deres	leverandører	i	et	
sikkerhetsdatablad.

2.	 Etterfølgende	 brukere	 skal	 oppfylle	 kravene	 i	
artikkel	 38	 senest	 seks	 måneder	 etter	 at	 de	 har	 mottatt	 et	
registreringsnummer,	som	formidles	av	deres	leverandører	i	et	
sikkerhetsdatablad.
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AVDELING	VI

VURDERING

KAPITTEL 1

Vurdering av dokumentasjon

Artikkel 40

Undersøkelse av forslag til forsøk

1.	 Byrået	 skal	 undersøke	 alle	 forslag	 til	 forsøk	 som	
forekommer	 i	 en	 registrering	 eller	 i	 en	 rapport	 fra	 en	
etterfølgende	 bruker	 med	 henblikk	 på	 å	 bestemme	 om	 det	
inneholder	 opplysningene	 nevnt	 i	 vedlegg	 IX	 og	 X	 for	 et	
stoff.	Registrering	av	stoffer	 som	har	eller	kan	ha	PBT-	eller	
vPvB-egenskaper,	sensibiliserende	og/eller	kreftframkallende,	
arvestoffskadelige	 eller	 reproduksjonstoksiske	 egenskaper	
(CMR-egenskaper)	 skal	 prioriteres,	 eller	 stoffer	 som	 er	
klassifisert	 som	farlige	 i	 samsvar	med	direktiv	67/548/EØF	 i	
mengder	på	over	100	tonn	per	år	med	bruksområder	som	fører	
til	utbredt	og	diffus	eksponering.

2.	 Opplysninger	om	forslag	til	forsøk	som	innebærer	forsøk	
på	 virveldyr,	 skal	 offentliggjøres	 på	Byråets	 nettsted.	Byrået	
skal	på	sitt	nettsted	offentliggjøre	navnet	på	stoffet,	det	kritiske	
punkt	for	vurdering	som	er	gjenstand	for	forslaget	om	forsøk	
på	virveldyr,	og	datoen	for	når	det	vil	kreves	opplysninger	fra	
tredjemann.	Byrået	skal	oppfordre	tredjemann	til	å	framlegge,	
i	 den	 form	 som	 er	 angitt	 av	 Byrået,	 vitenskapelig	 gyldige	
opplysninger	og	undersøkelser	om	vedkommende	stoff	og	det	
kritiske	 punkt	 for	 vurdering	 som	 forslaget	 til	 forsøk	 gjelder,	
innen	 45	 dager	 fra	 datoen	 for	 offentliggjøringen.	Alle	 slike	
vitenskapelig	 gyldige	 opplysninger	 og	 undersøkelser	 som	
mottas,	skal	 tas	 i	betraktning	av	Byrået	ved	utarbeidingen	av	
dets	beslutning	i	samsvar	med	nr.	3.

3.	 På	 grunnlag	 av	 undersøkelsen	 foretatt	 i	 samsvar	 med	
nr.	 1	 skal	 Byrået	 utforme	 en	 av	 følgende	 beslutninger,	 og	
nevnte	beslutning	skal	treffes	i	samsvar	med	framgangsmåten	
fastsatt	i	artikkel	50	og	51:

a)	 En	beslutning	 som	krever	at	vedkommende	 registrant(er)	
eller	 etterfølgende	 bruker(e)	 utfører	 det	 foreslåtte	
forsøket	 og	 som	 setter	 en	 frist	 for	 framlegging	 av	
undersøkelsessammendraget,	 eller	 det	 fyllestgjørende	
undersøkelsessammendraget	dersom	det	kreves	 i	 vedlegg	
I.

b)	 En	beslutning	i	samsvar	med	bokstav	a),	men	som	endrer	
vilkårene	som	forsøket	skal	utføres	under.

c)	 En	beslutning	i	samsvar	med	bokstav	a),	b)	eller	d),	men	
som	 krever	 at	 registrant(er)	 og	 etterfølgende	 bruker(e)	
utfører	ett	eller	flere	tilleggsforsøk	i	 tilfeller	der	forslaget	
til	forsøk	ikke	er	i	samsvar	med	vedlegg	IX,	X	og	XI.

d)	 En	beslutning	som	avviser	forslaget	til	forsøk.

e)	 En	beslutning	i	samsvar	med	bokstav	a),	b)	eller	c),	dersom	
flere	registranter	eller	etterfølgende	brukere	av	det	samme	
stoffet	har	framlagt	forslag	til	samme	forsøk,	som	gir	dem	
mulighet	til	å	komme	til	enighet	om	hvem	som	skal	utføre	
forsøket	på	vegne	av	alle,	og	å	underrette	Byrået	om	dette	
innen	90	dager.	Dersom	Byrået	ikke	er	blitt	underrettet	om	
en	slik	avtale	innen	de	nevnte	90	dager,	skal	det	utpeke	en	
av	registrantene,	eventuelt	en	av	de	etterfølgende	brukerne,	
til	å	utføre	forsøket	på	vegne	av	alle.

4.	 Registranten	 eller	 den	 etterfølgende	 brukeren	 skal	
framlegge	opplysningene	som	Byrået	krever	innen	den	fastsatte	
fristen.

Artikkel 41

Kontroll av om registreringsdokumentene overholder 
kravene

1.	 Byrået	kan	undersøke	alle	registreringer	for	å	kontrollere	
om	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 opplysningene	 i	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	 framlagt	
i	 henhold	 til	 artikkel	 10	 er	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	
artikkel	10,	12	og	13	og	med	vedlegg	III	og	VI-X,	

b)	 tilpasningene	 av	 standardkravene	 til	 opplysninger	 og	
de	 tilknyttede	 begrunnelsene	 framlagt	 i	 den	 tekniske	
dokumentasjonen	 er	 i	 samsvar	 med	 reglene	 for	 slike	
tilpasninger	i	vedlegg	VII-X	og	med	de	generelle	reglene	i	
vedlegg	XI,

c)	 at	enhver	vurdering	av	kjemikaliesikkerheten	og	rapport	om	
kjemikaliesikkerheten	som	kreves,	er	i	samsvar	med	kravene	
i	vedlegg	I,	og	at	de	foreslåtte	risikohåndteringstiltakene	er	
tilstrekkelige,

d)	 alle	forklaringer	framlagt	 i	samsvar	med	artikkel	11	nr.	3	
eller	artikkel	19	nr.	2	har	et	objektivt	grunnlag.

2.	 Listen	 over	 dokumentasjon	 hvis	 samsvar	 Byrået	 skal	
kontrollere,	 skal	 oversendes	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene.

3.	 På	 grunnlag	 av	 en	 undersøkelse	 foretatt	 i	 henhold	
til	 nr.	 1	 kan	 Byrået	 utarbeide,	 innen	 tolv	 måneder	 etter	 at	
kontrollen	av	samsvar	er	påbegynt,	et	utkast	til	beslutning	som	
pålegger	 registranten(e)	 å	 framlegge	 alle	 opplysninger	 som	
er	nødvendig	for	å	bringe	registreringen(e)	i	samsvar	med	de	
relevante	krav	til	opplysninger,	og	som	fastsetter	tilstrekkelige	
frister	 for	 framlegging	 av	 ytterligere	 opplysninger.	 En	 slik	
beslutning	skal	treffes	i	samsvar	med	framgangsmåten	fastsatt	
i	artikkel	50	og	51.

4.	 Registranten	skal	framlegge	de	nødvendige	opplysningene	
for	Byrået	innen	den	fastsatte	fristen.
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5.	 For	å	sikre	at	registreringsdokumentasjonen	er	i	samsvar	
med	denne	 forordning,	 skal	Byrået	velge	ut	 en	prosentandel,	
som	ikke	skal	være	under	5	%	av	den	samlede	dokumentasjon	
som	Byrået	mottar	 for	 hvert	mengdeområde,	 for	 kontroll	 av	
dens	samsvar.	Byrået	skal	gi	prioritet,	men	ikke	utelukkende,	
til	dokumentasjon	som	minst	oppfyller	ett	av	følgende	kriterier:	

a)	 dokumentasjonen	inneholder	opplysninger	nevnt	i	artikkel	
10	 bokstav	 a)	 iv),	 vi)	 og/eller	 vii),	 framlagt	 separat	 som	
fastsatt	i	artikkel	11	nr.	3,	eller	

b)	 dokumentasjonen	gjelder	 et	 stoff	 framstilt	 eller	 importert	
i	mengder	 på	 ett	 tonn	 eller	mer	 per	 år	 og	 oppfyller	 ikke	
kravene	 i	 vedlegg	 VII	 som	 gjelder	 i	 henhold	 til	 enten	
artikkel	12	nr.	1	bokstav	a)	eller	b),	eller	

c)	 dokumentasjonen	 gjelder	 et	 stoff	 nevnt	 i	 den	 løpende	
fellesskapshandlingsplanen	nevnt	i	artikkel	44	nr.	2.

6.	 Eventuell	 tredjemann	 kan	 framlegge	 for	 Byrået	
opplysninger	 i	 elektronisk	utgave	 som	gjelder	 stoffer	 som	er	
oppført	på	listen	nevnt	i	artikkel	28	nr.	4.	Byrået	skal	vurdere	
disse	 opplysningene	 sammen	 med	 opplysningene	 framlagt	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 124	 når	 det	 kontrollerer	 og	 velger	 ut	
dokumentasjon.

7.	 Kommisjonen	 kan,	 etter	 samråd	 med	 Byrået,	 treffe	
beslutning	om	å	variere	prosentandelen	av	dokumentasjon	som	
velges	 ut,	 og	 endre	 kriteriene	 eller	 inkludere	 flere	 kriterier	 i	
nr.	5	i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.

Artikkel 42

Kontroll av framlagte opplysninger og oppfølging av 
dokumentasjonsvurdering

1.	 Byrået	skal	undersøke	alle	opplysninger	som	er	framlagt	
som	 følge	 av	 en	 beslutning	 truffet	 i	 henhold	 til	 artikkel	 40	
eller	41,	og	om	nødvendig	utarbeide	et	utkast	til	ethvert	egnet	
vedtak	i	samsvar	med	nevnte	artikler.

2.	 Når	 vurderingen	 av	 dokumentasjonen	 er	 fullført,	 skal	
Byrået	underrette	Kommisjonen	og	vedkommende	myndigheter	
i	 medlemsstatene	 om	 de	 opplysninger	 som	 er	 framkommet	
samt	om	eventuelle	konklusjoner.	Vedkommende	myndigheter	
skal	benytte	de	opplysningene	som	er	 framkommet	av	denne	
vurderingen	for	formålene	i	artikkel	45	nr.	5,	artikkel	59	nr.	3	
og	 artikkel	 69	 nr.	 4.	 Byrået	 skal	 benytte	 de	 opplysningene	
som	 er	 framkommet	 av	 denne	 vurderingen	 for	 formålene	 i	
artikkel	44.

Artikkel 43

Framgangsmåte og frister for undersøkelse av forslag til 
forsøk

1.	 For	 stoffer	 som	 ikke	 er	 et	 innfasingsstoff,	 skal	 Byrået	
utarbeide	 et	 utkast	 til	 beslutning	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 40	
nr.	3	innen	180	dager	etter	å	ha	mottatt	en	registrering	eller	en	
rapport	 fra	en	etterfølgende	bruker	som	inneholder	et	 forslag	
til	forsøk.

2.	 For	 innfasingsstoffer	 skal	 Byrået	 utarbeide	 utkast	 til	
beslutninger	i	samsvar	med	artikkel	40	nr.	3,	

a)	 innen	 1.	 desember	 2012	 for	 alle	 registreringer	 som	 er	
mottatt	 før	1.	 desember	2010,	og	 som	 inneholder	 forslag	
til	forsøk	beregnet	på	oppfylle	opplysningskravene	fastsatt	
i	vedlegg	IX	og	X,	

b)	 innen	1.	juni	2016	for	alle	registreringer	som	er	mottatt	før	
1.	juni	2013,	og	som	inneholder	forslag	til	forsøk	beregnet	
på	 å	 oppfylle	 opplysningskravene	 fastsatt	 i	 vedlegg	 IX	
alene,	

c)	 innen	 1.	 juni	 2022	 for	 alle	 registreringer	 som	 inneholder	
forslag	til	forsøk	mottatt	før	1.	juni	2018.

3.	 Listen	 over	 registreringsdokumentasjon	 som	 blir	
vurdert	 i	 henhold	 til	 artikkel	 40,	 skal	 gjøres	 tilgjengelig	 for	
medlemsstatene.

KAPITTEL 2

Vurdering av stoffer

Artikkel 44

Kriterier for vurdering av stoffer

1.	 For	 å	 sikre	 en	 harmonisert	 tilnærming	 skal	 Byrået,	 i	
samarbeid	med	medlemsstatene,	utvikle	kriterier	for	prioritering	
av	stoffer	med	sikte	på	nærmere	vurdering.	Prioriteringen	skal	
være	risikobasert.	Kriteriene	skal	ta	hensyn	til	

a)	 opplysninger	 om	 fare,	 for	 eksempel	 strukturell	 likhet	
mellom	 vedkommende	 stoff	 og	 stoffer	 med	 kjente	
egenskaper	som	gir	grunn	til	bekymring,	eller	stoffer	som	
er	persistente	og	bioakkumulerende,	noe	 som	 tyder	på	at	
stoffet	 eller	 ett	 eller	 flere	 av	 dets	 omdanningsprodukter	
har	 egenskaper	 som	 gir	 grunn	 til	 bekymring,	 eller	 er	
persistente	og	bioakkumulerende,

b)	 eksponeringsopplysninger,	

c)	 mengde,	 herunder	 samlet	 mengde	 etter	 registreringer	
framlagt	av	flere	registranter.
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2.	 Byrået	skal	benytte	kriteriene	i	nr.	1	til	utarbeide	et	utkast	
til	 en	 løpende	 fellesskapshandlingsplan,	 som	 skal	 omfatte	 en	
periode	på	tre	år	og	angi	hvilke	stoffer	som	skal	vurderes	hvert	
år.	Stoffer	skal	inkluderes	dersom	det	er	grunn	til	å	anta	(enten	
på	 grunnlag	 av	 en	 vurdering	 av	 dokumentasjonen,	 utført	 av	
Byrået,	 eller	 på	 grunnlag	 av	 en	 annen	 egnet	 kilde,	 herunder	
opplysninger	 i	 registreringsdokumentasjonen)	 at	 et	 bestemt	
stoff	utgjør	en	risiko	for	menneskers	helse	eller	miljøet.	Byrået	
skal	 oversende	 det	 første	 utkastet	 til	 løpende	 handlingsplan	
til	medlemsstatene	innen	1.	desember	2011.	Byrået	skal	hvert	
år	 innen	 28.	 februar	 oversende	 til	 medlemsstatene	 utkast	 til	
ajourføringer	av	den	løpende	handlingsplanen.	

Byrået	 skal	 vedta	 den	 endelige	 løpende	 fellesskaps-
handlingsplanen	 på	 grunnlag	 av	 en	 uttalelse	 fra	
Medlemsstatskomiteen	 nedsatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 76	 nr.	 1	
bokstav	 e)	 (heretter	 kalt	 «Medlemsstatskomiteen»),	 og	 skal	
offentliggjøre	planen	på	sitt	nettsted,	der	det	skal	angis	hvilken	
medlemsstat	 som	 skal	 utføre	 vurderingen	 av	 stoffene	 som	
omfattes	av	planen,	slik	det	er	fastsatt	i	samsvar	med	artikkel	
45.

Artikkel 45

Vedkommende myndighet

1.	 Byrået	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	 samordne	 stoff-
vurderingsprosessen	og	for	å	sikre	at	stoffer	som	omfattes	av	
den	 løpende	 fellesskapshandlingsplanen,	 blir	 vurdert.	 I	 dette	
arbeidet	skal	Byrået	støtte	seg	til	vedkommende	myndigheter	i	
medlemsstatene.	Ved	vurderingen	av	et	stoff	kan	vedkommende	
myndigheter	utpeke	et	annet	organ	til	å	opptre	på	deres	vegne.

2.	 En	medlemsstat	kan	velge	et	eller	flere	stoffer	fra	utkastet	
til	løpende	fellesskapshandlingsplan,	med	henblikk	på	å	overta	
rollen	 som	 vedkommende	 myndighet	 i	 henhold	 til	 artikkel	
46,	47	og	48.	For	det	 tilfellet	at	 ingen	medlemsstat	velger	et	
bestemt	stoff	fra	utkastet	til	løpende	fellesskapshandlingsplan,	
skal	Byrået	påse	at	vedkommende	stoff	blir	vurdert.

3.	 I	 tilfeller	 der	 to	 eller	 flere	 medlemsstater	 har	 uttrykt	
interesse	for	å	vurdere	samme	stoff,	og	de	ikke	kan	komme	til	
enighet	 om	 hvem	 som	 skal	 være	 vedkommende	 myndighet,	
skal	vedkommende	myndighet	i	henhold	til	artikkel	46,	47	og	
48	fastsettes	i	samsvar	med	følgende	framgangsmåte.

Byrået	 skal	 henvise	 saken	 til	 Medlemsstatskomiteen	 for	 å	
avgjøre	 hvilken	 myndighet	 som	 skal	 være	 vedkommende	
myndighet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 den	 medlemsstat	 der	
framstilleren	 (framstillerne)	 eller	 importøren(e)	 befinner	
seg,	 de	 respektive	 andelene	 av	 Fellesskapets	 samlede	
bruttonasjonalprodukt,	antallet	stoffer	som	allerede	blir	vurdert	
av	en	medlemsstat,	og	den	tilgjengelige	fagkunnskap.

Dersom	Medlemsstatskomiteen	kommer	fram	til	en	enstemmig	
avgjørelse	 innen	60	dager	etter	at	 saken	er	 forelagt	den,	 skal	
de	berørte	medlemsstatene	på	dette	grunnlag	velge	ut	 stoffer	
for	vurdering.

Dersom	 Medlemsstatskomiteen	 ikke	 kommer	 fram	 til	 en	
enstemmig	avgjørelse,	skal	Byrået	framlegge	de	motstridende	
uttalelsene	 for	 Kommisjonen,	 som	 skal	 avgjøre	 hvilken	
myndighet	 som	 skal	 overta	 rollen	 som	 vedkommende	
myndighet	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 artikkel	
133	nr.	3,	og	de	berørte	medlemsstatene	skal	på	dette	grunnlag	
velge	ut	stoffer	for	vurdering.

4.	 Vedkommende	myndighet	utpekt	i	samsvar	med	nr.	2	og	
3	skal	vurdere	de	tildelte	stoffene	i	samsvar	med	dette	kapittel.

5.	 En	 medlemsstat	 kan	 til	 enhver	 tid	 underrette	
Byrået	 om	 et	 stoff	 som	 ikke	 omfattes	 av	 den	 løpende	
fellesskapshandlingsplanen	 når	 den	 er	 i	 besittelse	 av	
opplysninger	 som	 antyder	 at	 stoffet	 bør	 gis	 en	 prioritert	
vurdering.	Byrået	skal	avgjøre	om	dette	stoffet	skal	inkluderes	
i	 den	 løpende	 fellesskapshandlingsplanen	 på	 grunnlag	 av	 en	
uttalelse	 fra	 Medlemsstatskomiteen.	 Dersom	 vedkommende	
stoff	blir	 inkludert	 i	den	 løpende	 fellesskapshandlingsplanen,	
skal	 den	 medlemsstat	 som	 foreslo	 stoffet,	 eller	 en	 annen	
medlemsstat	 som	 samtykker	 i	 dette,	 vurdere	 vedkommende	
stoff.

Artikkel 46

Anmodninger om ytterligere opplysninger og kontroll av 
framlagte opplysninger

1.	 Dersom	 vedkommende	 myndighet	 anser	 at	 ytterligere	
opplysninger	er	påkrevd,	herunder	eventuelt	opplysninger	som	
ikke	 kreves	 i	 henhold	 til	 vedlegg	VII-X,	 skal	 den	 utarbeide	
et	 utkast	 til	 beslutning,	 der	 den	 angir	 hvilke	 grunner	 som	
gjør	 det	 påkrevd	 for	 registranten(e)	 å	 framlegge	 ytterligere	
opplysninger,	 og	 fastsette	 en	 frist	 for	 framleggingen.	 Et	
utkast	 til	 beslutning	 skal	 utarbeides	 innen	 tolv	måneder	 etter	
offentliggjøringen	av	den	løpende	fellesskapshandlingsplanen	
på	 Byråets	 nettsted	 for	 stoffer	 som	 skal	 vurderes	 i	 løpet	 av	
vedkommende	 år.	 Beslutningen	 skal	 treffes	 i	 samsvar	 med	
framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	50	og	52.

2.	 Registranten	skal	framlegge	de	påkrevde	opplysningene	
for	Byrået	innen	den	fastsatte	fristen.

3.	 Vedkommende	myndighet	skal	undersøke	alle	framlagte	
opplysninger,	 og	 om	 nødvendig	 utarbeide	 et	 utkast	 til	 egnet	
beslutning	i	samsvar	med	denne	artikkel,	 innen	tolv	måneder	
etter	at	opplysningene	er	framlagt.

4.	 Vedkommende	 myndighet	 skal	 avslutte	 sitt	
vurderingsarbeid	 innen	 tolv	 måneder	 etter	 at	 vurderingen	
av	 stoffet	 ble	 påbegynt,	 eller	 innen	 tolv	 måneder	 etter	 at	
opplysningene	 ble	 framlagt	 i	 henhold	 til	 nr.	 2,	 og	 skal	
underrette	Byrået	 om	dette.	Dersom	denne	 fristen	 oversittes,	
skal	vurderingen	anses	for	å	være	avsluttet.
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Artikkel 47

Sammenheng med andre aktiviteter

1.	 En	 vurdering	 av	 et	 stoff	 skal	 være	 basert	 på	 alle	
relevante	 opplysninger	 som	 er	 framlagt	 om	 vedkommende	
stoff,	 og	 på	 eventuelle	 tidligere	 vurderinger	 i	 henhold	 til	
denne	 avdeling.	 Når	 opplysninger	 om	 et	 stoffs	 iboende	
egenskaper	 er	 framkommet	 med	 henvisning	 til	 et	 eller	 flere	
strukturelt	 beslektede	 stoffer,	 kan	 vurderingen	 omfatte	 også	
disse	 beslektede	 stoffene.	 I	 tilfeller	 der	 en	 beslutning	 om	 en	
vurdering	 tidligere	 er	 truffet	 i	 samsvar	med	 artikkel	 51	 eller	
52,	 kan	 ethvert	 utkast	 til	 beslutning	 som	 krever	 ytterligere	
opplysninger	 i	 henhold	 til	 artikkel	 46,	 begrunnes	 bare	 ut	 fra	
endrede	omstendigheter	eller	ny	kunnskap.

2.	 For	 å	 sikre	 en	 harmonisert	 tilnærmingsmåte	 for	
anmodninger	om	ytterligere	opplysninger	skal	Byrået	overvåke	
utkast	 til	 avgjørelser	 i	 henhold	 til	 artikkel	 46	 og	 utvikle	
kriterier	 og	 prioriteringer.	 Der	 det	 er	 hensiktsmessig,	 skal	
gjennomføringstiltak	 vedtas	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.

Artikkel 48

Oppfølging av stoffvurdering 

Når	stoffvurderingen	er	fullført,	skal	vedkommende	myndighet	
vurdere	hvordan	de	opplysningene	 som	er	 framkommet	 etter	
denne	 vurderingen,	 kan	 benyttes	 for	 formålene	 i	 artikkel	 59	
nr.	 3,	 artikkel	 69	 nr.	 4	 og	 artikkel	 115	 nr.	 1.	Vedkommende	
myndighet	 skal	 underrette	 Byrået	 om	 sine	 konklusjoner	
med	 hensyn	 til	 om	 eller	 hvordan	 opplysningene	 som	 er	
framkommet,	 skal	 benyttes.	 Byrået	 skal	 i	 sin	 tur	 underrette	
Kommisjonen,	 registranten	 og	 vedkommende	 myndigheter	 i	
de	andre	medlemsstatene.

KAPITTEL 3

Vurdering av mellomprodukter

Artikkel 49

Ytterligere opplysninger om isolerte mellomprodukter 
som blir på produksjonsstedet

For	 isolerte	 mellomprodukter	 som	 blir	 på	 produksjonsstedet	
og	 som	 brukes	 under	 strengt	 kontrollerte	 forhold,	 får	
verken	 dokumentasjons-	 eller	 stoffvurdering	 anvendelse.	
Når	 vedkommende	 myndighet	 i	 den	 medlemsstat	 på	 hvis	
territorium	 produksjonsstedet	 ligger,	 anser	 at	 en	 risiko	 for	
menneskers	helse	eller	miljøet	tilsvarende	det	bekymringsnivå	
som	 oppstår	 av	 bruken	 av	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 i	
artikkel	 57,	 oppstår	 av	 bruken	 av	 et	 isolert	 mellomprodukt	
som	 blir	 på	 produksjonsstedet	 og	 at	 risikoen	 ikke	 er	 under	
tilstrekkelig	kontroll,	kan	vedkommende	myndighet	likevel

a)	 anmode	 registranten	 om	 å	 framlegge	 ytterligere	
opplysninger	direkte	knyttet	 til	 den	 identifiserte	 risikoen.	
Denne	 anmodninger	 skal	 ledsages	 av	 en	 skriftlig	
begrunnelse,	

b)	 undersøke	 alle	 framlagte	 opplysninger	 og	 om	 nødvendig	
anbefale	 hensiktsmessige	 risikoreduserende	 tiltak	 for	 å	
møte	 de	 risikoer	 som	 er	 identifisert	 når	 det	 gjelder	
vedkommende	produksjonssted.

Framgangsmåten	fastsatt	 i	første	ledd	kan	iverksettes	bare	av	
vedkommende	 myndighet	 som	 er	 nevnt	 der.	 Vedkommende	
myndighet	 skal	 underrette	 Byrået	 om	 resultatene	 av	 en	
slik	 vurdering,	 som	 deretter	 skal	 underrette	 vedkommende	
myndigheter	 i	 de	 andre	medlemsstatene	 og	 gjøre	 resultatene	
tilgjengelig	for	dem.

KAPITTEL 4

Felles bestemmelser

Artikkel 50

Registranters og etterfølgende brukeres rettigheter

1.	 Byrået	 skal	meddele	alle	utkast	 til	beslutning	 i	henhold	
til	artikkel	40,	41	eller	46	til	de(n)	berørte	registrant(er)	eller	
etterfølgende	bruker(e),	og	underrette	dem	om	deres	rett	 til	å	
framlegge	sine	merknader	innen	30	dager	etter	mottak.	Dersom	
berørt(e)	 registrant(er)	 eller	 etterfølgende	 bruker(e)	 ønsker	 å	
framlegge	sine	merknader,	skal	de	framlegge	sine	merknader	
for	 Byrået.	 Byrået	 skal	 i	 sin	 tur	 uten	 opphold	 underrette	
vedkommende	myndighet	om	framleggingen	av	merknadene.	
Vedkommende	myndighet	 (for	 beslutninger	 truffet	 i	 henhold	
til	artikkel	46)	og	Byrået	(for	beslutninger	truffet	i	henhold	til	
artikkel	40	og	41)	skal	ta	hensyn	til	alle	merknader	som	mottas,	
og	kan	endre	utkastet	til	beslutning	ut	fra	dem.

2.	 Dersom	en	registrant	har	opphørt	med	framstilling	eller	
import	 av	 stoffet,	 eller	 med	 produksjon	 eller	 import	 av	 et	
produkt,	 eller	 en	 etterfølgende	 bruker	 har	 opphørt	 å	 bruke	
stoffet,	skal	registranten	underrette	Byrået	om	dette,	med	den	
følge	at	den	registrerte	mengden	i	vedkommendes	registrering,	
dersom	 det	 er	 hensiktsmessig,	 skal	 settes	 lik	 null	 og	 at	 det	
ikke	 anmodes	 om	 ytterligere	 opplysninger	 med	 hensyn	 til	
dette	stoffet,	med	mindre	registranten	melder	om	gjenoppstart	
av	 framstilling	 eller	 import	 av	 stoffet	 eller	 av	 produksjon	
eller	 import	 av	 produktet,	 eller	 den	 etterfølgende	 brukeren	
melder	 om	 gjenoppstart	 av	 sin	 bruk.	 Byrået	 skal	 underrette	
vedkommende	myndighet	 i	 den	medlemsstat	der	 registranten	
eller	den	etterfølgende	brukeren	er	etablert.

3.	 Registranten	 kan	 opphøre	 med	 framstillingen	 eller	
importen	av	stoffet	eller	med	produksjonen	eller	 importen	av	
produktet,	 eller	den	etterfølgende	brukeren	kan	opphøre	med	
bruken,	når	utkastet	 til	avgjørelse	mottas.	I	slike	tilfeller	skal	
registranten	eller	den	etterfølgende	brukeren	underrette	Byrået	
om	dette,	med	den	 følge	 at	 vedkommendes	 registrering	 eller	
rapport	 ikke	 lenger	 er	 gyldig,	 og	 at	 det	 ikke	 kan	 anmodes	
om	 ytterligere	 opplysninger	 med	 hensyn	 til	 dette	 stoffet,	
med	 mindre	 registranten	 framlegger	 en	 ny	 registrering	 eller	
rapport.	Byrået	skal	underrette	vedkommende	myndighet	i	den	
medlemsstat	der	registranten	eller	den	etterfølgende	brukeren	
er	etablert.
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4.	 Uten	 hensyn	 til	 nr.	 2	 og	 3	 kan	 ytterligere	 opplysninger	
være	 påkrevd	 i	 samsvar	med	 artikkel	 46	 i	 et	 av	 eller	 begge	
tilfellene	nedenfor:

a)	 vedkommende	 myndighet	 utarbeider	 dokumentasjon	 i	
samsvar	 med	 vedlegg	 XV	 og	 konkluderer	 med	 at	 det	
foreligger	 potensiell	 langsiktig	 risiko	 for	 menneskers	
helse	 eller	miljøet	 som	begrunner	 behovet	 for	 ytterligere	
opplysninger.

b)	 eksponeringen	for	stoffet	som	framstilles	eller	 importeres	
av	 registranten(e),	 eller	 for	 det	 stoffet	 i	 produktet	 som	
produseres	 eller	 importeres	 av	 registranten(e),	 eller	 for	
det	 stoffet	 som	benyttes	 av	den	 etterfølgende	brukeren,	 i	
betydelig	grad	bidrar	til	denne	risikoen.

Framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 69-73	 får	 tilsvarende	
anvendelse.

Artikkel 51

Beslutninger som treffes innenfor rammen av vurderingen 
av dokumentasjon

1.	 Byrået	 skal	meddele	 sitt	 utkast	 til	 beslutning	 i	 samsvar	
med	artikkel	40	eller	41,	sammen	med	registrantens	merknader,	
til	vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene.

2.	 Innen	 30	 dager	 etter	 formidlingen	 kan	 medlemsstatene	
foreslå	endringer	til	utkastet	til	beslutning	for	Byrået.

3.	 Dersom	Byrået	 ikke	mottar	noen	forslag,	skal	det	 treffe	
sin	 beslutning	 i	 den	 versjonen	 den	 er	 meddelt	 i	 henhold	 til	
nr.	1.

4.	 Dersom	 Byrået	 mottar	 et	 forslag	 til	 endring,	 kan	 det	
endre	 utkastet	 til	 beslutning.	Byrået	 skal	 oversende	 et	 utkast	
til	beslutning,	sammen	med	eventuelle	foreslåtte	endringer,	til	
Medlemsstatskomiteen	 innen	 15	 dager	 etter	 avslutningen	 av	
30-dagersperioden	nevnt	i	nr.	2.

5.	 Byrået	 skal	 umiddelbart	 formidle	 alle	 forslag	 til	
endringer	 til	 alle	 berørte	 registranter	 eller	 etterfølgende	
brukere,	 og	 tillate	 dem	 å	 komme	 sine	 merknader	 innen	
30	dager.	Medlemsstatskomiteen	skal	ta	hensyn	til	alle	mottatte	
merknader.

6.	 Dersom	 Medlemsstatskomiteen	 kommer	 fram	 til	
enstemmighet	om	utkastet	 til	beslutning	 innen	60	dager	etter	
at	saken	er	forelagt	den,	skal	Byrået	treffe	sin	beslutning	ut	fra	
dette.

7.	 Dersom	 Medlemsstatskomiteen	 ikke	 kommer	 fram	
til	 enstemmighet,	 skal	 Kommisjonen	 utarbeide	 et	 utkast	 til	
beslutning,	 som	 skal	 treffes	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.

8.	 Byråets	 beslutninger	 i	 henhold	 til	 nr.	 3	 og	 6	 i	 denne	
artikkel	kan	påklages	i	samsvar	med	artikkel	91,	92	og	93.

Artikkel 52

Beslutninger som treffes innenfor rammen av vurderingen 
av et stoff

1.	 Vedkommende	 myndighet	 skal	 formidle	 sitt	 utkast	 til	
beslutning	i	samsvar	med	artikkel	46,	sammen	med	eventuelle	
merknader	 fra	 registranten	 eller	 den	 etterfølgende	 brukeren,	
til	 Byrået	 og	 til	 vedkommende	 myndigheter	 i	 de	 andre	
medlemsstatene.

2.	 Bestemmelsene	 i	 artikkel	 51	 nr.	 2-8	 får	 tilsvarende	
anvendelse.

Artikkel 53

Deling av kostnader ved forsøk ved uenighet mellom 
registranter og/eller etterfølgende brukere

1.	 Når	det	kreves	at	registranter	eller	etterfølgende	brukere	
skal	 utføre	 et	 forsøk	 som	 resultat	 av	 en	 beslutning	 truffet	 i	
henhold	 til	 denne	 avdeling,	 skal	 vedkommende	 registranter	
eller	 etterfølgende	 brukere	 gjøre	 alt	 de	 kan	 for	 å	 komme	 til	
enighet	 om	 hvem	 som	 skal	 utføre	 forsøket	 på	 vegne	 av	 de	
andre	registrantene	eller	etterfølgende	brukerne,	og	underrette	
Byrået	om	dette	innen	en	frist	på	90	dager.	Dersom	Byrået	ikke	
er	blitt	informert	om	en	slik	avtale	innen	en	frist	på	90	dager,	
skal	det	utpeke	en	av	registrantene	eller	etterfølgende	brukerne	
til	å	utføre	forsøket	på	vegne	av	alle.

2.	 Dersom	 en	 registrant	 eller	 etterfølgende	 bruker	 utfører	
et	forsøk	på	vegne	av	andre,	skal	de	alle	dele	kostnadene	ved	
denne	undersøkelsen	likt.

3.	 I	 det	 tilfellet	 som	 er	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	 den	 registranten	
eller	den	etterfølgende	brukeren	som	utfører	forsøket,	gi	hver	
av	de	andre	berørte	partene	et	 eksemplar	av	den	 fullstendige	
undersøkelsesrapporten.

4.	 Den	 person	 som	 utfører	 og	 framlegger	 undersøkelsen,	
skal	ha	et	tilsvarende	krav	mot	de	andre	partene.	Alle	berørte	
personer	 skal	 kunne	 framsette	 et	 krav	 med	 henblikk	 på	
hindre	 en	 annen	 person	 i	 å	 framstille,	 importere	 eller	 bringe	
i	 omsetning	 stoffet	 dersom	 den	 andre	 personen	 unnlater	 å	
betale	 sin	 andel	 av	 kostnaden,	 å	 stille	 sikkerhet	 for	 beløpet	
eller	 unnlater	 å	 oversende	 et	 eksemplar	 av	 den	 fullstendige	
undersøkelsesrapporten	 for	undersøkelsen	 som	er	utført.	Alle	
krav	 skal	 kunne	 fremmes	 for	 nasjonale	 domstoler.	 Enhver	
person	 kan	 velge	 å	 fremme	 sitt	 krav	 på	 godtgjøring	 for	 en	
voldgiftsinstans	og	godta	kjennelsen.

Artikkel 54

Offentliggjøring av opplysninger om vurdering

Innen	 28.	 februar	 hvert	 år	 skal	 Byrået	 på	 sitt	 nettsted	
offentliggjøre	en	rapport	om	de	framskritt	som	er	gjort	i	løpet	
av	 siste	 kalenderår	 når	 det	 gjelder	 å	 utføre	 de	 plikter	 som	
påligger	Byrået	i	tilknytning	til	vurderingen.	Denne	rapporten	
skal	særlig	omfatte	anbefalinger	til	potensielle	registranter	for	
å	bedre	kvaliteten	på	framtidige	registreringer.
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AVDELING	VII

GODKJENNING

KAPITTEL 1

Godkjenningskrav

Artikkel 55

Formålet med godkjenningen og vurdering av 
erstatningsstoffer

Formålet	med	denne	avdeling	er	å	sørge	for	at	det	indre	marked	
fungerer	 tilfredsstillende	 og	 samtidig	 sikre	 at	 risikoene	 fra	
stoffer	som	gir	stor	grunn	til	bekymring,	er	under	tilstrekkelig	
kontroll,	og	at	disse	stoffene	løpende	blir	erstattet	med	egnede	
alternative	 stoffer	 eller	 teknologier	 der	 dette	 er	 økonomisk	
og	 teknisk	 gjennomførbart.	 For	 dette	 formål	 skal	 alle	
framstillere,	 importører	 og	 etterfølgende	 brukere	 som	 søker	
om	 godkjenning,	 analysere	 tilgjengeligheten	 av	 alternativer	
og	 vurdere	 risikoene	 de	 medfører	 samt	 den	 tekniske	 og	
økonomiske	gjennomførbarhet	av	slik	erstatning.

Artikkel 56

Alminnelige bestemmelser

1.	 En	 framstiller,	 importør	 eller	 etterfølgende	 bruker	 skal	
ikke	bringe	et	 stoff	 i	omsetning	 for	bruk	eller	 selv	bruke	det	
dersom	 vedkommende	 stoff	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 XIV,	 med	
mindre	

a)	 bruksområdet	 eller	 -områdene	 for	 vedkommende	 stoff	
alene	 eller	 i	 en	 stoffblanding,	 eller	 iblanding	 av	 stoffet	 i	
et	produkt	for	hvilket	stoffet	er	brakt	i	omsetning	eller	for	
hvilket	 vedkommende	 selv	 bruker	 stoffet,	 er	 godkjent	 i	
samsvar	med	artikkel	60-64,	eller	

b)	 bruksområdet	 eller	 –områdene	 for	 vedkommende	 stoff	
alene	 eller	 i	 en	 stoffblanding,	 eller	 iblanding	 av	 stoffet	 i	
et	produkt	for	hvilket	stoffet	er	brakt	i	omsetning	eller	for	
hvilket	 vedkommende	 selv	 bruker	 stoffet,	 er	 unntatt	 fra	
godkjenningskravet	fastsatt	i	vedlegg	XIV	i	samsvar	med	
artikkel	58	nr.	2,	eller	

c)	 det	tidspunkt	som	er	nevnt	i	artikkel	58	nr.	1	bokstav	c)	i)	
ennå	ikke	er	kommet,	eller	

d)	 det	tidspunkt	som	er	nevnt	i	artikkel	58	nr.	1	bokstav	c)	i)	
er	 kommet,	 og	 vedkommende	 har	 framsatt	 en	 søknad	
18	måneder	før	dette	tidspunktet,	men	noen	beslutning	om	
søknaden	om	godkjenning	er	ennå	ikke	truffet,	eller

e)	 i	de	tilfeller	der	stoffet	blir	brakt	i	omsetning,	godkjenning	
for	 slik	 bruk	 er	 gitt	 vedkommendes	 umiddelbart	
etterfølgende	bruker.

2.	 Etterfølgende	brukere	kan	benytte	et	stoff	som	oppfyller	
kriteriene	fastsatt	i	nr.	1,	forutsatt	at	bruksområdet	er	i	samsvar	
med	vilkårene	i	en	godkjenning	gitt	for	dette	formål	til	en	aktør	
høyere	opp	i	deres	forsyningskjede.

3.	 Nr.	 1	 og	 2	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 bruken	 av	 stoffer	
i	 vitenskapelig	 forskning	 og	 utvikling.	 Det	 skal	 angis	 i	
vedlegg	 XIV	 dersom	 nr.	 1	 og	 2	 får	 anvendelse	 på	 produkt-	
og	 prosessorientert	 forskning	 og	 utvikling	 samt	 den	 største	
mengden	som	dette	unntaket	omfatter.

4.	 Nr.	 1	 og	 2	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 følgende	 bruk	 av	
stoffer:	

a)	 bruk	 i	 plantefarmasøytiske	 produkter	 som	 kommer	 inn	
under	virkeområdet	for	direktiv	91/414/EØF,	

b)	 bruk	i	biocidprodukter	som	kommer	inn	under	virkeområdet	
for	direktiv	98/8/EØF,	

c)	 bruk	som	drivstoff	som	omfattes	av	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	98/70/EF	av	13.	oktober	1998	om	kvaliteten	
på	bensin	og	dieselolje(1),

d)	 bruk	 av	 mineraloljeprodukter	 som	 drivstoff	 og	 brensel	
i	 mobile	 eller	 faste	 forbrenningsanlegg	 og	 bruk	 som	
drivstoff	og	brensel	i	lukkede	systemer.

5.	 Når	 det	 gjelder	 stoffer	 som	 er	 underlagt	 godkjenning	
bare	 fordi	de	oppfyller	kriteriene	 i	 artikkel	57	bokstav	a),	 b)	
eller	c),	eller	fordi	de	er	identifisert	i	samsvar	med	artikkel	57	
bokstav	 f)	 bare	 på	 grunn	 av	 farer	 for	 menneskers	 helse,	
får	 nr.	 1	 og	 2	 i	 denne	 artikkel	 ikke	 anvendelse	 på	 følgende	
bruksområder:

a)	 bruk	 i	 kosmetikkprodukter	 som	 kommer	 inn	 under	
virkeområdet	for	direktiv	76/768/EØF,	

b)	 bruk	 i	 materialer	 beregnet	 på	 å	 komme	 i	 kontakt	 med	
næringsmidler	 som	 kommer	 inn	 under	 virkeområdet	 for	
forordning	(EF)	nr.	1935/2004.

6.	 Nr.	 1	 og	 2	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 stoffer	 når	 de	
forekommer	i	stoffblandinger	

a)	 for	stoffer	nevnt	i	artikkel	57	bokstav	d),	e)	og	f),	under	en	
konsentrasjonsgrense	på	0,1	%	masse/masse	(m/m),

b)	 for	 alle	 andre	 stoffer,	 under	 den	 laveste	 av	
konsentrasjonsgrensene	angitt	 i	 direktiv	1999/45/EF	eller	
i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF,	 som	 fører	 til	 en	
klassifisering	av	stoffblandingen	som	farlig.

(1)	 EFT	L	350	av	28.12.1998,	s.	58.	Direktivet	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	
1882/2003.
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Artikkel 57

Stoffer som skal oppføres i vedlegg XIV

Følgende	 stoffer	 kan	oppføres	 i	 vedlegg	XIV	 i	 samsvar	med	
framgangsmåten	fastsatt	i	artikkel	58:

a)	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	 som	
kreftframkallende	 i	 kategori	 1	 eller	 2	 i	 samsvar	 med	
direktiv	67/548/EØF,

b)	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	 som	
arvestoffskadelige	 i	 kategori	 1	 eller	 2	 i	 samsvar	 med	
direktiv	67/548/EØF,

c)	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	 som	
reproduksjonstoksiske	 i	 kategori	1	 eller	2	 i	 samsvar	med	
direktiv	67/548/EØF,

d)	 stoffer	 som	 er	 persistente,	 bioakkumulerende	 og	 giftige	
i	 samsvar	med	 kriteriene	 angitt	 i	 vedlegg	 XIII	 til	 denne	
forordning,

e)	 stoffer	som	er	svært	persistente	og	svært	bioakkumulerende	
i	 samsvar	med	 kriteriene	 angitt	 i	 vedlegg	 XIII	 til	 denne	
forordning,

f)	 stoffer	–	som	de	som	har	hormonforstyrrende	egenskaper	
eller	 de	 som	 har	 persistente,	 bioakkumulerende	 og	
giftige	 egenskaper	 eller	 svært	 persistente	 og	 svært	
bioakkumulerende	 egenskaper,	 som	 ikke	 oppfyller	
kriteriene	 i	 bokstav	 d)	 eller	 e)	 –	 som	 det	 foreligger	
vitenskapelig	 dokumentasjon	 for	 kan	 ha	 alvorlige	
virkninger	 på	 menneskers	 helse	 eller	 miljø,	 som	 skaper	
et	bekymringsnivå	tilsvarende	det	som	skapes	ved	bruken	
av	 andre	 stoffer	 oppført	 under	 bokstav	 a)-e),	 og	 som	
identifiseres	i	enkelttilfeller	i	samsvar	med	framgangsmåten	
fastsatt	i	artikkel	59.

Artikkel 58

Oppføring av stoffer i vedlegg XIV

1.	 Når	 det	 treffes	 beslutning	 om	 å	 oppføre	 stoffer	 nevnt	
i	 artikkel	 57	 i	 vedlegg	XIV,	 skal	 en	 slik	 beslutning	 treffes	 i	
samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	 i	artikkel	133	nr.	4.	For	
hvert	stoff	skal	beslutningen	angi

a)	 stoffets	identitet	i	henhold	til	avsnitt	2	i	vedlegg	VI,

b)	 stoffets	iboende	egenskap(er)	i	henhold	til	artikkel	57,

c)	 overgangsordninger:

i)	 tidspunktet	 eller	 tidspunktene	 fra	 hvilke(t)	 omsetning	
og	bruk	av	stoffet	er	forbudt	med	mindre	en	godkjenning	
er	gitt	(heretter	kalt	«utløpsdatoen»),	eventuelt	skal	den	
produksjonssyklus	 som	 er	 angitt	 for	 vedkommende	
bruksområde,	tas	i	betraktning,

ii)	 ett	 eller	 flere	 tidspunkter	 som	 er	 minst	 18	 måneder	
før	utløpsdatoen(e),	innen	hvilke(t)	søknader	må	være	
mottatt	 dersom	 søkeren	 ønsker	 å	 fortsette	 bruken	
av	 stoffet	 eller	 bringe	 det	 i	 omsetning	 for	 visse	
bruksområder	 etter	 utløpsdatoen(e);	 videreføring	
av	 slike	 bruksområder	 skal	 være	 tillatt	 etter	
utløpsdatoen	 fram	 til	 det	 er	 truffet	 avgjørelse	 om	
godkjenningssøknaden,

d)	 eventuelt	 perioder	 for	 fornyet	 vurdering	 for	 visse	
bruksområder,

e)	 bruksområder	 eller	 brukskategorier	 som	 eventuelt	 er	
unntatt	 fra	kravet	om	godkjenning	samt	eventuelle	vilkår	
for	slike	unntak.

2.	 Bruksområder	eller	brukskategorier	kan	unntas	fra	kravet	
om	godkjenning	forutsatt	at	risikoen	er	under	tilfredsstillende	
kontroll,	 på	 grunnlag	 av	 eksisterende	 særlige	 deler	 av	
Fellesskapets	regelverk	som	pålegger	minstekrav	med	hensyn	
til	vern	av	menneskers	helse	eller	miljøet	for	bruk	av	stoffet.	
Ved	 fastsettelsen	 av	 slike	 unntak	 skal	 det	 særlig	 tas	 hensyn	
til	 forholdet	 mellom	 risiko	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	
og	stoffets	art,	slik	som	når	risikoen	varierer	med	den	fysiske	
formen.

3.	 Før	 det	 treffes	 beslutning	 om	 å	 føre	 opp	 stoffer	 i	
vedlegg	 XIV	 skal	 Byrået,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 uttalelsen	
fra	 Medlemsstatskomiteen,	 anbefale	 prioriterte	 stoffer	 for	
oppføring	og	for	hvert	stoff	gi	de	opplysninger	som	er	angitt	i	
nr.	1.	Normalt	skal	stoffer	prioriteres	som

a)	 har	PBT-	eller	vPvB-egenskaper,

b)	 har	utbredt	dispersiv	anvendelse,

c)	 produseres	i	store	mengder.

Ved	 fastsettelsen	 av	 antall	 stoffer	 som	 skal	 oppføres	 i	
vedlegg	 XIV	 og	 de	 tidspunkter	 som	 angis	 i	 nr.	 1,	 skal	 det	
også	 tas	 hensyn	 til	Byråets	 kapasitet	 til	 å	 behandle	 søknader	
innen	de	fastsatte	frister.	Byrået	skal	innen	1.	juni	2009	gi	sin	
første	 anbefaling	om	de	prioriterte	 stoffer	 som	 skal	 oppføres	
i	vedlegg	XIV.	Byrået	skal	minst	hvert	annet	år	gi	ytterligere	
anbefalinger	 med	 sikte	 på	 oppføring	 av	 ytterligere	 stoffer	 i	
vedlegg	XIV.

4.	 Før	 Byrået	 oversender	 sin	 anbefaling	 til	 Kommisjonen	
skal	 det	 offentliggjøre	 anbefalingen	 på	 sitt	 nettsted,	 der	
tidspunktet	 for	 offentliggjøring	 tydelig	 angis,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 artikkel	 118	 og	 119	 om	 tilgang	 til	 opplysninger.	
Byrået	 skal	 oppfordre	 alle	 berørte	 parter	 om	 å	 framlegge	
sine	 merknader	 innen	 tre	 måneder	 etter	 tidspunktet	 for	
offentliggjøring,	særlig	om	bruksområder	som	bør	være	unntatt	
fra	kravet	om	godkjenning.

Byrået	 skal	 ajourføre	 sin	 anbefaling,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
mottatte	merknader.
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5.	 Med	 forbehold	 for	 nr.	 6	 skal	 et	 stoff	 som	 oppføres	 i	
vedlegg	 XIV	 ikke	 være	 gjenstand	 for	 nye	 begrensninger	
i	 henhold	 til	 framgangsmåten	 nevnt	 i	 avdeling	 VIII	 som	
omfatter	risikoer	for	menneskers	helse	eller	miljøet	fra	bruk	av	
stoffet	alene,	 i	en	stoffblanding	eller	 i	en	iblanding	av	stoffet	
i	 et	 produkt,	 på	 grunn	 av	 dets	 iboende	 egenskaper	 nevnt	 i	
vedlegg	XIV.

6.	 Et	 stoff	 oppført	 i	 vedlegg	 XIV	 kan	 bli	 gjenstand	 for	
nye	 begrensninger	 i	 henhold	 til	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
avdeling	 VIII	 som	 omfatter	 risikoer	 for	 menneskers	 helse	
eller	miljøet	 som	stoffets	 forekomst	 i	 et	 eller	 flere	produkter	
medfører.

7.	 Stoffer	 hvis	 samtlige	 bruksområder	 er	 blitt	 forbudt	 i	
henhold	til	avdeling	VIII	eller	ut	fra	andre	deler	av	Fellesskapets	
regelverk,	skal	ikke	oppføres	i	eller	fjernes	fra	vedlegg	XIV.

8.	 Stoffer	som	ikke	lenger	oppfyller	kriteriene	i	artikkel	57	
som	et	 resultat	 av	nye	opplysninger,	 skal	 fjernes	 fra	vedlegg	
XIV	i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.

Artikkel 59

Identifisering av stoffer nevnt i artikkel 57

1.	 Framgangsmåten	 fastsatt	 i	 nr.	 2-10	 i	 denne	 artikkel	
får	 anvendelse	 med	 henblikk	 på	 identifisering	 av	 stoffer	
som	 oppfyller	 kriteriene	 nevnt	 i	 artikkel	 57	 og	 utarbeiding	
av	 en	 liste	 med	 stoffer	 identifisert	 for	 oppføring	 på	 sikt	 i	
vedlegg	 XIV.	 Byrået	 skal	 i	 denne	 listen	 angi	 hvilke	 stoffer	
som	står	på	dets	arbeidsprogram	i	henhold	til	artikkel	83	nr.	3	
bokstav	e).

2.	 Kommisjonen	 kan	 be	 Byrået	 om	 å	 utarbeide	
dokumentasjon	i	samsvar	med	relevante	avsnitt	i	vedlegg	XV	
for	stoffer	som	den	anser	oppfyller	kriteriene	fastsatt	i	artikkel	
57.	 Dokumentasjonen	 kan	 eventuelt	 være	 begrenset	 til	 en	
henvisning	 til	 en	 post	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF.	
Byrået	 skal	 gjøre	 denne	 dokumentasjonen	 tilgjengelig	 for	
medlemsstatene.

3.	 Alle	 medlemsstater	 kan	 utarbeide	 dokumentasjon	 i	
samsvar	med	vedlegg	XV	 for	 stoffer	 som	de	 anser	oppfyller	
kriteriene	 fastsatt	 i	 artikkel	 57,	 og	 oversende	 den	 til	 Byrået.	
Dokumentasjonen	 kan	 eventuelt	 være	 begrenset	 til	 en	
henvisning	 til	 en	 post	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF.	
Byrået	 skal	 gjøre	 denne	dokumentasjonen	 tilgjengelig	 for	 de	
andre	medlemsstatene	 innen	30	dager	etter	at	det	har	mottatt	
den.

4.	 Byrået	 skal	 offentliggjøre	 på	 sitt	 nettsted	 en	 uttalelse	
om	at	 det	 er	 utarbeidet	 dokumentasjon	 for	 et	 stoff	 i	 henhold	
til	vedlegg	XV.	Byrået	skal	oppfordre	alle	berørte	parter	om	å	
framlegge	sine	merknader	for	Byrået	innen	en	nærmere	angitt	
frist.

5.	 Innen	 60	 dager	 etter	 en	 slik	 formidling	 kan	 de	 andre	
medlemsstatene	 eller	 Byrået,	 med	 hensyn	 til	 kriteriene	 i	
artikkel	57,	komme	med	sine	merknader	om	identifikasjonen	
av	 stoffet	 som	 dokumentasjonen	 som	 er	 formidlet	 til	 Byrået	
gjelder.

6.	 Dersom	 Byrået	 ikke	 mottar	 eller	 kommer	 med	 noen	
merknader,	skal	det	føre	opp	dette	stoffet	på	listen	nevnt	i	nr.	1.	
Byrået	kan	inkludere	dette	stoffet	i	sine	anbefalinger	i	henhold	
til	artikkel	58	nr.	3.

7.	 Etter	at	det	har	kommet	med	eller	mottatt	merknader,	skal	
Byrået	oversende	dokumentasjonen	til	Medlemsstatskomiteen	
innen	15	dager	etter	utløpet	av	60-dagersperioden	nevnt	i	nr.	5.

8.	 Dersom	 Medlemsstatskomiteen	 innen	 30	 dager	 etter	
at	 den	 har	 fått	 oversendt	 dokumentasjonen	 kommer	 til	
enstemmighet	om	identifikasjonen,	skal	Byrået	føre	opp	stoffet	
på	listen	nevnt	i	nr.	1.	Byrået	kan	inkludere	dette	stoffet	i	sine	
anbefalinger	i	henhold	til	artikkel	58	nr.	3.

9.	 Dersom	 Medlemsstatskomiteen	 ikke	 kommer	 fram	 til	
enstemmighet,	skal	Kommisjonen	utarbeide	et	utkast	til	forslag	
om	identifiseringen	av	stoffet	inne	tre	måneder	etter	mottak	av	
uttalelsen	 fra	 Medlemsstatskomiteen.	 En	 endelig	 beslutning	
om	 identifiseringen	 av	 stoffet	 skal	 treffes	 i	 samsvar	 med	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.	

10.	 Byrået	skal	offentliggjøre	og	ajourføre	listen	nevnt	i	nr.	1	
umiddelbart	etter	at	det	er	truffet	avgjørelse	om	oppføring	av	
et	stoff,	på	sitt	nettsted.

KAPITTEL 2

Tildeling av godkjenninger

Artikkel 60

Tildeling av godkjenninger

1.	 Kommisjonen	skal	ha	ansvar	 for	å	 treffe	beslutning	om	
søknader	om	godkjenninger	i	samsvar	med	denne	avdeling.

2.	 Uten	 at	 nr.	 3	 berøres,	 skal	 en	 godkjenning	 gis	 dersom	
risikoen	 for	 menneskers	 helse	 eller	 miljøet	 som	 bruken	 av	
et	 stoff	 på	 grunn	 av	 stoffets	 iboende	 egenskaper	 nevnt	 i	
vedlegg	 XIV,	 representerer,	 er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll	 i	
samsvar	med	 avsnitt	 6.4	 i	 vedlegg	 I,	 og	 som	 dokumentert	 i	
søkerens	 rapport	 om	kjemikaliesikkerhet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	uttalelsen	fra	komiteen	for	risikovurdering	nevnt	i	artikkel	
64	nr.	4	bokstav	a).	Når	Kommisjonen	gir	godkjenningen,	og	
i	alle	vilkår	som	fastsettes	i	den,	skal	den	ta	i	betraktning	alle	
avgivelser,	 utslipp	 og	 tap,	 herunder	 risikoer	 som	 oppstår	 av	
utbredt	 eller	dispersiv	bruk,	 som	var	kjent	på	 tidspunktet	 for	
avgjørelsen.	
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Kommisjonen	skal	ikke	vurdere	risikoer	for	menneskers	helse	
som	oppstår	av	bruken	av	et	 stoff	 i	medisinsk	utstyr	 regulert	
av	 rådsdirektiv	 90/385/EØF	av	20.	 juni	 1990	om	 tilnærming	
av	 medlemsstatenes	 lovgivning	 om	 aktive	 implanterbare	
medisinske	innretninger(1),	rådsdirektiv	93/42/EØF	av	14.	juni	
1993	 om	 medisinsk	 utstyr(2)	 eller	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	98/79/EF	av	27.	oktober	1998	om	medisinsk	utstyr	
til	in	vitro-diagnostikk(3).

3.	 Nr.	2	får	ikke	anvendelse	på	

a)	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 artikkel	 57	
bokstav	a),	b),	c)	eller	f)	som	det	ikke	er	mulig	å	fastsette	
en	terskelverdi	for	i	samsvar	med	avsnitt	6.4	i	vedlegg	I,	

b)	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 artikkel	 57	
bokstav	d)	eller	e),	

c)	 stoffer	identifisert	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	f)	med	
persistente,	bioakkumulerende	og	giftige	egenskaper	eller	
svært	persistente	og	svært	bioakkumulerende	egenskaper.

4.	 Dersom	en	godkjenning	 ikke	kan	gis	 i	henhold	 til	nr.	2	
eller	 for	 stoffer	 oppført	 i	 nr.	 3,	 kan	 godkjenning	 bare	 gis	
dersom	det	kan	påvises	at	sosioøkonomiske	fordeler	oppveier	
risikoen	 for	 menneskers	 helse	 eller	 miljøet	 som	 oppstår	
ved	 bruk	 av	 stoffet,	 og	 dersom	 det	 ikke	 foreligger	 egnede	
alternative	 stoffer	 eller	 teknologier.	 Denne	 beslutningen	 skal	
treffes	etter	at	det	er	tatt	hensyn	til	alle	følgende	elementer	og	
til	uttalelse	fra	Komiteen	for	risikovurdering	og	Komiteen	for	
sosioøkonomisk	analyse	nevnt	i	artikkel	64	nr.	4	bokstav	a)	og	
b):

a)	 den	 risiko	 som	er	knyttet	 til	 bruk	av	 stoffet,	 herunder	de	
foreslåtte	risikohåndteringstiltakenes	hensiktsmessighet	og	
effektivitet,

b)	 de	 sosioøkonomiske	 fordelene	 som	 følger	 av	 bruken	 av	
stoffet	 og	 de	 sosioøkonomiske	 konsekvenser	 av	 å	 nekte	
godkjenning,	 som	 påvist	 av	 søkeren	 eller	 andre	 berørte	
parter,

c)	 analysen	 av	 alternativene	 som	 er	 framlagt	 av	 søkeren	
i	 henhold	 til	 artikkel	 62	 nr.	 4	 bokstav	 e),	 eller	
erstatningsplanen	framlagt	av	søkeren	i	henhold	til	artikkel	
62	nr.	4	bokstav	f),	samt	eventuelle	bidrag	fra	tredjemann,	
framlagt	i	henhold	til	artikkel	64	nr.	2,

d)	 tilgjengelige	 opplysninger	 om	 risikoen	 for	 menneskers	
helse	 eller	miljøet	 ved	 eventuelle	 alternative	 stoffer	 eller	
teknologier.

5.	 Ved	 vurderingen	 av	 tilgjengeligheten	 av	 egnede	
alternative	 stoffer	 eller	 teknologier,	 skal	 Kommisjonen	 ta	 i	
betraktning	alle	relevante	sider,	herunder:

a)	 om	overgangen	til	alternative	stoffer	vil	føre	til	en	redusert	
generell	risiko	for	menneskers	helse	og	miljøet,	idet	det	tas	

(1)	 EFT	L	189	av	20.7.1990,	s.	17.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1882/2003.

(2)	 EFT	L	169	av	12.7.1993,	 s.	1.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

(3)	 EFT	L	331	av	7.12.1998,	 s.	1.	Direktivet	 sist	 endret	ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003.

hensyn	 til	 risikohåndteringstiltakenes	 hensiktsmessighet	
og	effektivitet,

b)	 alternativenes	 tekniske	 og	 økonomiske	 gjennomførbarhet	
for	søkeren.

6.	 Et	 bruksområde	 skal	 ikke	 godkjennes	 dersom	 det	 vil	
utgjøre	en	lempning	av	en	begrensning	fastsatt	i	vedlegg	XVII.

7.	 En	godkjenning	skal	gis	bare	dersom	søknaden	er	foretatt	
i	samsvar	med	kravene	i	artikkel	62.

8.		 Godkjenninger	skal	være	gjenstand	for	en	 tidsbegrenset	
revisjon	uten	at	dette	berører	noen	avgjørelse	om	en	framtidig	
revisjonsperiode,	 og	 skal	 normalt	 være	 gjenstand	 for	 vilkår,	
herunder	 tilsyn.	Varigheten	 av	den	 tidsbegrensede	 revisjonen	
for	en	godkjenning	skal	fastsettes	i	det	enkelte	tilfellet,	idet	det	
tas	hensyn	 til	 alle	 relevante	opplysninger,	herunder	eventuelt	
elementene	oppført	på	listen	i	nr.	4	bokstav	a)-d).

9.	 Godkjenningen	skal	angi	

a)	 hvilke(n)	person(er)	som	godkjenningen	er	gitt	til,	

b)	 stoffets	(stoffenes)	identitet,

c)	 hvilke(t)	bruksområde(r)	godkjenningen	er	gitt	for,	

d)	 eventuelle	vilkår	som	godkjenningen	er	underlagt,	

e)	 den	tidsbegrensede	revisjonsperioden,	

f)	 eventuelt	tilsyn.	

10.		 Uten	hensyn	til	eventuelle	vilkår	for	en	godkjenning	skal	
innehaveren	sikre	at	eksponeringen	blir	 redusert	 til	et	 så	 lavt	
nivå	som	er	teknisk	og	praktisk	mulig.

Artikkel 61

Revisjon av godkjenninger

1.	 Godkjenninger	 gitt	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 60	 skal	
anses	 som	 gyldige	 til	 Kommisjonen	 treffer	 beslutning	 om	
å	 endre	 eller	 trekke	 tilbake	 godkjenningen	 i	 sammenheng	
med	 en	 revisjon,	 forutsatt	 at	 innehaveren	 av	 godkjenningen	
framlegger	en	revisjonsrapport	minst	18	måneder	før	utløpet	av	
den	 tidsbegrensede	 revisjonsperioden.	 Istedenfor	å	 framlegge	
elementene	 i	 den	 opprinnelige	 søknaden	 om	 gjeldende	
godkjenning	 på	 nytt,	 kan	 innehaveren	 av	 en	 godkjenning	
framlegge	 bare	 nummeret	 på	 gjeldende	 godkjenning,	 med	
forbehold	for	annet,	tredje	og	fjerde	ledd.
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En	innehaver	av	en	godkjenning	gitt	i	samsvar	med	artikkel	60	
skal	 framlegge	 en	 ajourføring	 av	 analysen	 av	 alternativer	
nevnt	i	artikkel	62	nr.	4	bokstav	e),	herunder	opplysninger	om	
eventuelle	relevante	forsknings-	og	utviklingsaktiviteter	utført	
av	søkeren	samt	enhver	erstatningsplan	framlagt	i	henhold	til	
artikkel	62	nr.	4	bokstav	f).	Dersom	ajourføringen	av	analysen	
av	alternativer	viser	at	egnet	alternativ	er	tilgjengelig,	idet	det	
tas	hensyn	 til	opplysningene	 i	 artikkel	60	nr.	5,	 skal	 søkeren	
framlegge	 en	 erstatningsplan,	 herunder	 en	 tidsplan	 for	 tiltak	
foreslått	 av	 søkeren.	 Dersom	 innehaveren	 ikke	 kan	 vise	 at	
risikoen	 er	 under	 tilstrekkelig	 kontroll,	 skal	 vedkommende	
også	 framlegge	 en	 ajourføring	 av	 den	 sosioøkonomiske	
analysen	i	den	opprinnelige	søknaden.

Dersom	 innehaveren	 derimot	 kan	 vise	 at	 risikoen	 er	 under	
tilstrekkelig	 kontroll,	 skal	 vedkommende	 framlegge	 en	
ajourføring	av	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet.

Dersom	 andre	 elementer	 i	 den	 opprinnelige	 søknaden	 er	
endret,	skal	innehaveren	også	framlegge	ajourføringer	av	disse	
elementene.

Når	 det	 framlegges	 ajourførte	 opplysninger	 i	 samsvar	 med	
dette	 nummer,	 skal	 alle	 beslutninger	 om	å	 endre	 eller	 trekke	
tilbake	godkjenningen	i	sammenheng	med	revisjonen,	treffes	i	
samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	64,	anvendt	på	
tilsvarende	måte.

2.	 Godkjenninger	kan	revideres	når	som	helst	dersom	

a)	 omstendighetene	 ved	 den	 opprinnelige	 godkjenningen	
er	 endret	 på	 en	 måte	 som	 påvirker	 risikoen	 for	
menneskers	helse	eller	miljøet,	eller	den	sosioøkonomiske	
konsekvensen,	eller	

b)	 nye	 opplysninger	 om	 mulige	 erstatningsstoffer	 blir	
tilgjengelig.

Kommisjonen	 skal	 fastsette	 en	 rimelig	 frist	 for	 innehaveren	
(innehaverne)	 av	 godkjenningen	 til	 å	 framlegge	 ytterligere	
opplysninger	som	er	nødvendig	for	revisjonen,	og	angi	når	den	
vil	treffe	en	avgjørelse	i	samsvar	med	artikkel	64.

3.	 I	 sin	 avgjørelse	 om	 revisjonen	 kan	 Kommisjonen,	
dersom	 omstendighetene	 er	 endret	 og	 idet	 det	 tas	 hensyn	
til	 forholdsmessighetsprinsippet,	 endre	 eller	 trekke	 tilbake	
godkjenningen,	 dersom	 den	 ikke	 ville	 vært	 gitt	 under	 de	
endrede	 omstendighetene,	 eller	 dersom	 egnede	 alternativer	 i	
henhold	til	artikkel	60	nr.	5	blir	tilgjengelige.	I	sistnevnte	tilfelle	
skal	 Kommisjonen	 kreve	 at	 innehaveren	 av	 godkjenningen	
framlegger	 en	 erstatningsplan	 dersom	 vedkommende	 ikke	
allerede	har	gjort	det	som	en	del	av	sin	søknad	eller	ajourføring.

I	 tilfeller	 der	 det	 er	 en	 alvorlig	 og	 umiddelbar	 risiko	 for	
menneskers	helse	eller	miljøet	kan	Kommisjonen	midlertidig	
oppheve	 godkjenningen	 i	 påvente	 av	 revisjonen,	 idet	 det	 tas	
hensyn	til	forholdsmessighetsprinsippet.

4.	 Dersom	en	miljøkvalitetsstandard	nevnt	i	direktiv	96/61/
EF	ikke	er	oppfylt,	kan	de	godkjenninger	som	er	gitt	for	bruken	
av	vedkommende	stoff,	bli	revidert.

5.	 Dersom	miljømålene	 nevnt	 i	 artikkel	 4	 nr.	 1	 i	 direktiv	
2000/60/EF	ikke	er	oppfylt,	kan	de	godkjenninger	som	er	gitt	
for	bruken	av	vedkommende	stoff	i	det	relevante	nedbørfelt,	bli	
revidert.

6.	 Dersom	 bruken	 av	 et	 stoff	 senere	 blir	 forbudt	 eller	 på	
annen	måte	 begrenset	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	nr.	850/2004	av	29.	april	2004	om	persistente	organiske	
forurensende	 stoffer(1),	 skal	 Kommisjonen	 trekke	 tilbake	
godkjenningen	for	vedkommende	bruksområde.

Artikkel 62

Søknad om godkjenninger

1.	 En	søknad	om	godkjenning	skal	rettes	til	Byrået.

2.	 Søknader	om	godkjenning	kan	framlegges	av	framstilleren	
(framstillerne),	 importøren(e)	og/eller	 etterfølgende	bruker(e)	
av	stoffet.	Søknader	kan	framlegges	av	én	eller	flere	personer.

3.	 Søknader	 kan	 framlegges	 for	 ett	 eller	 flere	 stoffer	 som	
oppfyller	definisjonen	av	en	gruppe	stoffer	i	henhold	til	avsnitt	
1.5	i	vedlegg	XI,	og	for	ett	eller	flere	bruksområder.	Søknader	
kan	 gjelde	 søkerens	 eget/egne	 bruksområde(r)	 og/eller	 for	
bruksområder	for	hvilke	vedkommende	har	til	hensikt	å	bringe	
stoffet	i	omsetning.

4.	 En	 søknad	 om	 godkjenning	 skal	 inneholde	 følgende	
opplysninger:

a)	 stoffets	(stoffenes)	identitet	som	nevnt	i	avsnitt	2	i	vedlegg	
VI,

b)	 navn	på	og	kontaktopplysninger	for	den	eller	de	personer	
som	framlegger	søknaden,	

c)	 en	 anmodning	 om	 godkjenning,	 som	 angir	 hvilke(t)	
bruksområde(er)	 det	 søkes	 om	 godkjenning	 for	 og	 som	
omfatter	 bruken	 av	 stoffet	 i	 stoffblandinger	 og/eller	
iblanding	av	stoffet	i	produkter,	der	dette	er	relevant,	

d)	 med	 mindre	 den	 allerede	 er	 framlagt	 som	 en	 del	 av	
registreringen,	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet	 i	
samsvar	med	vedlegg	I	som	omfatter	risikoene	som	bruken	
av	stoffet	(stoffene),	på	grunn	av	de	iboende	egenskapene	
nevnt	 i	 vedlegg	XIV,	medfører	 for	menneskers	 helse	 og/
eller	miljøet,

e)	 en	analyse	av	alternativene,	der	risikoene	de	medfører	og	
deres	tekniske	og	økonomiske	gjennomførbarhet,	vurderes,	
og	 som	 eventuelt	 omfatter	 opplysninger	 om	 søkerens	
relevante	forsknings-	og	utviklingsaktiviteter,

(1)	 EUT	L	158	av	30.4.2004,	 s.	 7,	 rettet	 ved	EUT	L	229	av	29.6.2004,	 s.	 5.	
Forordningen	rettet	ved	rådsforordning	(EF)	nr.	1195/2006,	s.	1.
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f)	 når	analysen	nevnt	i	bokstav	e)	viser	at	egnede	alternativer	
er	tilgjengelige,	idet	det	tas	hensyn	til	elementene	i	artikkel	
60	nr.	5,	en	erstatningsplan,	herunder	en	tidsplan	for	tiltak	
foreslått	av	søkeren.

5.	 Søknaden	kan	inneholde

a)	 en	sosioøkonomisk	analyse	utført	 i	samsvar	med	vedlegg	
XVI,

b)	 en	begrunnelse	for	ikke	å	vurdere	risikoer	for	menneskers	
helse	og	miljøet	som	oppstår	av	enten

i)	 utslipp	av	et	stoff	fra	et	anlegg	som	det	tidligere	er	gitt	
tillatelse	for	i	samsvar	med	direktiv	96/61/EF,	eller

ii)	 avgivelser	av	et	 stoff	 fra	en	punktkilde	 som	omfattes	
av	 kravet	 om	 forutgående	 regulering	 nevnt	 i	 artikkel	
11	nr.	3	bokstav	g)	i	direktiv	2000/60/EF	og	lovgivning	
vedtatt	i	henhold	til	artikkel	16	i	nevnte	direktiv.

6.	 Søknaden	skal	ikke	omfatte	risikoer	for	menneskers	helse	
som	oppstår	 av	 bruken	 av	 et	 stoff	 i	medisinsk	 utstyr	 som	 er	
regulert	av	direktiv	90/385/EØF,	93/42/EØF	eller	98/79/EF.

7.	 En	søknad	om	godkjenning	skal	ledsages	av	gebyret	som	
kreves	i	samsvar	med	avdeling	IX.

Artikkel 63

Senere søknader om godkjenning

1.	 Dersom	det	 er	 framlagt	 en	 søknad	om	bruk	 av	 et	 stoff,	
kan	 en	 senere	 søker	 henvise	 til	 de	 relevante	 delene	 av	 den	
tidligere	 søknaden	 framlagt	 i	 samsvar	med	 artikkel	 62	 nr.	 4	
bokstav	d),	e)	og	f)	og	nr.	5	bokstav	a),	forutsatt	at	den	senere	
søkeren	har	tillatelse	fra	den	tidligere	søkeren	til	å	henvise	til	
disse	delene	av	søknaden.

2.	 Dersom	det	er	gitt	godkjenning	for	bruk	av	et	stoff,	kan	
en	senere	søker	henvise	til	de	relevante	delene	av	den	tidligere	
søknaden	framlagt	i	samsvar	med	artikkel	62	nr.	4	bokstav	d),	
e)	og	f)	og	nr.	5	bokstav	a),	forutsatt	at	den	senere	søkeren	har	
tillatelse	 fra	 innehaveren	 av	 godkjenningen	 til	 å	 henvise	 til	
disse	delene	av	søknaden.

3.	 Før	det	kan	henvises	til	en	tidligere	søknad	i	samsvar	med	
nr.	 1	 og	 2,	 skal	 den	 senere	 søkeren	 om	 nødvendig	 ajourføre	
opplysningene	i	den	opprinnelige	søknaden.

Artikkel 64

Framgangsmåte for beslutninger om godkjenning

1.	 Byrået	skal	bekrefte	tidspunktet	for	mottak	av	søknaden.	
Byråets	 komiteer	 for	 risikovurdering	 og	 for	 sosioøkonomisk	
analyse	 skal	 avgi	 utkast	 til	 uttalelser	 innen	 ti	 måneder	 etter	
tidspunktet	for	mottak	av	søknaden.

2.	 Byrået	 skal	 gjøre	 tilgjengelig	 på	 sitt	 nettsted	 generelle	
opplysninger	 om	 bruksområder	 som	 det	 er	 mottatt	 søknader	
for,	og	om	revisjoner	av	godkjenninger,	idet	det	tas	hensyn	til	
artikkel	 118	 og	 119	 om	 tilgang	 til	 opplysninger,	 og	 fastsette	
en	frist	for	berørt	tredjemanns	innsending	av	opplysninger	om	
alternative	stoffer	eller	teknologier.

3.	 Ved	utarbeidingen	av	sin	uttalelse	skal	hver	av	komiteene	
nevnt	 i	 nr.	 1	 først	 kontrollere	 at	 søknaden	 inneholder	 alle	
opplysninger	som	er	angitt	i	artikkel	62	og	som	de	trenger	for	
å	utføre	sin	oppgave.	Om	nødvendig	skal	komiteene	i	samråd	
komme	med	 en	 felles	 anmodning	 til	 søkeren	 om	 ytterligere	
opplysninger,	 slik	 at	 søknaden	 skal	 være	 i	 samsvar	 med	
kravene	 i	 artikkel	 62.	Komiteen	 for	 sosioøkonomisk	 analyse	
kan,	 dersom	den	 anser	 det	 nødvendig,	 kreve	 at	 søkeren	 eller	
tredjemann	innen	en	gitt	frist	framlegger	tilleggsopplysninger	
om	mulige	 alternative	 stoffer	 eller	 teknologier.	 Hver	 komité	
skal	også	ta	i	betraktning	alle	opplysninger	som	er	framlagt	av	
tredjemann.

4.	 Utkastet	til	uttalelser	skal	inneholde	følgende:	

a)	 Komiteen	 for	 risikovurdering:	 en	 vurdering	 av	 risikoen	
for	 menneskers	 helse	 og/eller	 miljøet	 som	 følger	 av	
bruk	 av	 stoffet,	 herunder	 risikohåndteringstiltakenes	
hensiktsmessighet	og	effektivitet	som	beskrevet	i	søknaden,	
og	dersom	det	er	relevant,	en	vurdering	av	risikoene	som	
mulige	alternativer	medfører.	

b)	 Komiteen	for	sosioøkonomisk	analyse:	en	vurdering	av	de	
sosioøkonomiske	 faktorene	 samt	 tilgjengelighet,	 egnethet	
og	 teknisk	 gjennomførbarhet	 av	 alternativer	 knyttet	 til	
stoffets	 bruksområde	 eller	 -områder	 som	 beskrevet	 i	
søknaden,	 når	 det	 framlegges	 en	 søknad	 i	 samsvar	 med	
artikkel	 62,	 og	 en	 vurdering	 av	 bidrag	 fra	 eventuell	
tredjemann	framlagt	i	henhold	til	nr.	2	i	denne	artikkel.

5.	 Byrået	skal	sende	disse	utkastene	til	uttalelse	til	søkeren	
innen	 den	 frist	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1.	 Innen	 en	måned	 etter	
mottak	 av	 utkastet	 til	 uttalelse	 kan	 søkeren	 gi	 en	 skriftlig	
melding	 om	 at	 vedkommende	 ønsker	 å	 komme	 med	 sine	
merknader.	Utkastet	til	uttalelse	skal	anses	for	å	være	mottatt	
sju	dager	etter	at	Byrået	har	sendt	det.
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Dersom	 søkeren	 ikke	 ønsker	 å	 komme	 med	 merknader,	
skal	 Byrået	 oversende	 disse	 uttalelsene	 til	 Kommisjonen,	
medlemsstatene	 og	 søkeren	 innen	 15	 dager	 etter	 utløpet	 av	
den	 perioden	 som	 søkeren	 har	 til	 å	 komme	med	merknader,	
eller	innen	15	dager	etter	mottak	av	melding	fra	søkeren	om	at	
vedkommende	ikke	har	til	hensikt	å	komme	med	merknader.

Dersom	 søkeren	 ønsker	 å	 komme	 med	 merknader,	 skal	
vedkommende	rette	sine	argumenter	skriftlig	 til	Byrået	 innen	
to	 måneder	 etter	 mottak	 av	 utkastet	 til	 uttalelse.	 Komiteene	
skal	 vurdere	 merknadene	 og	 vedta	 sine	 endelige	 uttalelser	
innen	 to	måneder	 etter	mottak	 av	 de	 skriftlige	 argumentene,	
idet	 de	 eventuelt	 tar	 dem	 i	 betraktning.	 Innen	 en	 ny	 frist	 på	
15	dager	 skal	Byrået	 oversende	uttalelsene,	 sammen	med	de	
skriftlige	 argumentene,	 til	Kommisjonen,	medlemsstatene	 og	
søkeren.

6.	 Byrået	skal	 i	samsvar	med	artikkel	118	og	119	fastsette	
hvilke	deler	av	dets	uttalelser	og	eventuelle	deler	av	vedlegg	til	
dem	som	bør	gjøres	offentlig	tilgjengelig	på	dets	nettsted.

7.	 I	de	tilfeller	som	er	nevnt	i	artikkel	63	nr.	1,	skal	Byrået	
behandle	 søknadene	 i	 fellesskap,	 forutsatt	 at	 fristene	 for	 den	
første	søknaden	kan	overholdes.

8.	 Kommisjonen	skal	utarbeide	et	utkast	 til	beslutning	om	
godkjenning	innen	tre	måneder	etter	mottak	av	uttalelsene	fra	
Byrået.	 En	 endelig	 beslutning	 om	 innvilgning	 eller	 nektelse	
av	godkjenningen	skal	treffes	i	samsvar	med	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	133	nr.	2.

9.	 Sammendrag	 av	 Kommisjonens	 beslutninger,	 herunder	
godkjenningsnummer	 og	 begrunnelsene	 for	 beslutningen,	
særlig	 når	 det	 finnes	 egnede	 alternativer,	 skal	 offentliggjøres	
i	Den europeiske unions tidende	 og	 skal	 offentliggjøres	 i	 en	
database	opprettet	og	ajourført	av	Byrået.

10.	 I	tilfellet	nevnt	i	artikkel	63	nr.	2	skal	fristen	nevnt	i	nr.	1	
i	denne	artikkel	reduseres	til	fem	måneder.

KAPITTEL 3

Godkjenninger i forsyningskjeden

Artikkel 65

Plikter for innehavere av godkjenninger

Innehavere	av	en	godkjenning	samt	etterfølgende	brukere	nevnt	
i	artikkel	56	nr.	2	som	iblander	stoffene	i	en	stoffblanding,	skal	
inkludere	godkjenningsnummeret	på	etiketten	før	stoffet	eller	
en	 stoffblanding	 som	 inneholder	 stoffet,	 bringes	 i	 omsetning	
for	 godkjent	 bruk,	 uten	 at	 direktiv	 67/548/EØF	 og	 direktiv	
1999/45/EF	 berøres.	 Dette	 skal	 gjøres	 umiddelbart	 etter	
at	 godkjenningsnummeret	 er	 offentliggjort	 i	 samsvar	 med	
artikkel	64	nr.	9.

Artikkel 66

Etterfølgende brukere

1.	 Etterfølgende	brukere	som	bruker	et	stoff	i	samsvar	med	
artikkel	 56	 nr.	 2,	 skal	 underrette	 Byrået	 om	 dette	 innen	 tre	
måneder	etter	første	levering	av	stoffet.

2.	 Byrået	 skal	 opprette	 og	 ajourføre	 et	 register	 over	
etterfølgende	 brukere	 som	 har	 gitt	 underretning	 i	 samsvar	
med	 nr.	 1.	 Byrået	 skal	 gi	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene	tilgang	til	dette	registeret.

AVDELING	VIII

BEGRENSNINGER AV FRAMSTILLING, OMSETNING 
OG BRUK AV VISSE FARLIGE STOFFER, 

STOFFBLANDINGER OG PRODUKTER

KAPITTEL 1

Alminnelige spørsmål

Artikkel 67

Alminnelige bestemmelser

1.	 Et	stoff	alene,	 i	en	stoffblanding	eller	 i	et	produkt,	som	
er	 gjenstand	 for	 en	 begrensning	 i	 henhold	 til	 vedlegg	XVII,	
skal	 ikke	 framstilles,	 bringes	 i	 omsetning	 eller	 brukes	 med	
mindre	 det	 overholder	 vilkårene	 fastsatt	 i	 vedkommende	
begrensning.	 Denne	 bestemmelse	 får	 ikke	 anvendelse	 på	
framstilling,	omsetning	eller	bruk	av	et	stoff	innenfor	rammen	
av	 vitenskapelig	 forskning	 og	 utvikling.	 Vedlegg	 XVII	 skal	
angi	 om	 vedkommende	 begrensning	 ikke	 får	 anvendelse	 på	
produkt-	og	prosessorientert	 forskning	og	utvikling	samt	den	
største	mengde	som	unntaket	gjelder	for.

2.	 Nr.	 1	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 bruk	 av	 stoffer	 i	
kosmetikkprodukter	 som	definert	 i	 direktiv	76/768/EØF	med	
hensyn	til	begrensninger	som	gjelder	risikoer	for	menneskers	
helse	innenfor	virkeområdet	for	nevnte	direktiv.

3.	 Fram	 til	 1.	 juni	 2013	 kan	 en	medlemsstat	 opprettholde	
eventuelle	 eksisterende	 og	 strengere	 begrensninger	 når	
det	 gjelder	 vedlegg	 XVII	 om	 framstilling,	 omsetning	 eller	
bruk	 av	 et	 stoff,	 forutsatt	 at	 disse	 begrensningene	 er	 blitt	
meddelt	i	henhold	til	traktaten.	Kommisjonen	skal	etablere	og	
offentliggjøre	en	fortegnelse	over	disse	begrensningene	innen	
1.	juni	2009.

KAPITTEL 2

Framgangsmåte for begrensninger

Artikkel 68

Innføring av nye og endring av eksisterende begrensninger

1.	 Når	det	foreligger	en	uakseptabel	risiko	for	menneskers	
helse	 eller	 miljøet	 som	 oppstår	 av	 framstilling,	 bruk	 eller	
omsetning	 av	 stoffer,	 som	må	 behandles	 på	 fellesskapsplan,	
skal	 vedlegg	 XVII	 endres	 i	 henhold	 til	 framgangsmåten	
nevnt	 i	 artikkel	 133	 nr.	 4	 ved	 at	 nye	 begrensninger	 vedtas,	
eller	 ved	 at	 eksisterende	 begrensninger	 fastsatt	 i	 vedlegg	
XVII,	 for	 framstilling,	 bruk	 eller	 omsetning	 av	 stoffer	 alene,	
i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter,	 endres,	 i	 henhold	 til	
framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 69-73.	 Ved	 alle	 slike	
avgjørelser	 skal	 den	 sosioøkonomiske	 konsekvensen	 av	
begrensingen,	herunder	 tilgjengeligheten	av	alternativer,	 tas	 i	
betraktning.	
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Første	 ledd	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 bruk	 av	 et	 stoff	 som	 et	
isolert	mellomprodukt	som	blir	på	produksjonsstedet.

2.	 For	et	stoff	alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt	som	
oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	 som	 kreftframkallende,	
arvestoffskadelig	eller	reproduksjonstoksisk	i	kategori	1	eller	2,	
som	vil	kunne	brukes	av	forbrukere,	og	som	Kommisjonen	har	
foreslått	begrensninger	for	med	hensyn	til	bruk	av	forbrukere,	
skal	 vedlegg	 XVII	 endres	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.	Artikkel	69-73	får	ikke	anvendelse.

Artikkel 69

Utarbeiding av forslag

1.	 Dersom	 Kommisjonen	 anser	 at	 framstilling,	 omsetning	
eller	bruk	av	et	stoff	alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt	
utgjør	en	risiko	for	menneskers	helse	eller	miljøet	som	ikke	er	
under	tilstrekkelig	kontroll	og	derfor	må	tas	opp	til	behandling,	
skal	den	anmode	Byrået	om	å	utarbeide	dokumentasjon	som	er	
i	samsvar	med	kravene	i	vedlegg	XV.

2.	 Etter	 tidspunktet	 nevnt	 i	 artikkel	 58	 nr.	 1	 bokstav	 c)	 i)	
for	 et	 stoff	 oppført	 i	 vedlegg	 XIV	 skal	 Byrået	 undersøke	
om	 bruken	 av	 dette	 stoffet	 i	 produkter	 utgjør	 en	 risiko	 for	
menneskers	helse	eller	miljøet	som	ikke	er	under	tilstrekkelig	
kontroll.	 Dersom	 Byrået	 anser	 at	 risikoen	 ikke	 er	 under	
tilstrekkelig	kontroll,	skal	det	utarbeide	dokumentasjon	som	er	
i	samsvar	med	kravene	i	vedlegg	XV.

3.	 Innen	 tolv	 måneder	 etter	 mottak	 av	 anmodningen	 fra	
Kommisjonen	nevnt	i	nr.	1,	og	dersom	denne	dokumentasjon	
viser	 at	 det	 er	 nødvendig	 med	 tiltak	 på	 fellesskapsplan	 ut	
over	 de	 tiltak	 som	 allerede	 er	 truffet,	 skal	 Byrået	 foreslå	
begrensninger	med	henblikk	på	å	innlede	framgangsmåten	for	
begrensinger.

4.	 Dersom	en	medlemsstat	anser	at	framstilling,	omsetning	
eller	bruk	av	et	stoff	alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt	
utgjør	en	risiko	for	menneskers	helse	eller	miljøet	som	ikke	er	
under	tilstrekkelig	kontroll	og	derfor	må	tas	opp	til	behandling,	
skal	den	underrette	Byrået	om	at	den	har	til	hensikt	å	utarbeide	
dokumentasjon	som	er	 i	 samsvar	med	kravene	 i	de	 relevante	
avsnitt	i	vedlegg	XV.	Dersom	stoffet	ikke	er	oppført	på	listen	
som	 Byrået	 fører	 som	 nevnt	 i	 nr.	 5	 i	 denne	 artikkel,	 skal	
medlemsstaten	utarbeide	dokumentasjon	som	er	i	samsvar	med	
kravene	i	vedlegg	XV	innen	tolv	måneder	etter	underretningen	
til	 Byrået.	 Dersom	 denne	 dokumentasjonen	 viser	 at	 det	 er	
nødvendig	 med	 tiltak	 på	 fellesskapsplan	 ut	 over	 de	 tiltak	
som	 allerede	 er	 truffet,	 skal	 medlemsstaten	 framlegge	 den	
for	Byrået,	 i	det	 formatet	som	er	 fastsatt	 i	vedlegg	XV,	 for	å	
innlede	framgangsmåten	for	begrensning.

Byrået	 eller	 medlemsstatene	 skal	 ta	 i	 betraktning	 all	
dokumentasjon,	 alle	 rapporter	 om	 kjemikaliesikkerhet	 eller	
risikovurderinger	 framlagt	 for	 Byrået	 eller	 medlemsstatene	 i	
henhold	til	denne	forordning.	Byrået	eller	medlemsstatene	skal	
også	 ta	 i	 betraktning	 alle	 relevante	 risikovurderinger	 som	 er	
framlagt	i	henhold	til	andre	av	Fellesskapets	forordninger	eller	
direktiver.	 For	 dette	 formål	 skal	 andre	 organer,	 som	 byråer,	
opprettet	i	henhold	til	fellesskapsretten	og	som	utfører	lignende	
oppgaver,	 på	 anmodning	gi	 opplysninger	 til	Byrået	 eller	 den	
berørte	medlemsstat.

Komiteen	for	risikovurdering	og	Komiteen	for	sosioøkonomisk	
analyse	 skal	 kontrollere	 om	 den	 framlagte	 dokumentasjonen	
er	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	 vedlegg	 XV.	 Innen	 30	 dager	
etter	 at	 dokumentasjonen	 er	 mottatt,	 skal	 vedkommende	
komité	 informere	 Byrået	 eller	 medlemsstaten	 som	 foreslo	
begrensninger,	 om	 dokumentasjonen	 anses	 å	 være	 i	 samsvar	
med	kravene.	Dersom	dokumentasjonen	ikke	er	i	samsvar	med	
kravene,	 skal	 grunnene	 til	 dette	meddeles	 skriftlig	 til	Byrået	
eller	 medlemsstaten	 innen	 45	 dager	 etter	 at	 den	 er	 mottatt.	
Byrået	eller	medlemsstaten	skal	sørge	for	at	dokumentasjonen	
er	 i	 samsvar	 innen	 60	 dager	 etter	 tidspunktet	 for	 mottak	
av	 grunnene	 til	 det	 manglende	 samsvar	 fra	 komiteene,	 i	
motsatt	 tilfelle	 skal	 framgangsmåten	 i	 henhold	 til	 dette	
kapittel	 avsluttes.	 Byrået	 skal	 umiddelbart	 offentliggjøre	
Kommisjonens	eller	en	medlemsstats	hensikt	om	å	innlede	en	
framgangsmåte	for	begrensning	for	et	stoff,	og	underrette	dem	
som	framla	en	registrering	for	vedkommende	stoff.

5.	 Byrået	 skal	 føre	 en	 liste	 over	 stoffer	 for	 hvilke	
dokumentasjon	er	planlagt	eller	er	under	utarbeiding	av	enten	
Byrået	eller	en	medlemsstat,	og	som	er	i	samsvar	med	kravene	
i	 vedlegg	 XV,	 med	 henblikk	 på	 å	 foreslå	 en	 begrensning.	
Dersom	et	 stoff	 er	oppført	på	 listen,	 skal	det	 ikke	utarbeides	
annen	 slik	 dokumentasjon.	 Dersom	 det	 foreslås	 av	 enten	
en	 medlemsstat	 eller	 Byrået	 at	 en	 eksisterende	 begrensning	
oppført	i	vedlegg	XVII	bør	undersøkes	på	nytt,	skal	det	treffes	
en	beslutning	om	dette	i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	
i	 artikkel	 133	 nr.	 2,	 basert	 på	 dokumentasjon	 framlagt	 av	
medlemsstaten	eller	Byrået.

6.	 Uten	 at	 artikkel	 118	 og	 119	 berøres	 skal	 Byrået	 uten	
opphold	offentliggjøre	på	sitt	nettsted	all	dokumentasjon	som	
er	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 XV,	 herunder	 de	 begrensninger	
som	er	 foreslått	 i	 henhold	 til	 nr.	3	og	4	 i	denne	artikkel,	der	
tidspunktet	 for	 offentliggjøring	 er	 klart	 angitt.	 Byrået	 skal	
oppfordre	alle	berørte	parter	om	hver	for	seg	eller	i	fellesskap	
å	 oversende	Byrået	 innen	 seks	måneder	 etter	 tidspunktet	 for	
offentliggjøring:

a)	 merknader	 til	 dokumentasjonen	 og	 de	 foreslåtte	
begrensningene,	

b)	 en	 sosioøkonomisk	 analyse,	 eller	 opplysninger	 som	 kan	
bidra	 til	 en	 slik,	 av	 de	 foreslåtte	 begrensningene,	 der	
fordelene	 og	 ulempene	 ved	 de	 foreslåtte	 begrensningene	
undersøkes.	Analysen	skal	være	 i	samsvar	med	kravene	 i	
vedlegg	XVI.
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Artikkel 70

Byråets uttalelse: Komiteen for risikovurdering

Innen	 ni	måneder	 etter	 tidspunktet	 for	 offentliggjøring	 nevnt	
i	 artikkel	 69	 nr.	 6,	 skal	 Komiteen	 for	 risikovurdering	 avgi	
en	 uttalelse	 om	 hvorvidt	 de	 foreslåtte	 begrensningene	 er	
hensiktsmessige	 med	 hensyn	 til	 å	 redusere	 risikoen	 for	
menneskers	 helse	 og/eller	 miljøet,	 basert	 på	 komiteens	
vurdering	av	relevante	deler	av	dokumentasjonen.	Ved	denne	
uttalelsen	 skal	 hensynet	 til	 medlemsstatens	 dokumentasjon	
eller	dokumentasjonen	utarbeidet	av	Byrået	på	anmodning	fra	
Kommisjonen	samt	berørte	parters	merknader	 i	samsvar	med	
artikkel	69	nr.	6	bokstav	a),	tas	i	betraktning.

Artikkel 71

Byråets uttalelse: Komiteen for sosioøkonomisk analyse

1.	 Innen	tolv	måneder	etter	tidspunktet	for	offentliggjøring	
nevnt	 i	 artikkel	 69	 nr.	 6,	 skal	Komiteen	 for	 sosioøkonomisk	
analyse	 avgi	 en	 uttalelse	 om	 de	 foreslåtte	 begrensningene,	
basert	 på	 komiteens	 vurdering	 av	 relevante	 deler	 av	
dokumentasjonen	 og	 de	 sosioøkonomiske	 konsekvensene.	
Komiteen	skal	utarbeide	et	utkast	til	uttalelse	om	de	foreslåtte	
begrensningene	og	deres	sosioøkonomiske	konsekvenser,	idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 analyser	 eller	 opplysninger	 formidlet	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 69	 nr.	 6	 b)	 bokstav	 b),	 dersom	 slike	
foreligger.	Byrået	skal	uten	opphold	offentliggjøre	utkastet	til	
uttalelse	på	sitt	nettsted.	Byrået	 skal	oppfordre	berørte	parter	
om	å	komme	med	sine	merknader	til	utkastet	til	uttalelse	innen	
60	dager	etter	offentliggjøringen	av	utkastet	til	uttalelse.

2.	 Komiteen	for	sosioøkonomisk	analyse	skal	uten	opphold	
vedta	 sin	 uttalelse,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til,	 der	 dette	 er	
hensiktsmessig,	 ytterligere	 merknader	 som	 mottas	 innen	
fristens	 utløp.	 Ved	 denne	 uttalelsen	 skal	 det	 tas	 hensyn	 til	
merknadene	 og	 de	 sosioøkonomiske	 analysene	 fra	 berørte	
parter	som	formidles	i	samsvar	med	artikkel	69	nr.	6	bokstav	b)	
og	i	samsvar	med	nr.	1	i	denne	artikkel.

3.	 Dersom	 uttalelsen	 fra	 Komiteen	 for	 risikovurdering	
i	 betydelig	 grad	 avviker	 fra	 de	 foreslåtte	 begrensningene,	
kan	 Byrået	 utsette	 fristen	 for	 uttalelsen	 fra	 Komiteen	 for	
sosioøkonomisk	analyse	med	høyst	90	dager.

Artikkel 72

Framlegging av en uttalelse for Kommisjonen

1.	 Byrået	 skal	 uten	 opphold	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
uttalelsene	fra	Komiteen	for	risikovurdering	og	Komiteen	for	
sosioøkonomisk	analyse	om	begrensninger	som	er	foreslått	for	
stoffer	 alene,	 i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter.	 Dersom	 en	
av	eller	begge	komiteene	ikke	har	avgitt	noen	uttalelse	innen	
fristen	 nevnt	 i	 artikkel	 70	 og	 artikkel	 71	 nr.	 1,	 skal	 Byrået	
underrette	Kommisjonen	om	dette,	idet	det	angir	årsakene.

2.	 Uten	 at	 artikkel	 118	 og	 119	 berøres,	 skal	 Byrået	 uten	
opphold	offentliggjøre	uttalelsene	 fra	de	 to	komiteene	på	 sitt	
nettsted.

3.	 Byrået	 skal	 på	 anmodning	 gi	 Kommisjonen	 og/eller	
medlemsstaten	 alle	 dokumenter	 og	 dokumentasjon	 som	 er	
framlagt	for	eller	vurdert	av	Byrået.

Artikkel 73

Kommisjonens beslutning

1.	 Dersom	 vilkårene	 fastsatt	 i	 artikkel	 68	 er	 oppfylt,	 skal	
Kommisjonen	utarbeide	et	utkast	til	endring	av	vedlegg	XVII	
innen	tre	måneder	etter	mottak	av	uttalelsen	fra	Komiteen	for	
sosioøkonomisk	 analyse,	 eller	 innen	 utløp	 av	 fristen	 fastsatt	
i	 henhold	 til	 artikkel	 71	 dersom	 vedkommende	 komité	 ikke	
har	 avgitt	 noen	 uttalelse,	 avhengig	 av	 hvilket	 tidspunkt	 som	
kommer	først.

Dersom	 utkastet	 til	 endring	 avviker	 fra	 det	 opprinnelige	
forslaget,	 eller	 dersom	 det	 ikke	 tar	 hensyn	 til	 uttalelsene	 fra	
Byrået,	skal	Kommisjonen	vedlegge	en	detaljert	forklaring	på	
grunnene	til	avviket.

2.	 En	 endelig	 beslutning	 skal	 treffes	 i	 samsvar	 med	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.	Kommisjonen	skal	
oversende	 utkastet	 til	 endring	 til	 medlemsstatene	 minst	 45	
dager	før	avstemningen.

AVDELING	IX

GEBYRER OG AVGIFTER

Artikkel 74

Gebyrer og avgifter

1.	 Gebyrene	 som	 kreves	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 6	 nr.	 4,	
artikkel	7	nr.	1	og	5,	artikkel	9	nr.	2,	artikkel	11	nr.	4,	artikkel	
17	nr.	2,	artikkel	18	nr.	2,	artikkel	19	nr.	3,	artikkel	22	nr.	5,	
artikkel	 62	 nr.	 7	 og	 artikkel	 92	 nr.	 3,	 skal	 fastsettes	 i	 en	
kommisjonsforordning	vedtatt	i	samsvar	med	framgangsmåten	
nevnt	i	artikkel	133	nr.	3,	innen	1.	juni	2008.

2.	 Det	 behøver	 ikke	 betales	 gebyr	 for	 en	 registrering	
av	 et	 stoff	 i	 en	 mengde	 på	 mellom	 ett	 og	 ti	 tonn	 når	
registreringsdokumentasjonen	inneholder	alle	opplysningene	i	
vedlegg	VII.

3.	 Strukturen	 til	 og	 størrelsen	 på	 gebyrene	 nevnt	 i	 nr.	 1	
skal	 ta	 hensyn	 til	 arbeidet	 som	 skal	 utføres	 av	 Byrået	 og	
vedkommende	myndighet	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	 og	
skal	 settes	 til	 et	 nivå	 som	 sikrer	 at	 inntekten	 fra	 gebyrene,	
kombinert	med	andre	inntektskilder	som	Byrået	har	i	henhold	
til	 artikkel	 96	 nr.	 1,	 er	 tilstrekkelig	 til	 å	 dekke	 kostnadene	
ved	de	tjenestene	som	ytes.	Gebyrene	fastsatt	for	registrering	
skal	ta	hensyn	til	arbeidet	som	kan	måtte	utføres	i	henhold	til	
avdeling	VI.
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Når	det	gjelder	artikkel	6	nr.	4,	artikkel	7	nr.	1	og	5,	artikkel	9	
nr.	2,	artikkel	11	nr.	4,	artikkel	17	nr.	2	og	artikkel	18	nr.	2,	skal	
gebyrenes	 struktur	 og	 størrelse	 ta	 hensyn	 til	mengdeområdet	
for	det	stoffet	som	blir	registrert.

Det	skal	i	alle	tilfeller	fastsettes	et	redusert	gebyr	for	små	og	
mellomstore	bedrifter.

Når	 det	 gjelder	 artikkel	 11	 nr.	 4,	 skal	 gebyrenes	 struktur	 og	
størrelse	ta	hensyn	til	om	opplysninger	er	framlagt	i	fellesskap	
eller	separat.

Når	det	er	rettet	en	anmodning	framlagt	i	henhold	til	artikkel	10	
bokstav	a)	xi),	skal	gebyrenes	struktur	og	størrelse	ta	hensyn	til	
arbeidet	som	Byrået	må	utføre	ved	vurderingen	av	de	grunner	
som	påberopes.

4.	 Forordningen	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	 angi	 under	 hvilke	
omstendigheter	 en	 andel	 av	 gebyrene	 skal	 overføres	 til	
vedkommende	myndighet	i	den	berørte	medlemsstat.

5.	 Byrået	kan	innkreve	avgifter	for	andre	tjenester	det	yter.

AVDELING	X

BYRÅET

Artikkel 75

Opprettelse og revurdering

1.	 Det	 opprettes	 et	 europeiske	 kjemikaliebyrå,	 med	
det	 formål	 å	 forvalte	 og	 i	 visse	 tilfeller	 gjennomføre	 de	
tekniske,	vitenskapelige	og	administrative	aspektene	av	denne	
forordning,	og	å	 sikre	 sammenheng	 innenfor	disse	aspektene	
på	fellesskapsplan.

2.	 Byrået	 skal	 underlegges	 en	 revurdering	 innen	 1.	 juni	
2012.

Artikkel 76

Sammensetning

1.	 Byrået	skal	være	sammensatt	av

a)	 et	 styre,	 som	 skal	 ivareta	 de	 funksjoner	 som	 er	 fastsatt	 i	
artikkel	78,

b)	 en	administrerende	direktør,	som	skal	ivareta	de	funksjoner	
som	er	fastsatt	i	artikkel	83,

c)	 en	 komité	 for	 risikovurdering,	 som	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	
utarbeide	 Byråets	 uttalelser	 om	 vurderinger,	 søknader	
om	 godkjenning,	 forslag	 til	 begrensninger	 og	 forslag	 til	
klassifisering	 og	merking	 i	 henhold	 til	 avdeling	XI	 samt	
andre	 spørsmål	 som	 følger	 av	 anvendelsen	 av	 denne	
forordning	 når	 det	 gjelder	 risikoer	 for	 menneskers	 helse	
eller	miljøet,

d)	 en	 komité	 for	 sosioøkonomisk	 analyse,	 som	 skal	 ha	
ansvar	 for	 å	 utarbeide	 Byråets	 uttalelser	 om	 søknader	
om	 godkjenning,	 forslag	 til	 begrensninger	 samt	 andre	

spørsmål	som	følger	av	anvendelsen	av	denne	forordning	
når	 det	 gjelder	 den	 sosioøkonomiske	 konsekvens	 av	
mulige	regelverksmessige	tiltak	som	gjelder	stoffer,

e)	 en	 medlemsstatskomité,	 som	 skal	 ha	 ansvar	 for	 å	 løse	
eventuelle	uenigheter	om	utkast	til	avgjørelse	foreslått	av	
Byrået	eller	medlemsstatene	i	henhold	til	avdeling	VI,	og	om	
forslag	til	identifisering	av	stoffer	som	gir	grunn	til	alvorlig	
bekymring,	og	som	skal	underlegges	framgangsmåten	for	
godkjenning	i	henhold	til	avdeling	VII,	

f)	 et	forum	for	utveksling	av	opplysninger	om	gjennomføring	
(heretter	kalt	«Forumet»),	 som	skal	 samordne	et	nettverk	
av	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 med	 ansvar	 for	
gjennomføringen	av	denne	forordning,	

g)	 et	 sekretariat,	 som	 skal	 arbeide	 under	 ledelse	 av	
administrerende	 direktør	 og	 gi	 teknisk,	 vitenskapelig	 og	
administrativ	 støtte	 til	 komiteene	 og	 Forumet	 og	 sikre	
hensiktsmessig	 samordning	 mellom	 dem.	 Sekretariatet	
skal	også	utføre	det	arbeid	som	kreves	av	Byrået	i	henhold	
til	 framgangsmåtene	 for	 forhåndsregistrering,	 registrering	
og	 vurdering	 samt	 utarbeide	 retningslinjer,	 vedlikeholde	
databaser	og	framskaffe	opplysninger,

h)	 en	 klageinstans,	 som	 skal	 treffe	 beslutning	 om	klager	 på	
beslutninger	truffet	av	Byrået.

2.	 Komiteene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 bokstav	 c),	 d)	 og	 e)	 (heretter	
kalt	 «komiteene»)	 og	 Forumet	 kan	 begge	 opprette	
arbeidsgrupper.	For	dette	formål	skal	de	vedta,	i	samsvar	med	
sin	 forretningsorden,	 nøyaktige	 bestemmelser	 om	 delegering	
av	visse	oppgaver	til	disse	arbeidsgruppene.

3.	 Komiteene	 og	 Forumet	 kan,	 dersom	 de	 anser	 det	
hensiktsmessig,	 søke	 råd	 i	 viktige	 spørsmål	 av	 generell	
vitenskapelig	eller	etisk	art	hos	egnede	ekspertkilder.

Artikkel 77

Oppgaver

1.	 Byrået	 skal	 gi	 medlemsstatene	 og	 Fellesskapets	
organer	 best	 mulig	 vitenskapelig	 og	 teknisk	 rådgivning	 om	
spørsmål	som	gjelder	kjemikalier	som	kommer	inn	under	dets	
ansvarsområde,	og	som	blir	henvist	 til	Byrået	 i	samsvar	med	
bestemmelsene	i	denne	forordning.

2.	 Sekretariatet	skal	ha	følgende	oppgaver:	

a)	 utføre	 de	 oppgaver	 det	 er	 tildelt	 i	 henhold	 til	 avdeling	
II;	 herunder	 tilrettelegging	 av	 effektiv	 registrering	 av	
importerte	 stoffer,	 på	 en	 måte	 som	 er	 i	 samsvar	 med	
Fellesskapets	 internasjonale	 handelsforpliktelser	 overfor	
tredjestater,	

b)	 utføre	de	oppgaver	det	er	tildelt	i	henhold	til	avdeling	III,	

c)	 utføre	de	oppgaver	det	er	tildelt	i	henhold	til	avdeling	VI,	
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d)	 utføre	de	oppgaver	det	er	tildelt	i	henhold	til	avdeling	VIII,	

e)	 opprette	 og	 vedlikeholde	 én	 eller	 flere	 databaser	 med	
opplysninger	om	alle	registrerte	stoffer,	klassifiserings-	og	
merkingsfortegnelsen	og	den	harmoniserte	klassifiserings-	
og	 merkingslisten.	 Det	 skal	 gjøre	 opplysningene	 nevnt	
i	 artikkel	 119	 nr.	 1	 og	 2	 og	 som	 ligger	 i	 databasen(e),	
kostnadsfritt	 offentlig	 tilgjengelig	 på	 Internett,	 bortsett	
fra	 når	 en	 anmodning	 foretatt	 i	 henhold	 til	 artikkel	
10	 bokstav	 a)	 xi)	 anses	 som	 berettiget.	 Byrået	 skal	
på	 anmodning	 gjøre	 andre	 opplysninger	 i	 databasene	
tilgjengelig	i	samsvar	med	artikkel	118,

f)	 gjøre	offentlig	tilgjengelig	opplysninger	om	hvilke	stoffer	
som	 blir	 og	 som	 er	 blitt	 vurdert,	 innen	 90	 dager	 etter	 at	
opplysningene	er	mottatt	av	Byrået,	i	samsvar	med	artikkel	
119	nr.	1,	

g)	 sørge	for	eventuell	teknisk	og	vitenskapelig	veiledning	og	
hjelpemidler	for	å	sikre	en	tilfredsstillende	anvendelse	av	
denne	forordning,	særlig	for	å	bistå	bransjen,	særlig	små	og	
mellomstore	bedrifter,	med	utarbeidingen	av	rapporter	om	
kjemikaliesikkerhet	 (i	 samsvar	 med	 artikkel	 14,	 artikkel	
31	nr.	1	og	artikkel	37	nr.	4	og	ved	anvendelsen	av	artikkel	
10	 bokstav	 a)	 viii),	 artikkel	 11	 nr.	 3	 og	 artikkel	 19	 nr.	 2	
samt	gi	produsenter	og	importører	av	produkter	teknisk	og	
vitenskapelig	veiledning	ved	anvendelsen	av	artikkel	7,

h)	 gi	 teknisk	 og	 vitenskapelig	 veiledning	 i	 anvendelsen	
av	 denne	 forordning	 for	 vedkommende	 myndigheter	 i	
medlemsstatene	samt	støtte	til	de	informasjonspunkter	som	
er	opprettet	av	medlemsstatene	i	henhold	til	avdeling	XIII,

i)	 gi	 veiledning	 til	 berørte	 parter,	 herunder	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene,	 om	 formidling	 av	
opplysninger	 om	 risikoer	 ved	 og	 sikker	 bruk	 av	 stoffer	
alene,	i	stoffblandinger	eller	i	produkter,	til	allmennheten,

j)	 gi	 råd	 og	 bistand	 til	 framstillere	 og	 importører	 som	
registrerer	et	stoff	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1,

k)	 utarbeide	veiledende	informasjon	om	denne	forordning	for	
andre	berørte	parter,

l)	 på	anmodning	fra	Kommisjonen,	gi	teknisk	og	vitenskapelig	
støtte	til	tiltak	for	å	bedre	samarbeidet	mellom	Fellesskapet,	
medlemsstatene,	 internasjonale	 organisasjoner	 og	
tredjestater	 om	 vitenskapelige	 og	 tekniske	 spørsmål	 som	
gjelder	stoffsikkerhet	samt	aktiv	deltaking	i	teknisk	bistand	
og	kapasitetsoppbygging	med	hensyn	til	god	håndtering	av	
kjemikalier	i	utviklingsland,

m)	 føre	en	håndbok	over	beslutninger	og	uttalelser	basert	på	
konklusjoner	 fra	 Medlemsstatskomiteen	 når	 det	 gjelder	
tolking	og	gjennomføring	av	denne	forordning,

n)	 bekjentgjøre	Byråets	beslutninger,

o)	 sørge	 for	 formater	 for	 framlegging	 av	 opplysninger	 for	
Byrået.

3.	 Komiteene	skal	ha	følgende	oppgaver:	

a)	 utføre	de	oppgaver	som	de	er	tildelt	i	henhold	til	avdeling	
VI-XI,

b)	 på	 anmodning	 fra	 administrerende	 direktør,	 gi	 teknisk	
og	 vitenskapelig	 støtte	 til	 tiltak	 for	 å	 bedre	 samarbeidet	
mellom	 Fellesskapet,	 medlemsstatene,	 internasjonale	
organisasjoner	 og	 tredjestater	 om	 vitenskapelige	 og	
tekniske	 spørsmål	 som	 gjelder	 stoffsikkerhet	 samt	 aktiv	
deltaking	 i	 teknisk	 bistand	 og	 kapasitetsoppbygging	med	
hensyn	til	god	håndtering	av	kjemikalier	i	utviklingsland,

c)	 på	 anmodning	 fra	 administrerende	 direktør,	 utarbeide	 en	
uttalelse	om	alle	andre	spørsmål	om	sikkerheten	ved	stoffer	
alene,	i	stoffblandinger	eller	i	produkter.

4.	 Forumet	skal	ha	følgende	oppgaver:	

a)	 spre	god	praksis	og	rette	oppmerksomheten	mot	problemer	
på	fellesskapsplan,

b)	 foreslå,	koordinere	og	vurdere	harmoniserte	prosjekter	for	
gjennomføring	og	felles	inspeksjoner,

c)	 samordne	utveksling	av	inspektører,

d)	 fastsette	strategier	for	gjennomføring	samt	beste	praksis	i	
gjennomføringen,

e)	 utvikle	 arbeidsmetoder	 og	 -verktøy	 til	 bruk	 for	 lokale	
inspektører,

f)	 utvikle	 en	 framgangsmåte	 for	 elektronisk	 utveksling	 av	
opplysninger,

g)	 etablere	kontakter	med	bransjen,	idet	det	tas	særlig	hensyn	
til	de	spesifikke	behovene	til	små	og	mellomstore	bedrifter,	
og	med	andre	berørte	parter,	herunder	eventuelt	relevante	
internasjonale	organisasjoner,

h)	 vurdere	forslag	til	begrensninger	med	henblikk	på	å	gi	råd	
om	anvendelsen.

Artikkel 78

Styrets fullmakter

Styret	 skal	 utnevne	 administrerende	 direktør	 i	 henhold	 til	
artikkel	84	samt	en	regnskapsfører	i	samsvar	med	artikkel	43	i	
forordning	(EF,	Euratom)	nr.	2343/2002.

Det	skal	vedta

a)	 innen	30.	april	hvert	år,	Byråets	generelle	 rapport	 for	det	
foregående	år,

b)	 innen	31.	oktober	hvert	år,	Byråets	arbeidsprogram	for	det	
kommende	år,
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c)	 Byråets	 endelige	 budsjett	 i	 henhold	 til	 artikkel	 96	 før	
regnskapsårets	start,	og	om	nødvendig	justere	dette	ut	fra	
Fellesskapets	bidrag	og	andre	av	Byråets	inntekter,

d)	 et	flerårig	arbeidsprogram,	som	skal	revideres	jevnlig.

Det	 skal	 vedta	 Byråets	 vedtekter.	 Vedtektene	 skal	
offentliggjøres.

Det	skal	utføre	sine	oppgaver	i	tilknytning	til	Byråets	budsjett	
i	henhold	til	artikkel	96,	97	og	103.

Det	 skal	 utøve	 disiplinærmyndighet	 overfor	 administrerende	
direktør.

Det	skal	fastsette	sin	forretningsorden.

Det	 skal	utnevne	 lederen,	medlemmene	og	varamedlemmene	
av	klageinstansen	i	samsvar	med	artikkel	89.

Det	 skal	 utnevne	 medlemmene	 av	 Byråets	 komiteer	 som	
fastsatt	i	artikkel	85.

Det	skal	hvert	år	oversende	alle	opplysninger	som	er	relevante	
for	resultatet	av	framgangsmåten	for	vurdering,	i	samsvar	med	
artikkel	96	nr.	6.

Artikkel 79

Styrets sammensetning

1.	 Styret	 skal	 være	 sammensatt	 av	 én	 representant	 fra	
hver	 medlemsstat	 og	 høyst	 seks	 representanter	 utnevnt	 av	
Kommisjonen,	 herunder	 tre	 representanter	 for	 berørte	 parter,	
uten	stemmerett,	og	i	tillegg	to	uavhengige	personer	utnevnt	av	
Europaparlamentet.	Hver	medlemsstat	skal	utpeke	et	medlem	
til	styret.	De	medlemmene	som	er	utpekt	på	denne	måten,	skal	
utnevnes	av	Rådet.

2.	 Medlemmene	 skal	 utnevnes	 på	 grunnlag	 av	 relevant	
erfaring	 og	 kunnskap	 på	 området	 kjemikaliesikkerhet	
eller	 kjemikalieregler,	 idet	 det	 sikres	 at	 det	 finnes	 relevant	
kompetanse	 blant	 styrets	 medlemmer	 på	 området	 generelle,	
finansielle	og	juridiske	spørsmål.

3.	 Mandatperioden	 skal	 være	 fire	 år.	Mandatperioden	 kan	
fornyes	én	gang.	For	den	første	mandatperioden	skal	imidlertid	
Kommisjonen	 fastsette	 halvparten	 av	 dem	 som	 utpekes,	 og	
Rådet	 skal	 fastsette	 tolv	 av	 dem	 som	 utpekes,	 og	 deres	
mandatperiode	skal	være	seks	år.

Artikkel 80

Styrets leder

1.	 Styret	 skal	 velge	 en	 leder	 og	 en	 nestleder	 blant	 de	
medlemmer	som	har	stemmerett.	Nestlederen	skal	automatisk	
ta	 lederens	 plass	 dersom	 vedkommende	 er	 forhindret	 fra	 å	
ivareta	sine	plikter.

2.	 Mandatperioden	 for	 lederen	 og	 nestlederen	 skal	 være	
to	år,	og	skal	utløpe	når	deres	medlemskap	 i	styret	opphører.	
Mandatperioden	skal	kunne	fornyes	én	gang.

Artikkel 81

Styrets møter

1.	 Styret	 skal	 møte	 etter	 innkalling	 fra	 lederen	 eller	 på	
anmodning	fra	minst	en	tredel	av	styrets	medlemmer.

2.	 Administrerende	direktør	skal	delta	på	styrets	møter,	men	
uten	stemmerett.

3.	 Komitélederne	og	 lederen	 for	Forumet,	 nevnt	 i	 artikkel	
76	nr.	1	c)-f),	har	rett	til	å	være	til	stede	på	styrets	møter,	men	
uten	stemmerett.

Artikkel 82

Styrets avstemminger

Styret	skal	fastsette	avstemningsregler,	herunder	vilkårene	for	
når	et	medlem	kan	avgi	stemme	på	vegne	av	et	annet	medlem.	
Styret	skal	treffe	sine	beslutninger	med	to	tredels	flertall	av	alle	
stemmeberettigede	medlemmer.

Artikkel 83

Administrerende direktørs plikter og fullmakter

1.	 Byrået	skal	ledes	sin	administrerende	direktør,	som	skal	
utføre	 sin	 plikter	 i	 Fellesskapets	 interesse	 og	 uavhengig	 av	
eventuelle	særinteresser.

2.	 Administrerende	 direktør	 skal	 være	 Byråets	 juridiske	
representant.	Vedkommende	skal	ha	ansvar	for	følgende:

a)	 den	daglige	administrasjonen	av	Byrået,

b)	 administrasjon	av	alle	Byråets	ressurser	som	er	nødvendig	
for	å	utføre	dets	oppgaver,	

c)	 påse	at	de	frister	som	er	fastsatt	 i	Fellesskapets	regelverk	
for	vedtakelse	av	uttalelser	fra	Byrået,	blir	overholdt,

d)	 sikre	 hensiktsmessig	 og	 rettidig	 samordning	 mellom	
komiteene	og	Forumet,

e)	 inngåelse	av	og	administrasjon	av	nødvendige	kontrakter	
med	tjenesteytere,

f)	 utarbeide	 oppstillingen	 over	 inntekter	 og	 utgifter	 og	
gjennomføring	av	Byråets	budsjett	i	henhold	til	artikkel	96	
og	97,

g)	 alle	personalsaker,

h)	 sørge	for	et	sekretariat	for	styret,
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i)	 utarbeide	 utkast	 til	 uttalelser	 fra	 styret	 om	 foreslått	
forretningsorden	for	komiteene	og	Forumet,

j)	 treffe	 tiltak,	 på	 anmodning	 fra	 styret,	 for	 utøvelse	 av	
eventuelle	ytterligere	funksjoner	(innenfor	ansvarsområdet	
fastsatt	i	artikkel	77)	som	er	tildelt	Byrået	ved	delegering	
fra	Kommisjonen,

k)	 opprette	 og	 fortsette	 en	 regelmessig	 dialog	 med	
Europaparlamentet,

l)	 fastsette	vilkår	for	bruk	av	programvarepakker,

m)	 rette	 en	 beslutning	 truffet	 av	 Byrået	 etter	 klage	 og	 etter	
samråd	med	lederen	for	klageinstansen.

3.	 Administrerende	direktør	skal	hver	år	oversende	følgende	
til	styret	for	godkjenning:

a)	 et	 utkast	 til	 rapport	 som	 omfatter	 Byråets	 aktiviteter	
i	 foregående	 år,	 herunder	 opplysninger	 om	 antallet	
registreringsdokumenter	 som	 er	 mottatt,	 antallet	 stoffer	
som	 er	 vurdert,	 antallet	 søknader	 om	 godkjenning	 som	
er	 mottatt,	 antallet	 forslag	 til	 begrensninger	 som	 Byrået	
har	mottatt	 og	 uttalt	 seg	 om,	 den	 tid	 som	 er	medgått	 til	
avslutning	 av	 tilknyttede	 framgangsmåter	 og	 de	 stoffer	
som	 er	 godkjent,	 registreringsdokumentasjon	 som	 er	
avvist,	stoffer	som	er	underlagt	begrensninger,	klager	som	
er	mottatt	 og	 tiltak	 truffet	 i	 tilknytning	 til	 dette	 samt	 en	
oversikt	over	Forumets	aktiviteter,

b)	 et	utkast	til	arbeidsprogram	for	kommende	år,

c)	 utkast	til	årsregnskap,

d)	 foreløpig	budsjettforslag	for	kommende	år,

e)	 utkast	til	et	flerårig	arbeidsprogram.

Administrerende	 direktør	 skal	 oversende,	 etter	 styrets	
godkjenning,	 arbeidsprogrammet	 for	 kommende	 år	 og	
det	 flerårige	 arbeidsprogrammet	 til	 medlemsstatene,	
Europaparlamentet,	Rådet	og	Kommisjonen,	og	skal	sørge	for	
at	de	blir	offentliggjort.

Administrerende	 direktør	 skal	 oversende,	 etter	 styrets	
godkjenning,	 Byråets	 generelle	 rapport	 til	 medlemsstatene,	
Europaparlamentet,	 Rådet,	 Kommisjonen,	 Den	 europeiske	
økonomiske	 og	 sosiale	 komité	 og	 Revisjonsretten,	 og	 skal	
sørge	for	at	den	blir	offentliggjort.

Artikkel 84

Utnevning av administrerende direktør

1.	 Byråets	 administrerende	 direktør	 skal	 utnevnes	 av	
styret	 på	 grunnlag	 av	 en	 liste	 over	 kandidater	 foreslått	 av	

Kommisjonen,	 etter	 en	 oppfordring	 om	 interessetegning	
offentliggjort	 i	 Den europeiske unions tidende	 og	 i	 andre	
tidsskifter	eller	på	nettsteder.

Administrerende	 direktør	 skal	 utnevnes	 på	 grunnlag	 av	
sine	 kvalifikasjoner	 og	 dokumenterte	 administrasjons-	 og	
lederferdigheter	 samt	 vedkommendes	 relevante	 erfaring	 på	
området	 kjemikaliesikkerhet	 eller	 kjemikalieregler.	 Styret	
skal	 treffe	 sin	 beslutning	 med	 to	 tredels	 flertall	 av	 alle	
stemmeberettigede	medlemmer.

Styret	 kan	 avsette	 administrerende	 direktør,	 etter	 samme	
framgangsmåte.

Før	 kandidaten	 bli	 utnevnt,	 skal	 vedkommende	 som	 er	 valgt	
ut	av	styret,	så	snart	som	mulig	oppfordres	om	å	komme	med	
en	erklæring	for	Europaparlamentet	og	å	svare	på	spørsmål	fra	
medlemmene	av	Europaparlamentet.

2.	 Mandatperioden	 for	 administrerende	 direktør	 skal	 være	
fem	år.	Den	kan	forlenges	av	styret	én	gang	for	en	periode	på	
opptil	fem	år.

Artikkel 85

Nedsettelse av komiteene

1.	 Hver	 medlemsstat	 kan	 foreslå	 kandidater	 til	 en	 plass	
i	 Komiteen	 for	 risikovurdering.	 Administrerende	 direktør	
skal	 opprette	 en	 liste	 over	 foreslåtte	 kandidater,	 som	 skal	
offentliggjøres	 på	 Byråets	 nettsted,	 uten	 at	 artikkel	 88	 nr.	 1	
berøres.	Styret	skal	utnevne	komiteens	medlemmer	fra	denne	
listen,	 herunder	minst	 ett,	men	 ikke	 flere	 enn	 to	medlemmer	
fra	kandidatene	foreslått	av	medlemsstatene	som	har	foreslått	
kandidater.	 Medlemmene	 skal	 utnevnes	 på	 grunnlag	 av	 sin	
rolle	 i	 og	 erfaring	med	 å	 utføre	 de	 oppgaver	 som	 er	 angitt	 i	
artikkel	77	nr.	3.

2.	 Hver	 medlemsstat	 kan	 foreslå	 kandidater	 til	 en	 plass	
i	 Komiteen	 for	 sosioøkonomisk	 analyse.	 Administrerende	
direktør	skal	opprette	en	liste	over	nominerte	kandidater,	som	
skal	offentliggjøres	på	Byråets	nettsted,	uten	at	artikkel	88	nr.	1	
berøres.	Styret	skal	utnevne	komiteens	medlemmer	fra	denne	
listen,	 herunder	minst	 ett,	men	 ikke	 flere	 enn	 to	medlemmer	
fra	 kandidatene	 foreslått	 medlemsstatene	 som	 har	 foreslått	
kandidater.	 Medlemmene	 skal	 utnevnes	 på	 grunnlag	 av	 sin	
rolle	 i	 og	 erfaring	med	 å	 utføre	 de	 oppgaver	 som	 er	 angitt	 i	
artikkel	77	nr.	3.

3.	 Hver	 medlemsstat	 skal	 utnevne	 ett	 medlem	 til	
Medlemsstatskomiteen.



21.6.2012 Nr.	35/133EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

4.	 Komiteene	 skal	 ha	 som	 mål	 å	 samle	 et	 vidt	 område	
av	 relevant	 sakkunnskap	 blant	 sine	 medlemmer.	 For	 dette	
formål	kan	hver	komité	ved	selvsupplering	 ta	opp	høyst	 fem	
tilleggsmedlemmer	valgt	ut	fra	sin	særlige	kompetanse.

Medlemmene	av	komiteene	skal	utnevnes	for	en	periode	på	tre	
år,	som	kan	fornyes.

Medlemmene	 av	 styret	 kan	 ikke	 være	 medlemmer	 av	
komiteene.

Medlemmene	av	hver	komité	kan	ledsages	av	rådgivere	innen	
vitenskapelige,	tekniske	eller	regelverksmessige	spørsmål.

Administrerende	direktør	eller	vedkommendes	representant	og	
representanter	 for	 Kommisjonen	 kan	 delta	 som	 observatører	
på	alle	møter	i	komiteen	og	arbeidsgruppene	som	er	innkalt	av	
Byrået	eller	dets	komiteer.	Berørte	parter	kan	også	inviteres,	der	
dette	er	hensiktsmessig,	til	å	delta	på	møtene	som	observatører,	
på	anmodning	fra	komitémedlemmene	eller	styret.

5.	 Medlemmene	 av	 hver	 av	 komiteene	 som	 blir	 utnevnt	
etter	 forslag	 av	 en	 medlemsstat,	 skal	 sikre	 hensiktsmessig	
samordning	 mellom	 Byråets	 oppgaver	 og	 arbeidet	 til	
vedkommende	myndighet	i	deres	medlemsstat.

6.	 Medlemmene	 av	 komiteene	 skal	 støttes	 av	 de	
vitenskapelige	 og	 tekniske	 ressurser	 som	 medlemsstatene	
rår	 over.	 For	 dette	 formål	 skal	 medlemsstatene	 sørge	 for	
tilstrekkelige	 vitenskapelige	 og	 tekniske	 ressurser	 for	
de	 medlemmene	 av	 komiteene	 som	 de	 selv	 har	 utnevnt.	
Vedkommende	 myndighet	 i	 hver	 medlemsstat	 skal	 lette	
arbeidet	til	komiteene	og	deres	arbeidsgrupper.

7.	 Medlemsstatene	 skal	 avstå	 fra	 å	 gi	 medlemmene	
av	 Komiteen	 for	 risikovurdering	 eller	 Komiteen	 for	
sosioøkonomisk	analyse,	eller	deres	vitenskapelige	og	tekniske	
rådgivere	 og	 sakkyndige,	 instrukser	 som	 ikke	 er	 forenlig	
med	disse	personers	 individuelle	oppgaver	eller	med	Byråets	
oppgaver,	ansvarsområder	og	uavhengighet.

8.	 Ved	 utarbeiding	 av	 en	 uttalelse	 skal	 hver	 komité	 gjøre	
sitt	ytterste	for	å	komme	til	enighet.	Dersom	slik	enighet	ikke	
kan	oppnås,	skal	uttalelsen	bestå	av	standpunktet	 til	 flertallet	
av	 medlemmene,	 herunder	 deres	 begrunnelse.	 Mindretallets	
standpunkt(er),	 herunder	 deres	 begrunnelse(r),	 skal	 også	
offentliggjøres.

9.	 Hver	komité	skal	innen	seks	måneder	etter	at	komiteene	
først	 er	 nedsatt,	 utarbeide	 et	 forslag	 til	 sin	 forretningsorden,	
som	skal	godkjennes	av	styret.

Forretningsordenen	skal	særlig	fastsette	framgangsmåtene	som	
iverksettes	 for	 å	 erstatte	medlemmer,	 for	 delegering	 av	visse	
oppgaver	til	arbeidsgruppene,	for	nedsettelse	av	arbeidsgrupper	

og	 opprettelse	 av	 en	 framgangsmåte	 for	 hastevedtakelse	 av	
uttalelser.	Lederen	av	hver	komité	skal	være	ansatt	i	Byrået.

Artikkel 86

Opprettelse av Forumet

1.	 Hver	medlemsstat	skal	utnevne	ett	medlem	til	Forumet,	
for	en	periode	på	 tre	år,	 som	kan	fornyes.	Medlemmene	skal	
velges	 ut	 fra	 sin	 rolle	 i	 og	 erfaring	 med	 gjennomføring	 av	
kjemikalieregelverket,	og	skal	opprettholde	relevante	kontakter	
med	vedkommende	myndigheter	i	medlemsstatene.

Forumet	 skal	 ha	 som	mål	 samle	 et	 vidt	 område	 av	 relevant	
sakkunnskap	 blant	 sine	 medlemmer.	 For	 dette	 formål	 kan	
Forumet	ved	selvsupplering	ta	opp	høyst	fem	tilleggsmedlemmer	
valgt	ut	fra	sin	særlige	kompetanse.	Medlemmene	skal	utnevnes	
for	 en	 periode	 på	 tre	 år,	 som	 kan	 fornyes.	Medlemmene	 av	
styret	kan	ikke	være	medlemmer	av	Forumet.

Medlemmene	 av	Forumet	 kan	 ledsages	 av	 vitenskapelige	 og	
tekniske	rådgivere.

Byråets	 administrerende	 direktør	 eller	 vedkommendes	
representant	 og	 representanter	 for	 Kommisjonen	 kan	 delta	
som	observatører	på	alle	møter	i	Forumet	og	arbeidsgruppene.	
Berørte	parter	kan	også	inviteres,	der	dette	er	hensiktsmessig,	
til	 å	 delta	 på	 møtene	 som	 observatører,	 på	 anmodning	 fra	
Forumets	medlemmer	eller	styret.

2.	 Medlemmene	 av	 Forumet	 som	 blir	 utnevnt	 av	 en	
medlemsstat,	 skal	 sikre	 hensiktsmessig	 samordning	 mellom	
Forumets	oppgaver	og	arbeidet	til	vedkommende	myndighet	i	
deres	medlemsstat.

3.	 Medlemmene	 av	 Forumet	 skal	 støttes	 av	 de	
vitenskapelige	 og	 tekniske	 ressurser	 som	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 rår	 over.	 Vedkommende	
myndighet	 i	 hver	medlemsstat	 skal	 lette	 arbeidet	 til	Forumet	
og	 dets	 arbeidsgrupper.	 Medlemsstatene	 skal	 avstå	 fra	 å	
gi	 medlemmene	 av	 Forumet,	 eller	 deres	 vitenskapelige	 og	
tekniske	 rådgivere	 og	 sakkyndige,	 instrukser	 som	 ikke	 er	
forenlig	med	disse	personers	individuelle	oppgaver	eller	med	
Forumets	oppgaver	og	ansvarsområder.

4.	 Forumet	 skal,	 innen	 seks	 måneder	 etter	 at	 det	 først	 er	
opprettet,	 utarbeide	 forslag	 til	 forretningsorden,	 som	 skal	
vedtas	av	styret.	

Forretningsordenen	 skal	 særlig	 fastsette	 framgangsmåtene	
som	 iverksettes	 for	 å	 utnevne	 og	 erstatte	 lederen,	 erstatte	
medlemmer	 og	 framgangsmåter	 for	 delegering	 av	 visse	
oppgaver	til	arbeidsgrupper.
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Artikkel 87

Komiteenes rapportører og bruk av sakkyndige

1.	 Når	 det	 i	 samsvar	med	 artikkel	 77	 kreves	 at	 en	 komité	
skal	 avgi	 en	 uttalelse	 eller	 vurdere	 om	 en	 medlemsstats	
dokumentasjon	er	 i	samsvar	med	kravene	 i	vedlegg	XV,	skal	
den	utpeke	et	av	sine	medlemmer	som	rapportør.	Vedkommende	
komité	kan	utpeke	nok	et	medlem	til	å	opptre	som	medrapportør.	
I	 hvert	 tilfelle	 skal	 rapportører	og	medrapportører	påta	 seg	å	
opptre	i	Fellesskapets	interesse,	og	avgi	en	skriftlig	erklæring	
der	 de	 forplikter	 seg	 til	 å	 utføre	 sine	 oppgaver	 samt	 avgi	 en	
interesseerklæring.	Et	medlem	av	en	komité	skal	ikke	utpekes	
som	 rapportør	 for	 en	 bestemt	 sak	 dersom	 vedkommende	
opplyser	 om	 interesser	 som	 kunne	 hindre	 en	 uavhengig	
vurdering	 av	 saken.	 Vedkommende	 komité	 kan	 når	 som	
helst	 erstatte	 rapportøren	 eller	medrapportøren	med	 et	 annet	
medlem,	for	eksempel	dersom	de	opprinnelig	utpekte	personer	
ikke	 kan	 utføre	 sine	 oppgaver	 innen	 den	 fastsatte	 frist,	 eller	
dersom	en	potensiell	interessekonflikt	kommer	til	uttrykk.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 oversende	 til	 Byrået	 navnene	
på	 de	 sakkyndige	 som	 har	 dokumentert	 erfaring	 med	 de	
oppgaver	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 77,	 og	 som	 vil	
være	 tilgjengelig	 for	 deltaking	 i	 komiteenes	 arbeidsgrupper,	
sammen	med	en	angivelse	av	deres	kvalifikasjoner	og	særlige	
kompetanseområder.

Byrået	skal	føre	en	ajourført	liste	over	sakkyndige.	Listen	skal	
omfatte	de	sakkyndige	som	er	nevnt	 i	 første	 ledd	samt	andre	
sakkyndige	som	fastsettes	direkte	av	sekretariatet.

3.	 Tjenesteyting	til	eller	utførelse	av	enhver	annen	tjeneste	
for	Byrået	av	komitémedlemmer	eller	eksperter	som	deltar	i	en	
av	komiteenes	eller	Forumets	arbeidsgrupper,	skal	underlegges	
en	skriftlig	kontrakt	mellom	Byrået	og	vedkommende	person,	
eller	 eventuelt	 mellom	 Byrået	 og	 vedkommende	 persons	
arbeidsgiver.

Vedkommende	person,	eller	vedkommendes	arbeidsgiver,	skal	
motta	 en	 godtgjøring	 fra	 Byrået	 ut	 fra	 en	 honorarskala	 som	
skal	innlemmes	i	de	finansielle	bestemmelser	som	fastsettes	av	
styret.	Når	vedkommende	person	ikke	ivaretar	sine	oppgaver,	
har	administrerende	direktør	rett	til	å	avslutte	eller	suspendere	
kontrakten	eller	holde	tilbake	godtgjøringen.

4.	 Tjenesteyting	 for	 hvilken	 det	 er	 flere	 potensielle	 ytere	
kan	gjøre	det	nødvendig	med	en	interessetegning

a)	 dersom	 den	 vitenskapelige	 og	 tekniske	 sammenheng	
tillater	det,	og

b)	 dersom	det	er	forenlig	med	Byråets	plikter,	særlig	når	det	
gjelder	 å	 sørge	 for	 et	 høyt	 nivå	 for	 vern	 av	menneskers	
helse	 og	 miljøet.	 Styret	 skal	 vedta	 hensiktsmessige	
framgangsmåter,	etter	forslag	fra	administrerende	direktør.

5.	 Byrået	 kan	 benytte	 tjenestene	 til	 sakkyndige	 for	
utføre	 andre	 særlige	 oppgaver	 som	 kommer	 inn	 under	 dets	
ansvarsområde.

Artikkel 88

Kvalifikasjoner og interesser

1.	 Medlemskap	i	komiteene	og	i	Forumet	skal	offentliggjøres.	
Enkeltmedlemmer	 kan	 anmode	 om	 at	 deres	 navn	 ikke	 blir	
offentliggjort	 dersom	 de	 mener	 at	 slik	 offentliggjøring	 vil	
være	 ufordelaktig	 for	 dem.	 Administrerende	 direktør	 skal	
treffe	 beslutning	 om	 slike	 anmodninger	 skal	 etterkommes.	
Når	 de	 enkelte	 utnevnelsene	 offentliggjøres,	 skal	 de	 faglige	
kvalifikasjonene	til	hvert	medlem	angis.

2.	 Medlemmene	 av	 styret,	 administrerende	 direktør	 og	
medlemmene	 av	 komiteene	 og	 av	 Forumet	 skal	 avgi	 en	
erklæring	 om	 at	 de	 forplikter	 seg	 til	 å	 utføre	 sine	 oppgaver	
samt	 en	 erklæring	 om	 interesser	 som	 vil	 kunne	 anses	 som	
skadelige	 for	 deres	 uavhengighet.	 Disse	 erklæringene	 skal	
avgis	 skriftlig	hvert	år,	og	uten	at	nr.	1	berøres,	 innføres	 i	 et	
register	 hos	 Byrået	 og	 på	 anmodning	 være	 tilgjengelig	 for	
offentligheten	i	Byråets	lokaler.

3.	 På	hvert	møte	skal	medlemmene	av	styret,	administrerende	
direktør,	 medlemmene	 av	 komiteene	 og	 av	 Forumet	 samt	
alle	 sakkyndige	 som	 deltar	 på	 møtet,	 avgi	 en	 erklæring	
om	 interesser	 som	 vil	 kunne	 anses	 som	 skadelige	 for	 deres	
uavhengighet	 når	 det	 gjelder	 ethvert	 punkt	 på	 dagsorden.	
Enhver	som	avgir	en	erklæring	om	slike	 interesser,	 skal	 ikke	
delta	i	stemmegivningen	om	dette	punktet	på	dagsorden.

Artikkel 89

Opprettelse av klageinstansen

1.	 Klageinstansen	 skal	 bestå	 av	 en	 leder	 og	 to	 andre	
medlemmer.

2.	 Lederen	og	de	to	medlemmene	skal	ha	stedfortredere	som	
skal	representere	dem	i	deres	fravær.

3.	 Lederen,	de	andre	medlemmene	og	stedfortrederne	skal	
utnevnes	 av	 styret	 på	 grunnlag	 av	 en	 liste	 over	 kandidater	
foreslått	 av	 Kommisjonen	 etter	 en	 oppfordring	 om	
interessetegning	offentliggjort	i	Den europeiske unions tidende	
og	 i	andre	 tidsskifter	eller	på	nettsteder.	De	skal	utnevnes	på	
grunnlag	av	sin	relevante	erfaring	og	sakkunnskap	på	områdene	
kjemikaliesikkerhet,	 naturvitenskap	 eller	 reguleringsmessige	
og	 juridiske	 framgangsmåter,	 ut	 fra	 en	 liste	 over	 kvalifiserte	
kandidater	 vedtatt	 av	 Kommisjonen.	 Styret	 kan	 utnevne	
flere	 medlemmer	 og	 deres	 stedfortredere	 på	 anbefaling	 fra	
administrerende	direktør	i	henhold	til	samme	framgangsmåte,	
dersom	det	er	nødvendig	for	å	sikre	at	klager	kan	behandles	i	
et	tilfredsstillende	tempo.

4.	 Kommisjonen	 skal	 fastsette	 hvilke	 kvalifikasjoner	 som	
kreves	 av	 medlemmene	 av	 klageinstansen,	 i	 samsvar	 med	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.

5.	 Lederen	og	medlemmene	skal	ha	samme	stemmerett.
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Artikkel 90

Medlemmer av klageinstansen

1.	 Mandatperioden	 for	 medlemmene	 av	 klageinstansen,	
herunder	lederen	og	stedfortrederne,	skal	være	fem	år.	Den	kan	
forlenges	én	gang.

2.	 Medlemmene	av	klageinstansen	skal	være	uavhengige.	I	
sine	beslutninger	skal	de	ikke	være	bundet	av	noen	instrukser.

3.	 Medlemmene	 av	 klageinstansen	 kan	 ikke	 utføre	 andre	
oppgaver	i	Byrået.

4.	 Medlemmene	av	klageinstansen	kan	ikke	fjernes	verken	
fra	sin	stilling	eller	fra	listen	i	løpet	av	sine	respektive	perioder,	
med	mindre	det	foreligger	alvorlige	grunner	for	å	fjerne	dem,	
og	Kommisjonen	treffer	beslutning	om	dette,	etter	en	uttalelse	
fra	styret.

5.	 Medlemmene	 av	 klageinstansen	 kan	 ikke	 delta	 i	 noen	
klagebehandling	dersom	de	har	en	personlig	interesse	i	saken,	
eller	dersom	de	tidligere	har	representert	en	av	partene	i	saken,	
eller	dersom	de	har	deltatt	i	beslutningen	som	er	gjenstand	for	
klage.

6.	 Dersom	 et	 medlem	 av	 klageinstansen	 av	 grunner	 som	
nevnt	i	nr.	5	anser	at	vedkommende	ikke	kan	delta	i	en	bestemt	
klagebehandling,	skal	vedkommende	underrette	klageinstansen	
om	 dette.	 Det	 kan	 gjøres	 innsigelse	 mot	 medlemmene	 av	
styret	 fra	 enhver	 som	 er	 part	 i	 klagebehandlingen	 ut	 fra	 en	
av	 grunnene	 nevnt	 i	 nr.	 5,	 eller	 dersom	 de	 mistenkes	 for	 å	
være	partiske.	Det	skal	ikke	kunne	gjøres	innsigelse	basert	på	
medlemmers	nasjonalitet.

7.	 Klageinstansen	 skal	 treffe	 beslutning	 om	 hvilke	 tiltak	
som	 skal	 treffes	 i	 tilfellene	 nevnt	 i	 nr.	 5	 og	 6,	 uten	 at	
vedkommende	medlem	 deltar.	 Når	 en	 slik	 beslutning	 treffes	
skal	 vedkommende	 medlem	 i	 klageinstansen	 erstattes	 av	 et	
varamedlem.

Artikkel 91

Beslutninger som kan påklages

1.	 Byråets	 beslutninger	 truffet	 i	 henhold	 til	 artikkel	 9,	
artikkel	20,	artikkel	27	nr.	6,	artikkel	30	nr.	2	og	3	og	artikkel	
51	kan	påklages.

2.	 En	 klage	 som	 er	 inngitt	 i	 henhold	 til	 nr.	 1,	 skal	 ha	
utsettende	virkning.

Artikkel 92

Personer med klagerett, tidsfrister, gebyrer og formkrav

1.	 Enhver	 fysisk	 eller	 juridisk	 person	 kan	 klage	 på	 en	
beslutning	 som	 er	 rettet	 til	 vedkommende	 person,	 eller	 på	

en	 beslutning	 som	 berører	 vedkommende	 person	 direkte	 og	
individuelt	selv	om	beslutningen	er	rettet	til	en	annen	person.

2.	 Klagen	og	dens	grunnlag	skal	 inngis	 skriftlig	 til	Byrået	
innen	 tre	 måneder	 etter	 at	 den	 berørte	 person	 er	 underrettet	
om	beslutningen,	eller	i	mangel	av	slik	underretning,	innen	tre	
måneder	etter	den	dag	sistnevnte	fikk	kjennskap	til	den,	med	
mindre	denne	forordning	fastsetter	noe	annet.

3.	 Personer	som	klager	på	en	av	Byråets	beslutninger,	kan	
måtte	betale	et	gebyr	i	samsvar	med	avdeling	IX.

Artikkel 93

Undersøkelse av klager og beslutninger i klagesaker

1.	 Dersom	 administrerende	 direktør,	 etter	 samråd	 med	
lederen	 for	 klageinstansen,	 anser	 at	 klagen	 kan	 godtas	 og	 er	
begrunnet,	 kan	 vedkommende	 rette	 beslutningen	 innen	 30	
dager	etter	at	klagen	er	inngitt	i	samsvar	med	artikkel	92	nr.	2.

2.	 I	andre	tilfeller	enn	dem	nevnt	i	nr.	1	i	denne	artikkel	skal	
lederen	 for	 klageinstansen	 undersøke	 om	 klagen	 kan	 godtas,	
innen	30	dager	etter	at	klagen	er	inngitt	i	samsvar	med	artikkel	
92	 nr.	 2.	 Dersom	 dette	 bekreftes,	 skal	 klagen	 oversendes	 til	
klageinstansen	 for	 undersøkelse	 av	 klagegrunnlaget.	 Parter	 i	
klagebehandlingen	skal	ha	rett	til	å	framlegge	sine	merknader	
muntlig	under	saksbehandlingen.

3.	 Klageinstansen	kan	utøve	enhver	fullmakt	som	kommer	
inn	 under	 Byråets	 ansvarsområde,	 eller	 oversende	 saken	 til	
vedkommende	organ	i	Byrået	for	videre	behandling.

4.	 Klageinstansens	 framgangsmåter	 skal	 fastsettes	
av	 Kommisjonen	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	133	nr.	3.

Artikkel 94

Behandling for Førsteinstansdomstolen og Domstolen

1.	 En	 klage	 på	 en	 beslutning	 truffet	 av	 klageinstansen,	
eller	 i	 tilfeller	 der	 det	 ikke	 foreligger	 noen	 klagerett	 overfor	
instansen,	 en	 beslutning	 truffet	 av	 Byrået,	 kan	 bringes	 inn	
for	 Førsteinstansdomstolen	 eller	 Domstolen,	 i	 samsvar	 med	
traktatens	artikkel	230.

2.	 Dersom	Byrået	 ikke	 treffer	 noen	 beslutning,	 kan	 klage	
over	 passivitet	 bringes	 inn	 for	 Førsteinstansdomstolen	 eller	
Domstolen,	i	samsvar	med	traktatens	artikkel	232.

3.	 Byrået	 skal	 pålegges	 å	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	
for	 å	 etterkomme	 Førsteinstansdomstolens	 eller	 Domstolens	
avgjørelse.
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Artikkel 95

Meningsforskjeller mellom Byrået og andre organer

1.	 Byrået	skal	sørge	for	tidlig	å	oppdage	potensielle	kilder	
til	konflikt	mellom	sine	synspunkter	og	synspunktene	til	andre	
organer	 opprettet	 i	 henhold	 til	 fellesskapsretten,	 herunder	
fellesskapsorganer	 som	 utfører	 en	 lignende	 oppgave	 på	
områder	som	er	av	felles	interesse.

2.	 Når	Byrået	oppdager	en	potensiell	kilde	til	konflikt,	skal	
det	 kontakte	 vedkommende	 organ	 for	 å	 sikre	 at	 all	 relevant	
vitenskapelig	eller	teknisk	informasjon	blir	delt,	og	for	å	fastslå	
eventuelle	 vitenskapelige	 eller	 tekniske	 spørsmål	 som	 ville	
kunne	føre	til	en	meningsforskjell.

3.	 Når	 det	 foreligger	 en	 grunnleggende	 meningsforskjell	
om	vitenskapelige	eller	 tekniske	 spørsmål,	og	vedkommende	
organ	 er	 et	 fellesskapsorgan	 eller	 en	 vitenskapskomité,	
skal	 Byrået	 og	 vedkommende	 organ	 samarbeide	 for	 enten	
å	 løse	 konflikten	 eller	 framlegge	 et	 felles	 dokument	 for	
Kommisjonen	som	klargjør	de	vitenskapelige	og/eller	tekniske	
konfliktspørsmålene.

Artikkel 96

Byråets budsjett

1.	 Byråets	inntekter	skal	bestå	av	

a)	 et	 tilskudd	 fra	 Fellesskapet,	 oppført	 i	 De	 europeiske	
fellesskaps	alminnelige	budsjett	(avsnitt	«Kommisjonen»),

b)	 de	gebyrer	som	foretakene	betaler,

c)	 eventuelle	frivillige	bidrag	fra	medlemsstatene.

2.	 Byråets	 utgifter	 skal	 omfatte	 utgifter	 til	 personale,	
administrasjon,	infrastruktur	og	drift.

3.	 Innen	15.	februar	hvert	år	skal	administrerende	direktør	
utarbeide	et	foreløpig	budsjettforslag	som	omfatter	utgifter	til	
drift	 og	 til	 arbeidsprogrammet	 som	 forventes	 i	 løpet	 av	 det	
neste	 regnskapsår,	 og	 oversende	 det	 foreløpige	 forslaget	 til	
styret	sammen	med	en	stillingsplan	og	en	foreløpig	liste	over	
stillinger.

4.	 Det	skal	være	balanse	mellom	inntekter	og	utgifter.

5.	 Hvert	år	skal	styret,	på	grunnlag	av	et	forslag	utarbeidet	
av	administrerende	direktør,	utarbeide	et	overslag	over	Byråets	
inntekter	og	utgifter	for	det	følgende	regnskapsår.	Styret	skal	
senest	31.	mars	oversende	dette	overslaget,	som	skal	omfatte	
et	forslag	til	stillingsplan,	til	Kommisjonen.

6.	 Kommisjonen	 skal	 oversende	 overslaget	
til	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 (heretter	 kalt	
«budsjettmyndigheten»)	 sammen	 med	 De	 europeiske	
fellesskaps	foreløpige	budsjettforslag.

7.	 På	 grunnlag	 av	 overslaget	 skal	 Kommisjonen	 innføre	
i	 De	 europeiske	 fellesskaps	 foreløpige	 budsjettforslag	 de	
overslagene	den	anser	som	nødvendig	for	stillingsplanen	samt	
det	tilskuddsbeløpet	som	skal	belastes	det	alminnelige	budsjett,	
som	 den	 skal	 framlegge	 for	 budsjettmyndigheten	 i	 samsvar	
med	traktatens	artikkel	272.

8.	 Budsjettmyndigheten	 skal	 godkjenne	 bevilgningene	 til	
tilskudd	 til	 Byrået.	 Budsjettmyndigheten	 skal	 vedta	 Byråets	
stillingsplan.

9.	 Byråets	 budsjett	 skal	 vedtas	 av	 styret.	 Det	 blir	 endelig	
etter	 den	 endelige	 vedtakelsen	 av	 De	 europeiske	 fellesskaps	
alminnelige	 budsjett.	 Der	 dette	 er	 hensiktsmessig,	 skal	 det	
justeres	tilsvarende.

10.	 Alle	 endringer	 av	 budsjettet,	 herunder	 stillingsplanen,	
skal	følge	framgangsmåten	nevnt	ovenfor.

11.	 Styret	skal	uten	opphold	underrette	budsjettmyndigheten	
om	sin	hensikt	om	å	gjennomføre	ethvert	prosjekt	som	kan	ha	
betydelige	økonomiske	konsekvenser	for	finansieringen	av	sitt	
budsjett,	 særlig	 prosjekter	 knyttet	 til	 fast	 eiendom,	 som	 leie	
eller	kjøp	av	bygninger.	Det	skal	underrette	Kommisjonen	om	
dette.	 Når	 en	 avdeling	 av	 budsjettmyndigheten	 har	 meddelt	
at	 den	 vil	 komme	 med	 en	 uttalelse,	 skal	 den	 oversende	 sin	
uttalelse	til	styret	innen	en	frist	på	seks	uker	regnet	fra	den	dato	
den	ble	underrettet	om	prosjektet.

Artikkel 97

Gjennomføring av Byråets budsjett

1.	 Administrerende	 direktør	 skal	 utføre	 oppgaven	 som	
anvisningsberettiget	og	skal	gjennomføre	Byråets	budsjett.

2.	 Tilsynet	 med	 Byråets	 forpliktelser	 og	 betalingen	 av	
Byråets	 alle	 utgifter	 samt	 med	 fastsettelse	 og	 innkreving	 av	
Byråets	alle	inntekter	skal	utføres	av	Byråets	regnskapsfører.

3.	 Senest	1.	mars	etter	utgangen	av	hvert	regnskapsår	skal	
Byråets	 regnskapsfører	 oversende	 det	 foreløpige	 regnskapet	
til	 Kommisjonens	 regnskapsfører,	 sammen	 med	 en	 rapport	
om	 den	 budsjettmessige	 og	 finansielle	 forvaltningen	 for	
vedkommende	 regnskapsår.	 Kommisjonens	 regnskapsfører	
skal	 konsolidere	 de	 foreløpige	 regnskapene	 til	 organene	 og	
de	 desentraliserte	 institusjonene,	 i	 samsvar	med	 artikkel	 128	
i	 forordning	 (EF,	 Euratom)	 nr.	 1605/2002	 av	 25.	 juni	 2002	
om	 finansreglementet	 som	 får	 anvendelse	 på	 De	 europeiske	
fellesskaps	alminnelige	budsjett(1).

(1)	 EFT	 L	 248	 av	 16.9.2002,	 s.	 1.	 Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF,	
Euratorm)	nr.	1995/2006	(EUT	L	390	av	30.12.2006,	s.	1).
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4.	 Senest	31.	mars	etter	utgangen	av	hvert	regnskapsår	skal	
Kommisjonens	 regnskapsfører	 oversende	 Byråets	 foreløpige	
regnskap	til	Revisjonsretten,	sammen	med	en	rapport	om	den	
budsjettmessige	og	finansielle	forvaltningen	for	vedkommende	
regnskapsår.	Rapporten	om	den	budsjettmessige	og	finansielle	
forvaltningen	 for	 vedkommende	 regnskapsår	 skal	 også	
oversendes	til	Europaparlamentet	og	til	Rådet.

5.	 Etter	mottak	av	Revisjonsrettens	merknader	om	Byråets	
foreløpige	regnskap	i	henhold	til	artikkel	129	i	forordning	(EF,	
Euratom)	nr.	1605/2002,	skal	administrerende	direktør	på	eget	
ansvar	stille	opp	Byråets	endelige	regnskap,	og	framlegge	det	
for	styret	for	uttalelse.

6.	 Styret	skal	komme	med	en	uttalelse	om	Byråets	endelig	
regnskap.

7.	 Senest	 1.	 juli	 det	 påfølgende	 år	 skal	 administrerende	
direktør	 oversende	 det	 endelige	 regnskapet,	 sammen	 med	
styrets	 uttalelse,	 til	 Europaparlamentet,	Rådet,	Kommisjonen	
og	Revisjonsretten.

8.	 Det	endelige	regnskapet	skal	offentliggjøres.

9.	 Administrerende	 direktør	 skal	 senest	 30.	 september	
oversende	 Revisjonsretten	 et	 svar	 på	 dens	 merknader.	
Administrerende	direktør	 skal	også	oversende	dette	 svaret	 til	
styret.

10.	 Europaparlamentet	skal	før	30.	april	regnskapsåret	N	+	2,	
etter	 rekommandasjon	 fra	 Rådet,	 meddele	 administrerende	
direktør	 ansvarsfrihet	 for	 gjennomføringen	 av	 budsjettet	 for	
regnskapsåret	N.

Artikkel 98

Bedrageribekjempelse

1.	 For	 å	 bekjempe	 bedrageri,	 korrupsjon	 og	 annen	
ulovlig	 virksomhet	 får	 bestemmelsene	 i	 europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1073/1999	 av	 25.	 mai	 1999	
om	 undersøkelser	 som	 foretas	 av	 Det	 europeiske	 kontor	
for	 bedrageribekjempelse	 (OLAF)(1),	 uten	 forbehold	 for	
anvendelse	på	Byrået.

2.	 Byrået	 skal	 være	 bundet	 av	 den	 tverrinstitusjonelle	
avtalen	 av	 25.	 mai	 1999	 mellom	 Europaparlamentet,	 Rådet	
for	Den	europeiske	union	og	Kommisjonen	for	de	europeiske	
fellesskap	om	interne	undersøkelser	foretatt	av	Det	europeiske	
kontor	 for	 bedrageribekjempelse	 (OLAF)(2),	 og	 skal	 snarest	
fastsette	 egnede	 bestemmelser	 som	 får	 anvendelse	 på	 hele	
Byråets	personale.

(1)	 EFT	L	136	av	31.5.1999,	s.	1.
(2)	 EFT	L	136	av	31.5.1999,	s.	15.

3.	 De	 beslutninger	 om	 finansiering	 samt	 de	
gjennomføringsavtaler	 og	 -verktøy	 som	 følger	 av	 slike	
beslutninger,	 skal	 uttrykkelig	 fastsette	 at	 Revisjonsretten	 og	
OLAF	 om	 nødvendig	 kan	 foreta	 kontroller	 på	 stedet	 av	
mottakerne	av	bevilgninger	 fra	Byrået,	og	av	de	ansatte	 som	
har	ansvar	for	å	fordele	dem.

Artikkel 99

Finansielle bestemmelser

De	 finansielle	bestemmelsene	 som	 får	 anvendelse	på	Byrået,	
skal	vedtas	av	styret	etter	samråd	med	Kommisjonen.	De	kan	
ikke	avvike	 fra	 forordning	 (EF,	Euratom)	nr.	2343/2002	med	
mindre	dette	i	særlige	tilfeller	er	nødvendig	for	Byråets	drift,	
og	da	bare	med	Kommisjonens	forutgående	samtykke.

Artikkel 100

Byråets status som rettssubjekt

1.	 Byrået	 skal	 være	 en	 fellesskapsinstitusjon,	 og	 er	 et	
eget	 rettssubjekt.	 Det	 skal	 i	 hver	 medlemsstat	 ha	 den	 mest	
omfattende	 rettslige	 handleevne	 som	 statens	 lovgivning	
innrømmer	 juridiske	 personer.	 Særlig	 kan	 det	 erverve	 og	
avhende	fast	eiendom	og	løsøre	og	være	part	i	en	rettssak.

2.	 Byrået	 skal	 representeres	 ved	 sin	 administrerende	
direktør.

Artikkel 101

Byråets ansvar

1.	 Byråets	 ansvar	 i	 kontraktsforhold	 skal	 være	 underlagt	
den	 lov	 som	 gjelder	 for	 vedkommende	 kontrakt.	 Domstolen	
skal	ha	domsmyndighet	til	å	treffe	avgjørelse	i	henhold	til	alle	
voldgiftsklausuler	i	kontrakter	inngått	av	Byrået.

2.	 For	 ansvar	 utenfor	 kontraktsforhold	 skal	 Byrået,	 i	
samsvar	med	de	alminnelige	 rettsprinsipper	 som	er	 felles	 for	
medlemsstatenes	rettssystemer,	erstatte	den	skade	som	Byrået	
eller	dets	ansatte	volder	i	tjenesten.

Domstolen	 skal	 ha	 domsmyndighet	 ved	 tvister	 som	 gjelder	
erstatning	for	slike	skader.

3.	 De	 ansattes	 personlige	 økonomiske	 ansvar	 og	
disiplinæransvar	 overfor	 Byrået	 skal	 være	 underlagt	 de	
relevante	bestemmelser	som	gjelder	for	Byråets	personale.
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Artikkel 102

Byråets privilegier og immunitet

Protokollen	 om	 De	 europeiske	 fellesskaps	 privilegier	 og	
immunitet	får	anvendelse	på	Byrået.

Artikkel 103

Regler og bestemmelser om personalet

1.	 Byråets	 ansatte	 skal	 være	 underlagt	 de	 bestemmelser	
og	 regler	 som	 gjelder	 for	 tjenestemenn	 og	 andre	 ansatte	
i	 De	 europeiske	 fellesskap.	 Byrået	 skal	 med	 hensyn	 til	
sitt	 eget	 personale	 utøve	 den	 myndighet	 som	 er	 tillagt	
ansettelsesmyndigheten.

2.	 Styret	 skal,	 med	 Kommisjonens	 samtykke,	 vedta	 de	
nødvendige	gjennomføringsbestemmelser.

3.	 Byråets	 personale	 skal	 bestå	 av	 tjenestemenn	 som	
utpekes	eller	avgis	av	Kommisjonen	eller	medlemsstatene	på	
midlertidig	grunnlag,	og	av	andre	ansatte	som	Byrået	ansetter	
ved	behov	for	å	utføre	dets	oppgaver.	Byrået	skal	ansette	sitt	
personale	på	grunnlag	av	en	personalplan	som	skal	inkluderes	i	
det	flerårige	arbeidsprogrammet	nevnt	i	artikkel	78	bokstav	d).

Artikkel 104

Språk

1.	 Forordning	 nr.	 1	 av	 15.	 april	 1958	 om	 fastsettelse	 av	
reglene	 for	 bruk	 av	 språk	 for	 Det	 europeiske	 økonomiske	
fellesskap(1)	får	anvendelse	på	Byrået.

2.	 Oversettelsestjenestene	 som	 kreves	 for	 Byråets	
virksomhet,	 skal	 ytes	 av	 Oversettelsessenteret	 for	 Den	
europeiske	unions	institusjoner.

Artikkel 105

Taushetsplikt

Medlemmene	 av	 styret,	 medlemmene	 av	 komiteene	 og	 av	
Forumet,	 sakkyndige	 samt	 tjenestemenn	 og	 andre	 ansatte	 i	
Byrået	skal	 ikke	gi	videre	opplysninger	som	er	av	en	slik	art	
at	 de	 omfattes	 av	 taushetsplikt,	 selv	 etter	 at	 deres	 plikter	 er	
opphørt.

Artikkel 106

Tredjestaters deltaking

Styret	 kan,	 i	 forståelse	 med	 den	 relevante	 komité	 eller	
Forumet,	 invitere	 representanter	 for	 tredjestater	 til	 å	 delta	 i	
Byråets	arbeid.

(1)	 EFT	17	av	6.10.1958,	s.	385.	Forordningen	sist	endret	ved	rådsforordning	
(EF)	nr.	920/2005/EF	(EUT	L	156	av	18.6.2005,	s.	3).

Artikkel 107

Internasjonale organisasjoners deltaking

Styret	kan,	i	forståelse	med	den	relevante	komité	eller	Forumet,	
invitere	 representanter	 for	 internasjonale	 organisasjoner	med	
interesser	 på	 området	 kjemikalieregler	 til	 å	 delta	 i	 Byråets	
arbeid	som	observatører.

Artikkel 108

Kontakter med berørte organisasjoner

Styret	 skal,	 i	 forståelse	 med	 Kommisjonen,	 etablere	
hensiktsmessige	kontakter	mellom	Byrået	og	relevante	berørte	
organisasjoner.

Artikkel 109

Regler for innsyn og åpenhet

For	 å	 sikre	 innsyn	 og	 åpenhet	 skal	 styret,	 på	 grunnlag	 av	
et	 forslag	 fra	 administrerende	 direktør	 og	 i	 samråd	 med	
Kommisjonen,	 vedta	 regler	 for	 å	 sikre	 tilgjengelighet	 for	
allmennheten	til	lovgivningsmessig,	vitenskapelig	eller	teknisk	
informasjon	 som	 ikke	 er	 av	 fortrolig	 art,	 om	 stoffsikkerhet	
alene,	i	stoffblandinger	eller	i	produkter.

Artikkel 110

Forbindelser med vedkommende fellesskapsorganer

1.	 Byrået	 skal	 samarbeide	 med	 andre	 fellesskapsorganer	
for	 å	 sikre	 gjensidig	 støtte	 i	 utførelsen	 av	 deres	 respektive	
oppgaver,	særlig	for	å	unngå	dobbeltarbeid.

2.	 Administrerende	 direktør	 skal,	 etter	 samråd	 med	
Komiteen	 for	 risikovurdering	 og	 Den	 europeiske	 myndighet	
for	næringsmiddeltrygghet,	fastsette	saksbehandlingsregler	for	
stoffer	som	det	er	anmodet	om	en	uttalelse	om	med	hensyn	til	
næringsmiddeltrygghet.	 Saksbehandlingsreglene	 skal	 vedtas	
av	 styret,	 i	 forståelse	 med	 Kommisjonen.	 Denne	 avdeling	
berører	ikke	på	noen	annen	måte	den	kompetanse	som	er	tillagt	
Den	europeiske	myndighet	for	næringsmiddeltrygghet.

3.	 Denne	 avdeling	 berører	 ikke	 den	 kompetanse	 som	 er	
tillagt	Det	europeiske	kontor	for	legemidler.

4.	 Administrerende	direktør	skal,	etter	samråd	med	Komiteen	
for	risikovurdering,	Komiteen	for	sosioøkonomisk	analyse	og	
Den	rådgivende	komité	for	sikkerhet,	hygiene	og	helsevern	på	
arbeidsplassen,	 fastsette	 saksbehandlingsregler	 for	 spørsmål	
som	 gjelder	 vern	 av	 arbeidstakere.	 Saksbehandlingsreglene	
skal	vedtas	av	styret,	i	forståelse	med	Kommisjonen.
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Denne	 avdeling	 skal	 ikke	 påvirke	 den	 kompetanse	 som	 er	
tillagt	 Den	 rådgivende	 komité	 for	 sikkerhet,	 hygiene	 og	
helsevern	 på	 arbeidsplassen	 og	 Det	 europeiske	 kontor	 for	
sikkerhet	og	helse	på	arbeidsplassen.

Artikkel 111

Formater og programvare som skal benyttes ved 
formidling av opplysninger til Byrået

Byrået	skal	fastsette	formater	for	all	formidling	av	opplysninger	
til	Byrået,	 og	gratis	 stille	 dem	samt	programvare	 til	 rådighet	
på	 sitt	 nettsted.	 Medlemsstater,	 framstillere,	 importører,	
distributører	 eller	 etterfølgende	 brukere	 skal	 benytte	 disse	
formatene	og	denne	programvaren	 i	sin	kommunikasjon	med	
Byrået	i	henhold	til	denne	forordning.	Særlig	skal	Byrået	stille	
til	 rådighet	 programvare	 for	 å	 lette	 framleggingen	 av	 alle	
opplysninger	knyttet	til	stoffer	som	registreres	i	samsvar	med	
artikkel	12	nr.	1.

Med	 hensyn	 til	 registrering	 skal	 formatet	 til	 den	 tekniske	
dokumentasjonen	nevnt	i	artikkel	10	bokstav	a)	være	IUCLID.	
Byrået	 skal	 samordne	 den	 videre	 utvikling	 av	 dette	 formatet	
med	 Organisasjonen	 for	 økonomisk	 samarbeid	 og	 utvikling	
(OECD)	for	å	sikre	størst	mulig	harmonisering.

AVDELING	XI

KLASSIFISERINGS- OG MERKINGSFORTEGNELSE

Artikkel 112

Virkeområde

Denne	avdeling	får	anvendelse	på

a)	 stoffer	som	skal	registreres,

b)	 stoffer	som	kommer	inn	under	virkeområdet	for	artikkel	1	
i	 direktiv	 67/548/EØF,	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	
klassifisering	 som	 farlige	 stoffer	 i	 samsvar	 med	 nevnte	
direktiv,	og	som	er	brakt	i	omsetning	enten	alene	eller	i	en	
stoffblanding	i	en	konsentrasjon	som	eventuelt	ligger	over	
konsentrasjonsgrensene	angitt	 i	direktiv	1999/45/EF,	 som	
fører	til	at	stoffblandingen	klassifiseres	som	farlig.

Artikkel 113

Forpliktelse til å underrette Byrået

1.	 Enhver	framstiller,	produsent	av	produkter	eller	importør	
eller	 gruppe	 av	 framstillere,	 produsenter	 av	 produkter	 eller	
importører	 som	 bringer	 i	 omsetning	 et	 stoff	 som	 kommer	
inn	 under	 virkeområdet	 for	 artikkel	 112,	 skal,	 med	 mindre	

slike	 opplysninger	 er	 framlagt	 som	 en	 del	 av	 registreringen,	
oversende	 følgende	 opplysninger	 til	 Byrået	 med	 sikte	 på	
oppføring	av	stoffet	i	fortegnelsen,	i	samsvar	med	artikkel	114:

a)	 identiteten	til	framstilleren	(framstillerne),	produsenten(e)	
av	 produkter	 eller	 importøren(e)	 som	 er	 ansvarlige	 for	 å	
bringe	stoffet	(stoffene)	i	omsetning,	som	angitt	i	avsnitt	1	
i	vedlegg	VI,

b)	 identiteten	til	stoffet	(stoffene)	som	angitt	i	avsnitt	2.1-2.3.4	
i	vedlegg	VI,

c)	 fareklassifiseringen	 til	 stoffet	 (stoffene)	 som	 følger	 av	
anvendelsen	av	artikkel	4	og	6	i	direktiv	67/548/EØF,

d)	 faremerkingen	 til	 stoffet	 (stoffene)	 som	 følger	 av	
anvendelsen	av	artikkel	23	bokstav	c)-f)	i	direktiv	67/548/
EØF,

e)	 eventuelle	 særlige	 konsentrasjonsgrenser	 som	 følger	 av	
anvendelsen	av	artikkel	4	nr.	4	 i	direktiv	67/548/EØF	og	
artikkel	4-7	i	direktiv	1999/45/EF.

2.	 Når	 forpliktelsen	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 fører	 til	 at	 det	 for	
samme	 stoff	 framkommer	 ulike	 poster	 i	 fortegnelsen,	 skal	
melderne	 og	 registrantene	 gjøre	 sitt	 ytterste	 for	 å	 komme	 til	
enighet	om	posten	som	skal	inkluderes	i	fortegnelsen.

3.	 Opplysningene	 gitt	 i	 nr.	 1	 skal	 ajourføres	 av	 melderen	
(melderne)

a)	 når	 nye	 vitenskapelige	 eller	 tekniske	 opplysninger	
framkommer	og	 fører	 til	 en	 endring	 i	 klassifiseringen	og	
merkingen	av	stoffet,

b)	 når	det	 i	 tilfelle	av	ulike	poster	for	samme	stoff,	meldere	
og	registranter	komme	til	enighet	om	posten	i	samsvar	med	
nr.	2.

Artikkel 114

Klassifiserings- og merkingsfortegnelse

1.	 En	 klassifiserings-	 og	 merkingsfortegnelse,	 der	
opplysningene	 nevnt	 i	 artikkel	 113	 nr.	 1	 er	 samlet,	 skal	
opprettes	 og	 vedlikeholdes	 av	Byrået	 i	 form	 av	 en	 database,	
både	 for	 opplysninger	meldt	 i	 henhold	 til	 artikkel	 113	 nr.	 1	
og	 for	 opplysninger	 framlagt	 som	 en	 del	 av	 en	 registrering.	
Opplysningene	 i	 denne	 databasen,	 nevnt	 i	 artikkel	 119	 nr.	
1,	 skal	 være	 offentlig	 tilgjengelige.	Byrået	 skal	 gi	 tilgang	 til	
andre	data	om	hvert	enkelt	stoff	i	fortegnelsen	til	meldere	og	
registranter	som	har	framlagt	opplysninger	om	vedkommende	
stoff	i	samsvar	med	artikkel	29	nr.	1.

Byrået	 skal	 ajourføre	 fortegnelsen	 når	 det	 mottar	 ajourførte	
opplysninger	i	samsvar	med	artikkel	113	nr.	3.
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2.	 I	 tillegg	 til	 opplysningene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 skal	 Byrået	
for	 hver	 post	 registrere	 følgende	 opplysninger,	 der	 dette	 er	
hensiktsmessig:

a)	 om	det	for	posten	foreligger	en	harmonisert	klassifisering	
og	 merking	 på	 fellesskapsplan	 ved	 at	 den	 er	 oppført	 i	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF,

b)	 om	posten	er	en	felles	post	for	registranter	av	samme	stoff,	
i	samsvar	med	artikkel	11	nr.	1,

c)	 om	posten	avviker	fra	en	annen	post	for	det	samme	stoffet	
i	fortegnelsen,

d)	 relevant(e)	 registreringsnummer	 (-numre),	 dersom	 dette	
(disse)	er	tilgjengelig(e).

Artikkel 115

Harmonisering av klassifisering og merking

1.	 Harmonisert	klassifisering	og	merking	på	fellesskapsplan	
skal	 fra	 1.	 juni	 2007	 vanligvis	 tilføyes	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
67/548/EØF	for	klassifisering	av	et	stoff	som	kreftframkallende,	
arvestoffskadelig	 eller	 reproduksjonstoksisk	 i	 kategori	 1,	 2	
eller	3,	eller	som	sensibiliserende	ved	innånding.	Harmonisert	
klassifisering	 og	 merking	 for	 andre	 virkninger	 kan	 også	
tilføyes	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF	 for	 hvert	 tilfelle,	
dersom	 det	 gis	 en	 begrunnelse	 som	 viser	 behovet	 for	 tiltak	
på	 fellesskapsplan.	 For	 dette	 formål	 kan	 vedkommende	
myndigheter	 i	 medlemsstatene	 framlegge	 forslag	 til	
harmonisert	 klassifisering	 og	 merking	 for	 Byrået	 i	 samsvar	
med	vedlegg	XV.

2.	 Komiteen	 for	 risikovurdering	 skal	 vedta	 en	 uttalelse	
om	 forslaget,	 og	 gi	 berørte	 parter	 anledning	 til	 å	 komme	
med	 sine	merknader.	Byrået	 skal	 oversende	 denne	 uttalelsen	
og	 eventuelle	 merknader	 til	 Kommisjonen,	 som	 skal	 treffe	
beslutning	 i	 samsvar	med	 artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 direktiv	 67/548/
EØF.

Artikkel 116

Overgangsordninger

Forpliktelsene	fastsatt	i	artikkel	113	får	anvendelse	fra	og	med	
1.	desember	2010.

AVDELING	XII

OPPLYSNINGER

Artikkel 117

Rapportering

1.	 Hvert	femte	år	skal	medlemsstatene	framlegge	en	rapport	
for	Kommisjonen	om	anvendelsen	av	denne	forordning	på	deres	

territorium,	herunder	avsnitt	om	vurdering	og	gjennomføring	
som	beskrevet	i	artikkel	127.

Den	første	rapporten	skal	framlegges	innen	1.	juni	2010.

2.	 Hvert	 femte	 år	 skal	 Byrået	 framlegge	 en	 rapport	 for	
Kommisjonen	 om	 anvendelsen	 av	 denne	 forordning.	 Byrået	
skal	i	sin	rapport	inkludere	opplysninger	om	felles	framlegging	
av	 opplysninger	 i	 samsvar	med	 artikkel	 11	 samt	 en	 oversikt	
over	 de	 forklaringene	 som	 er	 gitt	 for	 hvorfor	 opplysninger	
framlegges	separat.	Den	første	rapporten	skal	framlegges	innen	
1.	juni	2011.

3.	 Hvert	 tredje	 år	 skal	Byrået,	 i	 samsvar	med	målet	 om	 å	
fremme	forsøksmetoder	som	ikke	krever	bruk	av	dyr,	framlegge	
for	Kommisjonen	en	rapport	om	status	for	gjennomføringen	og	
bruk	 av	 forsøksmetoder	 som	 ikke	 krever	 bruk	 av	 dyr	 samt	
om	 forsøksstrategier	 som	 for	 å	 oppfylle	 kravene	 i	 denne	
forordning,	 er	 benyttet	 til	 å	 framskaffe	 opplysninger	 om	
iboende	egenskaper	og	for	risikovurdering.

Den	første	rapporten	skal	framlegges	innen	1.	juni	2011.

4.	 Hvert	 femte	 år	 skal	 Kommisjonen	 offentliggjøre	 en	
generell	rapport	om

a)	 erfaringene	 med	 anvendelsen	 av	 denne	 forordning,	
herunder	opplysningene	nevnt	i	nr.	1,	2	og	3,	og

b)	 størrelsen	på	og	fordelingen	av	de	midler	som	Kommisjonen	
har	stilt	til	rådighet	for	utvikling	og	vurdering	av	alternative	
forsøksmetoder.

Den	første	rapporten	skal	offentliggjøres	innen	1.	juni	2012.

Artikkel 118

Tilgang til opplysninger

1.	 Forordning	 (EF)	 nr.	 1049/2001	 får	 anvendelse	 på	
dokumenter	som	er	i	Byråets	besittelse.

2.	 Å	 avsløre	 følgende	 opplysninger	 skal	 vanligvis	
anses	 som	 å	 skade	 beskyttelsen	 av	 den	 berørte	 persons	
forretningsinteresser:	

a)	 detaljer	 om	 den	 fullstendige	 sammensetningen	 av	 en	
stoffblanding,

b)	 uten	 at	 artikkel	 7	 nr.	 6	 og	 artikkel	 64	 nr.	 2	 berøres,	 den	
nøyaktige	 bruken	 av,	 funksjonen	 til	 eller	 anvendelsen	
av	 et	 stoff	 eller	 en	 stoffblanding,	 herunder	 nøyaktige	
opplysninger	om	bruken	som	mellomprodukt,

c)	 den	 nøyaktige	 mengden	 av	 stoffet	 eller	 stoffblandingen	
som	framstilles	eller	bringes	i	omsetning,
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d)	 forbindelser	 mellom	 en	 framstiller	 eller	 importør	 og	
vedkommendes	distributører	eller	etterfølgende	brukere.	

Dersom	 hastetiltak	 er	 nødvendige	 for	 å	 verne	 menneskers	
helse,	 sikkerhet	 eller	miljøet,	 for	 eksempel	 i	 nødssituasjoner,	
kan	Byrået	offentliggjøre	opplysningene	nevnt	i	dette	nummer.

3.	 Styret	 skal	 innen	 1.	 juni	 2008	 vedta	
gjennomføringsbestemmelsene	 for	 forordning	 (EF)	
nr.	 1049/2001,	 herunder	 muligheter	 for	 klageadgang	 ved	
en	 delvis	 eller	 fullstendig	 avvisning	 av	 en	 anmodning	 om	
fortrolighet.

4.	 Beslutninger	 truffet	 av	Byrået	 i	 henhold	 til	 artikkel	 8	 i	
forordning	 (EF)	 nr.	 1049/2001	 kan	 gi	 grunnlag	 for	 klage	 til	
ombudet	eller	søksmål	for	Domstolen,	etter	vilkårene	fastsatt	i	
henholdsvis	traktatens	artikkel	195	og	230.

Artikkel 119

Elektronisk offentlig tilgang

1.	 Følgende	 opplysninger	 som	 Byrået	 besitter	 om	 stoffer	
alene,	 i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter,	 skal	 gjøres	 gratis	
offentlig	 tilgjengelig	 på	 Internett	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 77	
nr.	2	bokstav	e):

a)	 farlige	 stoffers	 betegnelse	 i	 IUPAC-nomenklaturen	 i	
henhold	til	direktiv	67/548/EØF,	uten	at	nr.	2	bokstav	f)	og	
g)	berøres,

b)	 navnet	 på	 stoffet	 slik	 det	 er	 oppført	 i	 EINECS,	 dersom	
dette	er	relevant,

c)	 stoffets	klassifisering	og	merking,

d)	 stoffets	fysisk-kjemiske	data	samt	opplysninger	om	stoffets	
spredningsveier	og	skjebne	i	miljøet,

e)	 resultatene	 av	 alle	 toksikologiske	 og	 økotoksikologiske	
undersøkelser,

f)	 eventuelt	fastslått	nivå	uten	virkning	(DNEL)	eller	beregnet	
konsentrasjon	 uten	 virkning	 (PNEC),	 bestemt	 i	 samsvar	
med	vedlegg	I,

g)	 veiledning	om	sikker	bruk	gitt	i	samsvar	med	avsnitt	4	og	
5	i	vedlegg	VI,

h)	 dersom	det	er	anmodet	om	det	i	samsvar	med	vedlegg	IX	
eller	 X,	 analysemetoder	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 oppdage	
et	farlig	stoff	som	er	avgitt	 til	miljøet	samt	å	bestemme	i	
hvilket	omfang	mennesker	er	direkte	eksponert	for	stoffet.

2.	 Følgende	 opplysninger	 om	 stoffer,	 enten	 alene,	
i	 stoffblandinger	 eller	 i	 produkter,	 skal	 gjøres	 gratis	
offentlig	 tilgjengelig	 på	 Internett	 i	 samsvar	 med	 artikkel	
77	 nr.	 2	 bokstav	 e),	 bortsett	 fra	 der	 den	 part	 som	 formidler	

opplysningene,	 også	 framlegger	 en	 begrunnelse	 i	 samsvar	
med	artikkel	10	bokstav	a)	xi)	som	av	Byrået	godkjennes	som	
gyldig,	for	hvorfor	slik	offentliggjøring	kan	være	til	skade	for	
registrantens	eller	andre	berørte	parters	forretningsinteresser:

a)	 dersom	 det	 er	 avgjørende	 for	 klassifisering	 og	 merking,	
stoffets	 renhetsgrad	 og	 identiteten	 til	 urenheter	 og/eller	
tilsetningsstoffer	som	er	regnet	som	farlige,

b)	 i	 hvilken	 kategori	 for	 samlet	 mengde	 (dvs.	 1-10	 tonn,	
10-100	 tonn,	 100-1	 000	 tonn	 eller	 over	 1	 000	 tonn)	 et	
bestemt	stoff	er	registrert,

c)	 sammendraget	 eller	 det	 fyllestgjørende	 sammendraget	 av	
undersøkelser	av	opplysningene	nevnt	i	nr.	1	bokstav	d)	og	
e),

d)	 andre	 opplysninger	 enn	 dem	 nevnt	 i	 nr.	 1,	 som	 finnes	 i	
sikkerhetsdatabladet,

e)	 stoffets	handelsnavn,

f)	 navnet,	 i	 henhold	 til	 IUPAC-nomenklaturen,	 på	 stoffer	
som	ikke	er	 innfasingsstoffer,	og	som	anses	som	farlige	i	
henhold	til	direktiv	67/548/EØF,	i	en	periode	på	seks	år,

g)	 navnet,	 i	 henhold	 til	 IUPAC-nomenklaturen,	 for	 farlige	
stoffer	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF	som	benyttes	bare	
for	ett	eller	flere	av	følgende	formål:

i)	 som	et	mellomprodukt,

ii)	 i	vitenskapelig	forskning	og	utvikling,

iii)	 i	produkt-	og	prosessorientert	forskning	og	utvikling.

Artikkel 120

Samarbeid med tredjestater og internasjonale 
organisasjoner

Uten	 hensyn	 til	 artikkel	 118	 og	 119	 kan	 opplysninger	 som	
Byrået	 mottar	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning	 gis	 til	 en	
regjering	 eller	 en	 nasjonal	myndighet	 i	 en	 tredjestat	 eller	 en	
internasjonal	 organisasjon	 i	 samsvar	 med	 en	 avtale	 inngått	
mellom	 Fellesskapet	 og	 vedkommende	 tredjestat	 i	 henhold	
til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 304/2003	
av	 28.	 januar	 2003	 om	 eksport	 og	 import	 av	 visse	 farlige	
kjemikalier(1)	eller	i	henhold	til	traktatens	artikkel	181a	nr.	3,	
forutsatt	at	begge	følgende	vilkår	er	oppfylt:

a)	 formålet	med	avtalen	er	samarbeid	om	gjennomføring	eller	
forvaltning	av	lovgivning	om	kjemikalier	som	omfattes	av	
denne	forordning,	og

(1)	 EUT	 L	 63	 av	 6.3.2003,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	 kommisjons-
forordning	(EF)	nr.	775/2004/EF	(EUT	L	123	av	27.4.2004,	s.	27).
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b)	 tredjemann	beskytter	de	fortrolige	opplysningene	i	henhold	
til	gjensidig	avtale.

AVDELING	XIII

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

Artikkel 121

Utpeking

Medlemsstatene	skal	utpeke	vedkommende	myndighet(er)	med	
ansvar	 for	å	utføre	de	oppgaver	som	er	 tillagt	vedkommende	
myndigheter	i	henhold	til	denne	forordning,	og	for	å	samarbeide	
med	Kommisjonen	og	Byrået	ved	gjennomføringen	av	denne	
forordning.	Medlemsstatene	skal	stille	 tilstrekkelige	ressurser	
til	 rådighet	 for	 vedkommende	 myndigheter	 slik	 at	 de,	 med	
støtte	av	andre	tilgjengelige	ressurser,	kan	utføre	de	oppgaver	
som	er	 tillagt	dem	i	henhold	 til	denne	forordning,	rettidig	og	
på	en	effektiv	måte.

Artikkel 122

Samarbeid mellom vedkommende myndigheter

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 samarbeide	 med	 hverandre	
ved	utføringen	av	sine	oppgaver	i	henhold	til	denne	forordning,	
og	skal	for	dette	formål	gi	vedkommende	myndigheter	i	andre	
medlemsstater	all	nødvendig	og	formålstjenlig	støtte.

Artikkel 123

Formidling av opplysninger til allmennheten om risikoer 
knyttet til stoffer

Vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstatene	 skal,	 når	 det	
anses	 nødvendig	 for	 vern	 av	menneskers	 helse	 eller	miljøet,	
informere	allmennheten	om	risikoer	knyttet	 til	stoffer.	Byrået	
skal,	 i	 samråd	 med	 vedkommende	 myndigheter	 og	 berørte	
parter	og	eventuelt	ved	å	støtte	seg	 til	 relevant	beste	praksis,	
gi	 veiledning	 i	 formidling	 av	 opplysninger	 om	 risikoer	 ved	
og	 sikker	 bruk	 av	 kjemiske	 stoffer	 alene,	 i	 stoffblandinger	
eller	 i	 produkter,	 med	 sikte	 på	 å	 samordne	medlemsstatenes	
aktiviteter	på	dette	området.

Artikkel 124

Andre ansvarsområder

Vedkommende	 myndigheter	 skal	 elektronisk	 framlegge	 for	
Byrået	alle	tilgjengelige	opplysninger	som	de	har	om	stoffer	som	
registres	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	hvis	dokumentasjon	ikke	
inneholder	de	fullstendige	opplysningene	nevnt	i	vedlegg	VII,	
særlig	 dersom	 håndhevings-	 eller	 kontrollaktiviteter	 har	
skapt	 mistanker	 om	 risiko.	 Vedkommende	 myndigheter	 skal	
eventuelt	ajourføre	disse	opplysningene.

Medlemsstatene	 skal	 opprette	 nasjonale	 informasjonspunkter	
for	 å	gi	 råd	 til	 framstillere,	 importører,	 etterfølgende	brukere	

og	 andre	 berørte	 parter	 om	 deres	 respektive	 ansvarsområder	
og	forpliktelser	i	henhold	til	denne	forordning,	særlig	når	det	
gjelder	registrering	av	stoffer	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1,	
i	 tillegg	 til	 veiledningsdokumentene	 for	 drift	 som	 leveres	 av	
Byrået	i	henhold	til	artikkel	77	nr.	2	bokstav	g).

AVDELING	XIV

GJENNOMFØRING

Artikkel 125

Medlemsstatenes oppgaver

Medlemsstatene	 skal	 opprettholde	 et	 system	 med	 offisielle	
kontroller	 og	 andre	 aktiviteter	 som	 er	 formålstjenlig,	
omstendighetene	tatt	i	betraktning.

Artikkel 126

Sanksjoner for overtredelser 

Medlemsstatene	 skal	 fastsette	 bestemmelser	 om	 sanksjoner	
som	 får	 anvendelse	 på	 overtredelser	 av	 bestemmelsene	 i	
denne	 forordning,	 og	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	
sikre	 at	 de	 gjennomføres.	 Sanksjonene	 som	 fastsettes,	 må	
være	 virkningsfulle,	 stå	 i	 forhold	 til	 overtredelsen	 og	 virke	
avskrekkende.	Medlemsstatene	 skal	 innen	 1.	 desember	 2008	
meddele	Kommisjonen	disse	bestemmelsene,	og	uten	opphold	
underrette	den	om	eventuelle	senere	endringer.

Artikkel 127

Rapportering

Rapporten	 nevnt	 i	 artikkel	 117	 nr.	 1	 skal	 med	 hensyn	 til	
gjennomføring	 omfatte	 resultatene	 av	 de	 offisielle	
inspeksjonene,	 tilsynet	 som	 er	 utført,	 de	 sanksjoner	 som	 er	
fastsatt	 samt	 andre	 tiltak	 som	er	 truffet	 i	 henhold	 til	 artikkel	
125	 og	 126	 i	 løpet	 av	 den	 forrige	 rapporteringsperioden.	
Forumet	 skal	 komme	 til	 enighet	 om	 hvilke	 felles	 spørsmål	
rapportene	 skal	 omfatte.	 Kommisjonen	 skal	 gjøre	 disse	
rapportene	tilgjengelig	for	Byrået	og	Forumet.

AVDELING	XV

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 128

Bestemmelse om fritt varebytte

1.	 Med	forbehold	for	nr.	2	skal	medlemsstatene	ikke	forby,	
begrense	 eller	 hindre	 framstilling,	 import,	 omsetning	 eller	
bruk	 av	 et	 stoff	 alene,	 i	 en	 stoffblanding	 eller	 i	 et	 produkt	
som	 kommer	 inn	 under	 virkeområdet	 for	 denne	 forordning,	
som	 er	 i	 samsvar	 med	 denne	 forordning	 og	 eventuelt	 med	
fellesskapsrettsakter	vedtatt	i	henhold	til	denne	forordning.



21.6.2012 Nr.	35/143EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

2.	 Ingen	 bestemmelse	 i	 denne	 forordning	 skal	 hindre	
medlemsstatene	i	å	opprettholde	eller	fastsette	nasjonale	regler	
for	å	beskytte	arbeidstakere,	menneskers	helse	og	miljøet	i	de	
tilfeller	 der	 denne	 forordning	 ikke	 harmoniserer	 kravene	 til	
framstilling,	omsetning	eller	bruk.

Artikkel 129

Bestemmelse om beskyttelse

1.	 Når	 en	 medlemsstat	 har	 berettiget	 grunn	 til	 å	 mene	 at	
et	 hastetiltak	 er	 påkrevd	 for	 å	 verne	 menneskers	 helse	 eller	
miljøet	når	det	gjelder	et	stoff	alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	
produkt,	selv	om	det	tilfredsstiller	kravene	i	denne	forordning,	
kan	den	treffe	egnede	midlertidige	tiltak.	Medlemsstaten	skal	
umiddelbart	 underrette	 Kommisjonen,	 Byrået	 og	 de	 andre	
medlemsstatene	 og	 oppgi	 grunnene	 for	 sin	 beslutning	 samt	
framlegge	de	vitenskapelige	eller	tekniske	opplysningene	som	
det	midlertidige	tiltaket	bygger	på.

2.	 Kommisjonen	 skal	 treffe	 beslutning	 i	 henhold	 til	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	3	innen	60	dager	etter	
mottak	av	opplysningene	fra	medlemsstaten.	Ved	beslutningen	
skal	enten

a)	 det	midlertidige	tiltaket	godkjennes	for	en	periode	som	er	
nevnt	i	beslutningen,	eller

b)	 medlemsstaten	 oppfordres	 til	 å	 trekke	 tilbake	 det	
midlertidige	tiltaket.

3.	 Dersom	 det	 midlertidige	 tiltaket	 som	 er	 truffet	
av	 medlemsstaten,	 ved	 en	 beslutning	 som	 nevnt	 i	 nr.	 2	
bokstav	 a),	 består	 i	 en	 begrensning	 på	 omsetningen	 eller	
bruken	av	et	stoff,	skal	vedkommende	medlemsstat	innlede	en	
fellesskapsframgangsmåte	 for	begrensninger	ved	å	 framlegge	
dokumentasjon	 for	Byrået	 i	 samsvar	med	vedlegg	XV,	 innen	
tre	måneder	etter	tidspunktet	for	Kommisjonens	beslutning.

4.	 Ved	 en	 beslutning	 som	 nevnt	 i	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 skal	
Kommisjonen	 vurdere	 om	 det	 er	 behov	 for	 en	 tilpasning	 av	
denne	forordning.

Artikkel 130

Begrunnelse for beslutninger

Vedkommende	 myndigheter,	 Byrået	 og	 Kommisjonen	 skal	
begrunne	 alle	 beslutninger	 de	 treffer	 i	 henhold	 til	 denne	
forordning.

Artikkel 131

Endringer av vedleggene

Vedleggene	kan	endres	i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	
i	artikkel	133	nr.	4.

Artikkel 132

Gjennomføringsbestemmelser

De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 iverksette	 bestemmelsene	
i	 denne	 forordning	 på	 en	 effektiv	 måte,	 skal	 vedtas	 etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	3.

Artikkel 133

Komitéframgangsmåte

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	en	komité.

2.	 Når	 det	 vises	 til	 dette	 nummer,	 får	 artikkel	 3	 og	 7	 i	
beslutning	 1999/468/EF	 anvendelse,	 samtidig	 som	 det	 tas	
hensyn	til	bestemmelsene	i	beslutningens	artikkel	8.

3.	 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.

4.	 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.

5.	 Komiteen	fastsetter	sin	forretningsorden.

Artikkel 134

Forberedelser til opprettelse av Byrået

1.	 Kommisjonen	skal	gi	nødvendig	støtte	til	opprettelsen	av	
Byrået.

2.	 For	 dette	 formål	 og	 fram	 til	 det	 tidspunkt	 Byråets	
administrerende	direktør	tiltrer	sin	stilling	etter	at	vedkommende	
er	 utnevnt	 av	 Byråets	 styre	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 84,	 kan	
Kommisjonen,	på	vegne	av	Byrået	og	ved	hjelp	av	det	budsjett	
som	er	bestemt	for	Byrået,

a)	 utnevne	personale,	herunder	en	person	som	skal	utføre	de	
administrative	 oppgavene	 til	 administrerende	 direktør	 på	
midlertidig	grunnlag,	og

b)	 inngå	andre	kontrakter.

Artikkel 135

Overgangstiltak for meldte stoffer

1.	 Anmodninger	 til	 meldere	 om	 å	 gi	 vedkommende	
myndighet	ytterligere	opplysninger	i	samsvar	med	artikkel	16	
nr.	2	i	direktiv	67/548/EØF,	skal	anses	som	beslutninger	truffet	
i	samsvar	med	artikkel	51	i	denne	forordning.
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2.	 Anmodninger	 til	 en	 melder	 om	 å	 gi	 ytterligere	
opplysninger	 om	 et	 stoff	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 16	 nr.	 1	 i	
direktiv	 67/548/EØF,	 skal	 anses	 som	 beslutninger	 truffet	 i	
samsvar	med	artikkel	52	i	denne	forordning.	

Et	 slikt	 stoff	 skal	 anses	 for	 å	 være	 inkludert	 i	 Fellesskapets	
løpende	 handlingsplan	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 44	 nr.	 2	 i	
denne	 forordning	 og	 skal	 anses	 for	 å	 være	 valgt	 i	 samsvar	
med	artikkel	45	nr.	2	 i	denne	forordning	av	den	medlemsstat	
hvis	 vedkommende	 myndighet	 har	 anmodet	 om	 ytterligere	
opplysninger	i	samsvar	med	artikkel	7	nr.	2	og	artikkel	16	nr.	1	
i	direktiv	67/548/EØF.

Artikkel 136

Overgangstiltak for eksisterende stoffer

1.	 De	 anmodninger	 som	 ved	 en	 kommisjonsforordning,	 i	
henhold	 til	 artikkel	 10	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EØF)	 nr.	 793/93,	
rettes	til	framstillere	og	importører	om	å	framlegge	ytterligere	
opplysninger	 for	Kommisjonen,	 skal	 anses	 som	 beslutninger	
truffet	i	samsvar	med	artikkel	52	i	denne	forordning.

Vedkommende	myndighet	for	stoffet	skal	være	vedkommende	
myndighet	i	den	medlemsstat	som	er	utpekt	som	rapporterende	
medlemsstat	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 10	 nr.	 1	 i	 forordning	
(EØF)	nr.	793/93,	og	skal	utføre	oppgavene	nevnt	i	artikkel	46	
nr.	3	og	artikkel	48	i	denne	forordning.

2.	 De	 anmodninger	 som	 ved	 en	 kommisjonsforordning,	 i	
henhold	 til	 artikkel	 12	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EØF)	 nr.	 793/93,	
rettes	til	framstillere	og	importører	om	å	framlegge	ytterligere	
opplysninger	 for	Kommisjonen,	 skal	 anses	 som	 beslutninger	
truffet	 i	 samsvar	med	 artikkel	 52	 i	 denne	 forordning.	Byrået	
skal	 fastsette	 vedkommende	myndighet	 for	 stoffet,	 som	 skal	
utføre	oppgavene	nevnt	i	artikkel	46	nr.	3	og	artikkel	48	i	denne	
forordning.

3.	 En	medlemsstat	 hvis	 rapportør	 innen	 1.	 juni	 2008	 ikke	
har	 oversendt	 risikovurderingen	og	 eventuelt	 strategien	 for	 å	
begrense	risikoer	i	samsvar	med	artikkel	10	nr.	3	i	forordning	
(EØF)	nr.	793/93,	skal

a)	 dokumentere	 opplysningene	 om	 fare	 og	 risiko	 i	 samsvar	
med	vedlegg	XV	del	B	i	denne	forordning,

b)	 anvende	artikkel	69	nr.	4	i	denne	forordning	på	grunnlag	av	
opplysningene	nevnt	i	bokstav	a),	og

c)	 utarbeide	en	beskrivelse	av	hvordan	vedkommende	anser	
at	 eventuelle	 andre	 identifiserte	 risikoer	 vil	 måtte	 møtes	
med	andre	tiltak	enn	en	endring	av	vedlegg	XVII	til	denne	
forordning.

Opplysningene	nevnt	ovenfor	skal	framlegges	for	Byrået	innen	
1.	desember	2008.

Artikkel 137

Overgangstiltak for begrensninger

1.	 Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 juni	 2010	 om	 nødvendig	
utarbeide	et	utkast	til	endring	av	vedlegg	XVII	i	samsvar	med	
ett	av	følgende:

a)	 enhver	risikovurdering	og	anbefalt	strategi	for	å	begrense	
risikoer	 som	er	vedtatt	 på	 fellesskapsplan	 i	 samsvar	med	
artikkel	11	i	forordning	(EØF)	nr.	793/93,	 i	den	grad	den	
omfatter	forslag	til	begrensninger	i	samsvar	med	avdeling	
VIII	i	denne	forordning,	men	som	det	ennå	ikke	er	truffet	
noen	beslutning	om	i	henhold	til	direktiv	76/769/EØF,

b)	 ethvert	forslag	som	er	framlagt	for	de	relevante	institusjoner,	
men	som	ennå	ikke	er	vedtatt,	om	innføring	eller	endring	
av	begrensninger	i	henhold	til	direktiv	76/769/EØF.

2.	 Fram	 til	 1.	 juni	 2010	 skal	 all	 dokumentasjon	 nevnt	 i	
artikkel	129	nr.	3	framlegges	for	Kommisjonen.	Kommisjonen	
skal	om	nødvendig	utarbeide	et	utkast	 til	endring	av	vedlegg	
XVII.

3.	 Alle	 endringer	 av	 begrensningene	 vedtatt	 i	 henhold	 til	
direktiv	76/769/EØF	fra	og	med	1.	juni	2007	skal	innarbeides	
i	vedlegg	XVII	med	virkning	fra	1.	juni	2009.

Artikkel 138

Revisjon

1.	 Kommisjonen	skal	innen	1.	juni	2019	foreta	en	revisjon	
for	 å	vurdere	om	anvendelsen	av	 forpliktelsen	 til	 å	 foreta	 en	
vurdering	av	kjemikaliesikkerheten	skal	utvides	til	stoffer	som	
ikke	omfattes	av	denne	forpliktelsen	fordi	de	ikke	er	gjenstand	
for	 registrering	 eller	 er	 gjenstand	 for	 registrering,	 men	 som	
framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	under	ti	tonn	per	år,	
og	 å	 dokumentere	 den	 i	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet.	
Når	 det	 gjelder	 stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	
klassifisering	 som	 kreftframkallende,	 arvestoffskadelige	 eller	
reproduksjonstoksiske	i	kategori	1	eller	2	i	henhold	til	direktiv	
67/548/EØF,	skal	likevel	revisjonen	foretas	innen	1.	juni	2014.	
Kommisjonen	 skal	 ved	 denne	 revisjonen	 ta	 hensyn	 til	 alle	
relevante	faktorer,	herunder

a)	 kostnadene	for	framstillere	og	importører	ved	utarbeiding	
av	rapportene	om	kjemikaliesikkerhet,

b)	 fordelingen	 av	 kostnader	 mellom	 aktørene	 i	
forsyningskjeden	og	den	etterfølgende	bruker,

c)	 fordelene	for	menneskers	helse	og	miljøet.

På	grunnlag	av	denne	revisjonen	kan	Kommisjonen	eventuelt	
framlegge	forslag	til	regelverk	med	henblikk	på	å	utvide	denne	
forpliktelsen.
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2.	 Kommisjonen	 kan	 framlegge	 forslag	 til	 regelverk	
så	 snart	 en	 praktisk	 og	 kostnadseffektiv	 måte	 å	 velge	 ut	
polymerer	 for	 registrering	 på	 grunnlag	 av	 solide	 tekniske	 og	
gyldige	 vitenskapelige	 kriterier	 kan	 etableres,	 og	 etter	 å	 ha	
offentliggjort	en	rapport	om	

a)	 de	risikoer	som	polymerer	utgjør	sammenlignet	med	andre	
stoffer,

b)	 det	eventuelle	behov	for	å	registrere	visse	typer	polymerer,	
idet	det	tas	hensyn	til	på	den	ene	side	konkurranseevne	og	
nyskaping	og	på	den	annen	side	vern	av	menneskers	helse	
og	miljøet.

3.	 Rapporten	nevnt	i	artikkel	117	nr.	4	om	den	erfaring	som	
er	oppnådd	med	anvendelsen	av	denne	forordning,	skal	omfatte	
en	 revisjon	 av	kravene	knyttet	 til	 registrering	 av	 stoffer	 som	
framstilles	eller	 importeres	bare	 i	mengder	på	minst	ett	 tonn,	
men	mindre	 enn	 ti	 tonn	per	 år	 per	 framstiller	 eller	 importør.	
På	grunnlag	av	denne	revisjonen	kan	Kommisjonen	framlegge	
forslag	til	regelverk	med	sikte	på	å	endre	opplysningskravene	
for	 stoffer	 framstilt	 eller	 importert	 i	 mengder	 på	 mellom	
ett	 og	 ti	 tonn	 per	 år	 per	 framstiller	 eller	 importør,	 idet	 det	
tas	 hensyn	 til	 de	 seneste	 utviklingstrekk,	 for	 eksempel	 når	
det	 gjelder	 alternative	 forsøksmetoder	 eller	 (kvantitative)	
strukturaktivitetsrelasjoner	((Q)SAR).

4.	 Kommisjonen	skal	innen	1.	juni	2008	foreta	en	revisjon	
av	 vedlegg	 I,	 IV	 og	 V,	 med	 sikte	 på	 å	 foreslå	 eventuelle	
endringer	av	vedleggene	i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	
i	artikkel	131.

5.	 Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 desember	 2008	 foreta	 en	
revisjon	 av	 vedlegg	 XIII,	 for	 å	 vurdere	 om	 kriteriene	 for	
identifisering	av	stoffer	som	er	persistente,	bioakkumulerende	
og	giftige	eller	svært	persistente	og	svært	bioakkumulerende,	
er	hensiktsmessige,	med	sikte	på	å	foreslå	eventuelle	endringer	
i	samsvar	med	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4.

6.	 Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 juni	 2012	 foreta	 en	
revisjon	for	å	vurdere	om	virkeområdet	for	denne	forordning	
skal	 endres	 for	 å	 unngå	 overlapping	 med	 andre	 relevante	
fellesskapsbestemmelser.	På	grunnlag	av	denne	revisjonen	kan	
Kommisjonen	eventuelt	framlegge	et	forslag	til	regelverk.

7.	 Kommisjonen	skal	innen	1.	juni	2013	foreta	en	revisjon	
for	å	vurdere,	idet	det	tas	hensyn	til	den	seneste	utviklingen	i	
vitenskapelig	kunnskap,	om	virkeområdet	for	artikkel	60	nr.	3	
skal	utvides	til	stoffer	som	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	f)	
har	 hormonforstyrrende	 egenskaper.	 På	 grunnlag	 av	 denne	
revisjonen	 kan	 Kommisjonen	 eventuelt	 framlegge	 forslag	 til	
regelverk.

8.	 Kommisjonen	skal	innen	1.	juni	2019	foreta	en	revisjon	
for	 å	 vurdere	 om	 virkeområdet	 for	 artikkel	 33	 skal	 utvides	
til	 å	 omfatte	 andre	 farlige	 stoffer,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 den	
praktiske	erfaring	med	gjennomføringen	av	nevnte	artikkel.	På	
grunnlag	av	revisjonen	kan	Kommisjonen	eventuelt	framlegge	
forslag	til	regelverk	for	å	utvide	denne	forpliktelsen.

9.	 I	samsvar	med	målet	om	å	fremme	forsøksmetoder	som	
ikke	 krever	 dyreforsøk	 og	 å	 erstatte,	 redusere	 eller	 bedre	
dyreforsøk	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	 skal	
Kommisjonen	innen	1.	juni	2019	revidere	forsøkskravene	nevnt	
i	avsnitt	8.7	i	vedlegg	VIII.	På	grunnlag	av	revisjonen,	og	idet	et	
høyt	nivå	for	vern	av	helse	og	miljø	sikres,	kan	Kommisjonen	
foreslå	 en	 endring	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 nevnt	 i	
artikkel	133	nr.	4.

Artikkel 139

Oppheving

Direktiv	91/155/EØF	oppheves.

Direktiv	93/105/EF	og	2000/21/EF	samt	forordning	(EØF)	nr.	
793/93	og	(EF)	nr.	1488/94	oppheves	med	virkning	fra	1.	juni	
2008.

Direktiv	93/67/EØF	oppheves	med	virkning	fra	1.	august	2008.

Direktiv	76/769/EØF	oppheves	med	virkning	fra	1.	juni	2009.

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

Artikkel 140

Endring av direktiv 1999/45/EF

Artikkel	14	i	direktiv	1999/45/EF	oppheves.

Artikkel 141

Ikrafttredelse og anvendelse

1.	 Denne	forordning	trer	i	kraft	1.	juni	2007.

2.	 Avdeling	II,	III,	V,	VI,	VII,	XI	og	XII	samt	artikkel	128	
og	136	får	anvendelse	fra	1.	juni	2008.

3.	 Artikkel	135	får	anvendelse	fra	1.	august	2008.

4.	 Avdeling	 VIII	 og	 vedlegg	 XVII	 får	 anvendelse	 fra	
1.	juni	2009.
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Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	desember	2006.

For Europaparlamentet For Rådet

J.	BORRELL	FONTELLES M.	VANHANEN

President Formann
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VEDLEGG I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM VURDERING AV STOFFER OG OM UTARBEIDING AV 
RAPPORTER OM KJEMIKALIESIKKERHET

0.	 INNLEDNING

0.1.	 Formålet	med	dette	vedlegg	er	å	fastsette	hvordan	framstillere	og	importører	skal	vurdere	og	dokumentere	at	
risikoen	ved	det	stoffet	de	framstiller	eller	importerer,	er	under	tilstrekkelig	kontroll	under	framstillingen	og	
på	deres	eget/egne	bruksområde(r),	og	at	andre	lenger	nedover	i	forsyningskjeden	er	tilstrekkelig	i	stand	til	å	
kontrollere	risikoene.	Dette	vedlegg	får	også	tilsvarende	anvendelse	på	produsenter	og	importører	av	produkter	
som	må	foreta	en	vurdering	av	kjemikaliesikkerheten	som	del	av	en	registrering.

0.2.	 Vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	skal	foretas	av	én	eller	flere	kvalifiserte	personer	som	har	relevant	erfaring	
og	opplæring,	herunder	oppfriskningskurs.

0.3.	 En	framstillers	vurdering	av	kjemikaliesikkerheten	skal	ta	for	seg	produksjonen	av	et	stoff	og	all	identifisert	
bruk.	 En	 importørs	 vurdering	 av	 kjemikaliesikkerhet	 skal	 ta	 for	 seg	 alle	 identifiserte	 bruksområder.	
Vurderingen	 av	kjemikaliesikkerhet	 skal	 ta	 for	 seg	bruken	 av	 stoffet	 alene	 (herunder	 eventuelle	 betydelige	
urenheter	 og	 tilsetningsstoffer),	 i	 en	 stoffblanding	 og	 i	 et	 produkt,	 som	 definert	 ved	 de	 identifiserte	
bruksområdene.	Vurderingen	 skal	 ta	 for	 seg	 alle	 stadier	 i	 stoffets	 livssyklus	 som	 følger	 av	 framstilling	 og	
identifiserte	bruksområder.	Vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	skal	bygge	på	en	sammenligning	av	et	stoffs	
potensielle	 skadevirkninger	med	den	kjente	eller	 rimelig	 forutsigbare	eksponeringen	av	mennesker	og/eller	
miljø	for	stoffet,	idet	det	tas	hensyn	til	iverksatte	og	anbefalte	tiltak	for	risikohåndtering	og	driftsvilkår.

0.4.	 Stoffer	hvis	fysisk-kjemiske,	toksikologiske	og	økotoksikologiske	egenskaper	med	sannsynlighet	ligner	eller	
følger	et	bestemt	mønster	som	følge	av	strukturell	likhet,	kan	anses	som	en	gruppe	eller	«kategori»	av	stoffer.	
Dersom	framstilleren	eller	importøren	anser	den	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	som	er	foretatt	for	et	stoff,	
for	å	være	tilstrekkelig	for	å	vurdere	og	dokumentere	at	risikoer	som	følger	av	et	annet	stoff	eller	en	annen	
gruppe	eller	«kategori»	av	stoffer,	er	under	tilstrekkelig	kontroll,	kan	vedkommende	bruke	denne	vurderingen	
av	kjemikaliesikkerhet	for	det	andre	stoffet	eller	den	andre	gruppen	eller	«kategorien»	av	stoffer.	Framstilleren	
eller	importøren	skal	gi	en	begrunnelse	for	dette.

0.5.	 Vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	skal	bygge	på	opplysningene	om	stoffet	i	den	tekniske	dokumentasjonen	
og	på	andre	tilgjengelige	og	relevante	opplysninger.	Framstillere	eller	importører	som	framlegger	et	forslag	
til	 forsøk	 i	 samsvar	 med	 vedlegg	 IX	 og	 X,	 skal	 registrere	 dette	 i	 det	 relevante	 avsnitt	 i	 rapporten	 om	
kjemikaliesikkerhet.	Tilgjengelige	opplysninger	fra	vurderinger	foretatt	i	henhold	til	andre	internasjonale	eller	
nasjonale	programmer	skal	inkluderes.	Dersom	det	foreligger	en	vurdering	foretatt	i	henhold	til	Fellesskapets	
regelverk	(f.eks.	en	risikovurdering	gjennomført	i	henhold	til	forordning	(EØF)	nr.	793/93),	skal	den	eventuelt	
tas	i	betraktning	ved	utarbeidingen	av	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	som	skal	gjengi	resultatene.	Avvik	
fra	slike	vurderinger	skal	begrunnes.

De	 opplysningene	 som	 skal	 tas	 i	 betraktning,	 omfatter	 altså	 opplysninger	 om	 de	 farene	 stoffet	 utgjør,	
eksponeringen	 ved	 framstilling	 eller	 import,	 identifiserte	 bruksområder	 for	 stoffet,	 driftsvilkår	 og	
risikohåndteringstiltak	som	er	iverksatt	eller	anbefalt	for	etterfølgende	brukere	som	det	skal	tas	hensyn	til.

I	 samsvar	med	 avsnitt	 3	 i	 vedlegg	XI	 kan	 det	 i	 enkelte	 tilfeller	 være	 unødvendig	 å	 framskaffe	manglende	
opplysninger	fordi	risikohåndteringstiltak	eller	driftsvilkår	som	er	nødvendige	for	å	kontrollere	en	risiko	som	
er	godt	beskrevet,	også	kan	være	tilstrekkelige	til	å	kontrollere	andre	potensielle	risikoer,	som	det	dermed	ikke	
er	nødvendig	å	beskrive	presist.

Dersom	 framstilleren	 eller	 importøren	 anser	 at	 tilleggsopplysninger	 er	 nødvendige	 for	 å	 utarbeide	
vedkommendes	 rapport	 om	kjemikaliesikkerhet,	 og	 disse	 opplysningene	kan	 framskaffes	 bare	 ved	 å	 foreta	
forsøk	 i	 samsvar	med	 vedlegg	 IX	 eller	X,	 skal	 vedkommende	 framlegge	 et	 forslag	 til	 forsøksstrategi,	 der	
vedkommende	 forklarer	 hvorfor	 det	 anses	 nødvendig	 med	 tilleggsopplysninger,	 og	 registrere	 dette	 i	 det	
relevant	 avsnitt	 i	 rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet.	 I	 påvente	 av	 resultatene	 fra	 tilleggsforsøkene	 skal	
vedkommende,	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	registrere	de	midlertidige	risikohåndteringstiltak	som	er	
iverksatt	og	de	tiltak	som	er	beregnet	på	å	håndtere	de	risikoer	som	skal	undersøkes	og	som	vedkommende	
anbefaler	for	etterfølgende	brukere,	og	inkludere	dem	i	eksponeringsscenarioet	som	er	utarbeidet.

0.6.	 En	 vurdering	 av	 kjemikaliesikkerheten	 som	 en	 framstiller	 eller	 importør	 foretar	 for	 et	 stoff,	 skal	 omfatte	
følgende	trinn,	i	samsvar	med	de	relevante	avsnitt	i	dette	vedlegg:

1.	 En	vurdering	av	farer	for	menneskers	helse

2.	 En	vurdering	av	de	farer	de	fysisk-kjemiske	egenskapene	utgjør	for	menneskers	helse
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3.	 En	vurdering	av	miljøfarer

4.	 En	PBT-	og	vPvB-vurdering

Dersom	framstilleren	eller	importøren,	som	følge	av	trinn	1-4,	slutter	at	stoffet	eller	stoffblandingen	oppfyller	
kriteriene	for	klassifisering	som	farlig	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF	eller	direktiv	1999/45/EF,	eller	anses	
som	PBT	eller	vPvB,	skal	vurderingen	av	kjemikaliesikkerheten	omfatte	også	følgende	trinn:

5.	 En	eksponeringsvurdering

5.1.	Eventuelt	utvikling	av	eksponeringsscenario(er)	eller	relevante	bruks-	og	eksponeringskategorier

5.2.	En	eksponeringsberegning

6.	 En	risikobeskrivelse

Et	 sammendrag	 av	 alle	 relevante	 opplysninger	 som	 brukes	 ved	 behandlingen	 av	 punktene	 ovenfor,	 skal	
framlegges	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	(avsnitt	7).

0.7.	 Hovedelementet	 i	 eksponeringsdelen	 av	 rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	 er	 beskrivelsen	 av	 ett	 eller	 flere	
eksponeringsscenarioer	som	er	 innarbeidet	for	framstillerens	produksjon	og	framstillerens	eller	 importørens	
egen	bruk,	og	beskrivelsen	av	det/de	eksponeringsscenarioer	som	framstilleren	eller	importøren	anbefaler	blir	
gjennomført	for	det	eller	de	identifiserte	bruksområde(r).

Et	eksponeringsscenario	er	det	sett	av	vilkår	som	beskriver	hvordan	stoffet	blir	framstilt	eller	brukt	i	løpet	av	
sin	livssyklus,	og	hvordan	framstilleren	eller	importøren	kontrollerer,	eller	anbefaler	etterfølgende	brukere	å	
kontrollere,	menneskers	eller	miljøets	eksponering.	Disse	settene	med	vilkår	inneholder	en	beskrivelse	av	de	
risikohåndteringstiltakene	og	driftsvilkårene	 som	framstilleren	eller	 importøren	har	 iverksatt	 eller	anbefaler	
iverksatt	av	etterfølgende	brukere.

Dersom	stoffet	bringes	i	omsetning,	skal	det/de	relevante	eksponeringsscenarioer,	herunder	risikohåndteringstiltak	
og	driftsvilkår,	inkluderes	i	et	vedlegg	til	sikkerhetsdatabladene	i	samsvar	med	vedlegg	II.

0.8.	 Detaljnivået	 som	 kreves	 i	 beskrivelsen	 av	 et	 eksponeringsscenario,	 kan	 variere	 betydelig	 fra	 tilfelle	 til	
tilfelle,	avhengig	av	bruken	av	stoffet,	dets	fareegenskaper	og	informasjonsmengden	som	er	tilgjengelig	for	
framstilleren	 eller	 importøren.	 Eksponeringsscenarioene	 kan	 beskrive	 relevante	 risikohåndteringstiltak	 for	
flere	enkeltprosesser	eller	bestemte	bruksområder	for	et	stoff.	Et	eksponeringsscenario	kan	dermed	dekke	et	
stort	spekter	av	prosesser	eller	bruksområder.	Eksponeringsscenarioer	som	dekker	et	stort	spekter	av	prosesser	
eller	bruksområder,	kan	omtales	som	eksponeringskategorier.	Videre	bruk	av	«eksponeringsscenario»	i	dette	
vedlegg	og	vedlegg	II	omfatter	eksponeringskategorier,	i	det	omfang	de	er	utarbeidet.

0.9.	 Dersom	det	 i	 henhold	 til	 vedlegg	XI	 ikke	 er	 nødvendig	med	opplysninger,	 skal	 dette	 angis	 i	 det	 relevante	
avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	og	det	skal	vises	til	begrunnelsen	i	den	tekniske	dokumentasjonen.	
Det	skal	også	angis	i	sikkerhetsdatabladet	at	det	ikke	kreves	opplysninger.

0.10.	 Med	hensyn	til	særlige	virkninger,	som	nedbryting	av	ozonlaget,	potensial	for	fotokjemisk	ozondanning,	sterk	
lukt	og	smaksendringer,	som	framgangsmåtene	fastsatt	i	avsnitt	1-6	ikke	kan	anvendes	på,	vurderes	risikoene	
knyttet	til	slike	virkninger	i	hvert	enkelt	tilfelle,	og	framstilleren	eller	importøren	skal	vedlegge	en	fullstendig	
beskrivelse	av	og	begrunnelse	for	slike	vurderinger	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	og	et	sammendrag	skal	
gjengis	i	sikkerhetsdatabladet.

0.11.	 Ved	vurderingen	av	risikoene	knyttet	til	bruken	av	ett	eller	flere	stoffer	som	inngår	i	en	bestemt	stoffblanding	
(for	eksempel	legeringer),	skal	det	tas	hensyn	til	bestanddelenes	binding	i	den	kjemiske	matrisen.

0.12.	 Dersom	metodikken	beskrevet	i	dette	vedlegg	ikke	passer,	skal	en	alternativ	metodikk	forklares	og	begrunnes	
i	detalj	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet.
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0.13.	 Del	 A	 av	 rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 skal	 omfatte	 en	 erklæring	 om	 at	 risikohåndteringstiltakene	
beskrevet	i	de	relevante	eksponeringsscenarioer	for	framstillerens	eller	importørens	eget/egne	bruksområde(r)	
er	iverksatt	av	framstilleren	eller	importøren,	og	at	eksponeringsscenarioene	for	de	identifiserte	bruksområder	
er	formidlet	til	distributører	og	etterfølgende	brukere	i	sikkerhetsdatabladene.

1.	 VURDERING	AV	FARER	FOR	MENNESKERS	HELSE

1.0.	 Innledning

1.0.1.	 Formålet	med	vurderingen	av	farer	for	menneskers	helse	er

–	 å	bestemme	klassifiseringen	og	merkingen	av	et	stoff	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF,	og

–	 å	avlede	det	høyeste	eksponeringsnivå	for	stoffet	som	mennesker	kan	utsettes	for.	Dette	eksponeringsnivået	
kalles	avledet	nivå	uten	virkning	(DNEL).

1.0.2.	 Vurderingen	 av	 farer	 for	 menneskers	 helse	 skal	 ta	 i	 betraktning	 stoffets	 toksikokinetiske	 profil	 (dvs.	
absorpsjon,	 stoffskifte,	 fordeling	 og	 utskilling)	 og	 følgende	 grupper	 av	 virkninger:	 1)	 akutte	 virkninger	
(akutt	giftighet,	irritasjon	og	etsende	virkning),	2)	sensibilisering,	3)	giftighet	ved	gjentatt	dose	og	4)	CMR-
virkninger	(kreftframkallende,	arvestoffskadelige	og	reproduksjonstoksiske).	På	grunnlag	av	alle	tilgjengelige	
opplysninger	skal	det	tas	hensyn	til	andre	virkninger	ved	behov.

1.0.3.	 Farevurderingen	skal	omfatte	følgende	fire	trinn:

Trinn	1:	Vurdering	av	opplysninger	som	ikke	gjelder	mennesker

Trinn	2:	Vurdering	av	opplysninger	som	gjelder	mennesker

Trinn	3:	Klassifisering	og	merking

Trinn	4:	Bestemmelse	av	DNEL

1.0.4.	 De	tre	første	trinnene	foretas	for	hver	virkning	som	det	foreligger	opplysninger	om,	og	skal	registreres	i	det	
relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	og	dersom	det	kreves	og	i	samsvar	med	artikkel	31,	som	
sammendrag	i	sikkerhetsdatabladet	i	avsnitt	2	og	11.

1.0.5.	 For	 enhver	 virkning	 som	 det	 ikke	 foreligger	 relevante	 opplysninger	 om,	 skal	 det	 relevante	 avsnitt	
inneholde	setningen	«Slike opplysninger foreligger ikke».	Begrunnelsen,	herunder	henvisninger	til	eventuelle	
litteratursøk,	skal	inkluderes	i	den	tekniske	dokumentasjonen.

1.0.6.	 Trinn	4	i	vurderingen	av	farer	for	menneskers	helse	skal	foretas	ved	at	resultatene	fra	de	første	tre	trinnene	
integreres,	og	skal	inkluderes	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	og	i	sammendragsform	
i	sikkerhetsdatabladet	i	avsnitt	8.1.

1.1.	 Trinn 1: Vurdering av opplysninger som ikke gjelder mennesker

1.1.1.	 Vurderingen	av	opplysninger	som	ikke	gjelder	mennesker,	skal	omfatte	følgende:

–	 fareidentifikasjon	 for	 virkningen	 på	 grunnlag	 av	 alle	 tilgjengelige	 opplysninger	 som	 ikke	 gjelder	
mennesker,

–	 bestemmelse	av	forholdet	mellom	kvantitativ	dose	(konsentrasjon)	og	respons	(virkning)

1.1.2.	 Når	 det	 ikke	 er	 mulig	 å	 fastslå	 forholdet	 mellom	 kvantitativ	 dose	 (konsentrasjon)	 og	 respons	 (virkning),	
skal	 dette	 begrunnes,	 og	 en	 semi-kvantitativ	 eller	 kvalitativ	 analyse	 skal	 inkluderes.	 For	 eksempel	 er	 det	
for	 akutte	 virkninger	 vanligvis	 ikke	 mulig	 å	 fastslå	 forholdet	 mellom	 kvantitativ	 dose	 (konsentrasjon)	 og	
respons	(virkning)	på	grunnlag	av	resultatene	av	et	forsøk	foretatt	i	samsvar	med	forsøksmetodene	fastsatt	i	en	
kommisjonsforordning	som	angitt	i	artikkel	13	nr.	3.	I	slike	tilfeller	er	det	tilstrekkelig	å	bestemme	hvorvidt	
og	i	hvilken	grad	stoffet	har	en	iboende	evne	til	å	gi	vedkommende	virkning.

1.1.3.	 Alle	opplysninger	som	ikke	gjelder	mennesker,	og	som	brukes	til	å	vurdere	en	bestemt	virkning	på	mennesker	
og	til	å	bestemme	forholdet	mellom	dose	(konsentrasjon)	og	respons	(virkning),	skal	presenteres	kortfattet,	om	
mulig	i	form	av	en	tabell	eller	tabeller,	idet	det	skilles	mellom	in vitro-opplysninger,	in vivo-opplysninger	og	
andre	opplysninger.	De	relevante	forsøksresultater	(f.eks.	LD50,	NO(A)EL	eller	LO(A)EL)	og	forsøksvilkår	
(f.eks.	 forsøksvarighet,	 tilførselsvei)	 og	 andre	 relevante	 opplysninger	 skal	 angis	 i	 målenheter	 som	 er	
internasjonalt	anerkjent	for	dette	formål.
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1.1.4.	 Dersom	det	foreligger	en	enkelt	undersøkelse,	bør	det	utarbeides	et	fyllestgjørende	undersøkelsessammendrag	
for	den.	Dersom	det	foreligger	flere	undersøkelser	som	tar	for	seg	samme	virkning,	etter	at	det	er	tatt	hensyn	
til	mulige	variabler	 (f.eks.	utførelse,	 tilstrekkelighet,	 forsøksartens	 relevans,	 resultatenes	kvalitet	osv.),	 skal	
normalt	 undersøkelsen	 eller	 undersøkelsene	 som	 gir	 størst	 grunn	 til	 bekymring,	 anvendes	 til	 å	 bestemme	
DNEL-verdier,	og	et	fyllestgjørende	undersøkelsessammendrag	utarbeides	for	den	undersøkelsen	eller	disse	
undersøkelsene	 og	 inkluderes	 i	 den	 tekniske	 dokumentasjonen.	 Fyllestgjørende	 undersøkelsessammendrag	
skal	kreves	for	alle	nøkkeldata	som	anvendes	ved	farevurderingen.	Dersom	undersøkelsen(e)	som	gir	størst	
grunn	til	bekymring,	 ikke	benyttes,	skal	dette	begrunnes	utførlig	og	begrunnelsen	inkluderes	i	den	tekniske	
dokumentasjonen,	 ikke	 bare	 for	 undersøkelsen	 som	benyttes,	men	 for	 alle	 undersøkelser	 som	gir	 grunn	 til	
større	bekymring	enn	undersøkelsen	som	benyttes.	Det	er	viktig	at	undersøkelsens	gyldighet	tas	i	betraktning	
uavhengig	av	om	farer	er	identifisert	eller	ikke.

1.2.	 Trinn 2: Vurdering av opplysninger som gjelder mennesker

Dersom	det	ikke	foreligger	opplysninger	som	gjelder	mennesker,	skal	denne	delen	inneholde	setningen	«Ingen	
opplysninger	som	gjelder	mennesker,	foreligger».	Dersom	det	foreligger	opplysninger	som	gjelder	mennesker,	
skal	de	imidlertid	presenteres,	om	mulig	i	tabellform.

1.3.	 Trinn 3: Klassifisering og merking

1.3.1.	 Korrekt	 klassifisering	 og	 merking	 fastsatt	 i	 henhold	 til	 kriteriene	 i	 direktiv	 67/548/EØF	 skal	 angis	 og	
begrunnes.	Når	det	er	aktuelt,	skal	bestemte	konsentrasjonsgrenser	som	følger	av	anvendelsen	av	artikkel	4	
nr.	 4	 i	 direktiv	 67/548/EØF	 og	 artikkel	 4-7	 i	 direktiv	 1999/45/EF,	 angis,	 og	 dersom	 de	 ikke	 er	 oppført	 i	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF,	skal	det	begrunnes.	Vurderingen	skal	alltid	omfatte	en	erklæring	hvorvidt	
stoffet	oppfyller	kriteriene	fastsatt	i	direktiv	67/548/EØF	for	CMR,	kategori	1	og	2.

1.3.2.	 Dersom	 opplysningene	 ikke	 er	 tilstrekkelige	 til	 å	 avgjøre	 om	 et	 stoff	 skal	 klassifiseres	 for	 et	 bestemt	
endepunkt,	skal	registranten	angi	og	begrunne	tiltaket	eller	beslutningen	som	er	truffet	som	følge	av	dette.

1.4.	 Trinn 4: Identifikasjon av DNEL

1.4.1.	 På	 grunnlag	 av	 trinn	 1	 og	 2	 skal	 det	 fastsettes	 DNEL-verdi(er)	 for	 stoffet	 som	 gjenspeiler	 sannsynlig(e)	
opptaksvei(er)	 og	 eksponeringens	 varighet	 og	 hyppighet.	 For	 noen	 endepunkter,	 særlig	 arvestoffskadelig	
og	kreftframkallende	virkning,	er	det	ikke	sikkert	at	 tilgjengelige	opplysninger	gjør	det	mulig	å	fastsette	en	
terskel	og	dermed	en	DNEL-verdi.	Dersom	det	kan	begrunnes	ut	fra	eksponeringsscenarioet/-ene,	kan	det	være	
tilstrekkelig	med	én	DNEL-verdi.	Tatt	i	betraktning	de	tilgjengelige	opplysningene	og	eksponeringsscenarioene	
nevnt	 i	 avsnitt	 9	 i	 rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 kan	 det	 imidlertid	 være	 nødvendig	 å	 identifisere	
forskjellige	DNEL-verdier	for	hver	relevant	befolkningsgruppe	(f.eks.	arbeidstakere,	forbrukere	og	personer	
som	kan	bli	 eksponert	 indirekte	via	miljøet)	og	muligens	 for	 enkelte	utsatte	undergrupper	 av	befolkningen	
(f.eks.	barn,	gravide)	og	for	forskjellige	opptaksveier.	Det	skal	gis	en	fullstendig	begrunnelse,	blant	annet	ved	
angivelse	av	valg	av	opplysninger	som	brukes,	opptaksvei	(gjennom	munnen,	gjennom	huden,	ved	innånding)	
samt	varigheten	og	hyppigheten	av	eksponeringen	 for	 stoffet	 som	DNEL-verdien	gjelder	 for.	Dersom	flere	
opptaksveier	er	mulige,	skal	det	fastsettes	en	DNEL-verdi	for	hver	opptaksvei	samt	for	eksponering	via	alle	
opptaksveier	under	ett.	Når	DNEL-verdien	fastsettes,	skal	det	blant	annet	tas	hensyn	til	følgende	faktorer:

a)	 usikkerheten	knyttet	til	blant	annet	variasjonen	i	forsøksdata	og	variasjonen	innen	og	mellom	arter,

b)	 virkningens	art	og	omfang,

c)	 sensibiliteten	til	den	befolknings(under)gruppe	som	de	kvantitative	og/eller	kvalitative	opplysningene	om	
eksponering	gjelder	for.

1.4.2.	 Dersom	det	 ikke	er	mulig	å	 identifisere	en	DNEL-verdi,	 skal	dette	klart	 angis	 sammen	med	en	 fullstendig	
begrunnelse.

2.	 VURDERING	AV	FYSISK-KJEMISKE	FARER

2.1.	 Formålet	med	farevurderingen	av	fysisk-kjemiske	egenskaper	er	å	bestemme	klassifiseringen	og	merkingen	av	
et	stoff	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF.

2.2.	 Som	 et	 minstemål	 skal	 potensielle	 virkninger	 på	 menneskers	 helse	 vurderes	 for	 følgende	 fysisk-kjemiske	
egenskaper:

–	 eksplosjonsevne,

–	 antennelighet,

–	 oksidasjonspotensial.

Dersom	 opplysningene	 ikke	 er	 tilstrekkelige	 til	 å	 avgjøre	 om	 et	 stoff	 skal	 klassifiseres	 for	 et	 bestemt	
endepunkt,	skal	registranten	angi	og	begrunne	tiltaket	eller	beslutningen	som	er	truffet	som	følge	av	dette.
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2.3.	 Vurderingen	av	hver	virkning	skal	angis	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	(avsnitt	7),	
og	om	nødvendig	og	i	samsvar	med	artikkel	31,	i	sammendragsform	i	sikkerhetsdatabladets	avsnitt	2	og	9.

2.4.	 For	 hver	 fysisk-kjemiske	 egenskap	 skal	 stoffets	 iboende	 evne	 til	 å	 forårsake	 virkningen	 som	 følger	 av	
framstilling	og	identifiserte	bruksområder,	vurderes.

2.5.	 Korrekt	 klassifisering	 og	 merking	 fastsatt	 i	 henhold	 til	 kriteriene	 i	 direktiv	 67/548/EØF	 skal	 angis	 og	
begrunnes.

3.	 VURDERING	AV	MILJØFARER

3.0.	 Innledning

3.0.1.	 Formålet	med	vurderingen	av	miljøfarer	er	å	bestemme	et	stoffs	klassifisering	og	merking	i	henhold	til	direktiv	
67/548/EØF,	 og	 identifisere	 den	 konsentrasjon	 av	 stoffet	 under	 hvilken	 det	 ikke	 forventes	 å	 forekomme	
skadevirkninger	 i	 det	 berørte	 miljø.	 Denne	 konsentrasjonen	 kalles	 beregnet	 konsentrasjon	 uten	 virkning	
(PNEC).

3.0.2.	 Ved	 vurderingen	 av	 miljørisiko	 skal	 de	 potensielle	 virkningene	 på	 miljøet,	 som	 består	 av	 1)	 vannmiljøet	
(herunder	sedimenter),	2)	jordmiljøet	og	(3	atmosfæren,	herunder	potensielle	virkninger	som	kan	opptre	4)	via	
akkumulering	i	næringskjeden,	tas	i	betraktning.	Dessuten	skal	det	tas	hensyn	til	potensielle	virkninger	på	5)	
den	mikrobielle	aktiviteten	i	renseanlegg.	Vurderingen	av	virkningene	på	hver	av	disse	fem	miljøområder	skal	
angis	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	(avsnitt	7),	og	om	nødvendig	og	i	samsvar	med	
artikkel	31,	i	sammendragsform	i	sikkerhetsdatabladets	avsnitt	2	og	12.

3.0.3.	 For	hver	del	av	miljøet	for	hvilken	det	ikke	foreligger	opplysninger	om	virkningene,	skal	det	relevante	avsnitt	
i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	inneholde	setningen	«Slike	opplysninger	foreligger	ikke».	Begrunnelsen,	
herunder	 henvisning	 til	 eventuelle	 litteratursøk,	 skal	 inkluderes	 i	 den	 tekniske	dokumentasjonen.	For	 hvert	
miljøområde	som	det	foreligger	opplysninger	om,	men	der	framstilleren	eller	 importøren	ikke	anser	det	for	
nødvendig	å	foreta	en	farevurdering,	skal	framstilleren	eller	importøren	gi	en	begrunnelse,	med	henvisning	til	
relevante	opplysninger,	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	(avsnitt	7),	og	om	nødvendig	
og	i	samsvar	med	artikkel	31,	i	sammendragsform	i	sikkerhetsdatabladets	avsnitt	12.

3.0.4.	 Farevurderingen	skal	bestå	av	følgende	tre	trinn,	som	skal	være	klart	angitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet:

Trinn	1:	Vurdering	av	opplysninger

Trinn	2:	Klassifisering	og	merking

Trinn	3:	Bestemmelse	av	PNEC

3.1.	 Trinn 1: Vurdering av opplysninger

3.1.1.	 Vurderingen	av	alle	tilgjengelige	opplysninger	skal	omfatte	følgende:

–	 fareidentifikasjon	på	grunnlag	av	alle	tilgjengelige	opplysninger,

–	 bestemmelse	av	forholdet	mellom	kvantitativ	dose	(konsentrasjon)	og	respons	(virkning).

3.1.2.	 Dersom	det	ikke	er	mulig	å	fastslå	forholdet	mellom	kvantitativ	dose	(konsentrasjon)	og	respons	(virkning),	
skal	dette	begrunnes,	og	en	semi-kvantitativ	eller	kvalitativ	analyse	skal	inkluderes.

3.1.3.	 Alle	opplysninger	som	brukes	til	å	vurdere	virkningene	på	et	bestemt	miljøområde,	skal	presenteres	kortfattet,	
om	 mulig	 i	 form	 av	 en	 tabell	 eller	 tabeller.	 De	 relevante	 forsøksresultater	 (f.eks.	 LC50	 eller	 NOEC)	 og	
forsøksvilkår	(f.eks.	forsøksvarighet,	opptaksvei)	og	andre	relevante	opplysninger	skal	angis	i	målenheter	som	
er	internasjonalt	anerkjent	for	dette	formål.
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3.1.4.	 Alle	opplysninger	 som	brukes	 til	 å	vurdere	 stoffets	 skjebne	 i	miljøet,	 skal	presenteres	kortfattet,	om	mulig	
i	 form	 av	 en	 tabell	 eller	 tabeller.	 De	 relevante	 forsøksresultater	 og	 forsøksvilkår	 samt	 andre	 relevante	
opplysninger	skal	angis	i	målenheter	som	er	internasjonalt	anerkjent	for	dette	formål.

3.1.5.	 Dersom	det	foreligger	en	enkelt	undersøkelse,	bør	det	utarbeides	et	fyllestgjørende	undersøkelsessammendrag	
for	den.	Dersom	det	foreligger	flere	undersøkelser	som	tar	for	seg	samme	virkning,	skal	undersøkelsen	eller	
undersøkelsene	som	gir	størst	grunn	til	bekymring,	anvendes	til	å	trekke	en	konklusjon,	og	et	fyllestgjørende	
undersøkelsessammendrag	utarbeides	 for	den	undersøkelsen	eller	disse	undersøkelsene	og	 inkluderes	 i	 den	
tekniske	 dokumentasjonen.	 Fyllestgjørende	 undersøkelsessammendrag	 skal	 kreves	 for	 alle	 nøkkeldata	 som	
anvendes	ved	farevurderingen.	Dersom	undersøkelsen	eller	undersøkelsene	som	gir	størst	grunn	til	bekymring,	
ikke	benyttes,	skal	dette	begrunnes	utførlig	og	begrunnelsen	inkluderes	i	den	tekniske	dokumentasjonen,	ikke	
bare	for	den	undersøkelsen	som	benyttes,	men	for	alle	undersøkelser	som	gir	større	grunn	til	bekymring	enn	
den	undersøkelsen	som	benyttes.	For	stoffer	der	alle	tilgjengelige	undersøkelser	tyder	på	at	det	ikke	foreligger	
noen	fare,	foretas	en	samlet	vurdering	av	gyldigheten	av	alle	undersøkelsene.

3.2.	 Trinn 2: Klassifisering og merking

3.2.1.	 Korrekt	 klassifisering	 og	 merking	 fastsatt	 i	 henhold	 til	 kriteriene	 i	 direktiv	 67/548/EØF	 skal	 angis	 og	
begrunnes.	Når	 det	 er	 aktuelt,	 skal	 bestemte	 konsentrasjonsgrenser	 som	 følger	 av	 anvendelsen	 av	 artikkel	
4	nr.	 4	 i	 direktiv	67/548/EØF	og	artikkel	4-7	 i	 direktiv	1999/45/EF,	 angis,	 og	dersom	de	 ikke	 er	oppført	 i	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF,	skal	det	begrunnes.

3.2.2.	 Dersom	 opplysningene	 ikke	 er	 tilstrekkelige	 til	 å	 avgjøre	 om	 et	 stoff	 skal	 klassifiseres	 for	 et	 bestemt	
endepunkt,	skal	registranten	angi	og	begrunne	tiltaket	eller	beslutningen	som	er	truffet	som	følge	av	dette.

3.3.	 Trinn 3: Fastsettelse av PNEC

3.3.1.	 PNEC	for	hvert	miljøområde	bestemmes	på	grunnlag	av	tilgjengelige	opplysninger.	PNEC	kan	beregnes	ved	
at	en	passende	vurderingsfaktor	anvendes	på	virkningsverdiene	(f.eks.	LC50	eller	NOEC).	Vurderingsfaktoren	
uttrykker	differansen	mellom	virkningsverdiene	fastsatt	for	et	begrenset	antall	arter,	fra	laboratorieforsøk,	og	
PNEC	for	det	aktuelle	miljøområdet(1).

3.3.2.	 Dersom	det	ikke	er	mulig	å	bestemme	PNEC,	skal	dette	klart	angis,	sammen	med	en	fullstendig	begrunnelse.

4.	 PBT-	OG	vPvB-VURDERING

4.0.	 Innledning

4.0.1.	 Formålet	med	PBT-	 og	 vPvB-vurderingen	 er	 å	 bestemme	om	 stoffet	 oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 vedlegg	
XIII,	og	i	så	fall	å	beskrive	potensielle	utslipp	av	stoffet.	En	farevurdering	i	samsvar	med	avsnitt	1	og	3	i	dette	
vedlegg	som	tar	for	seg	alle	 langsiktige	virkninger	og	vurderingen	av	langsiktig	eksponering	av	mennesker	
og	miljø,	foretatt	i	samsvar	med	avsnitt	5	(Eksponeringsvurdering),	trinn	2	(Eksponeringsoverslag),	kan	ikke	
foretas	med	tilstrekkelig	pålitelighet	for	stoffer	som	oppfyller	PBT-	og	vPvB-kriteriene	i	vedlegg	XIII.	Egne	
vurderinger	av	PBT	og	vPvB	er	derfor	påkrevd.

4.0.2.	 PBT-	og	vPvB-vurderingen	skal	bestå	av	følgende	to	trinn,	som	skal	klart	angis	som	slike	i	del	B	i	avsnitt	8	i	
rapporten	om	kjemikaliesikkerhet:

Trinn	1:	 Sammenligning	med	kriteriene

Trinn	2:	 Utslippsbeskrivelse

Vurderingen	skal	også	sammenfattes	i	sikkerhetsdatabladets	avsnitt	12.

4.1.	 Trinn 1: Sammenligning med kriteriene

Denne	delen	av	PBT-	og	vPvB-vurderingen	omfatter	en	sammenligning	av	tilgjengelige	opplysninger,	som	er	
framlagt	som	en	del	av	den	tekniske	dokumentasjonen,	med	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	XIII	samt	en	erklæring	
om	hvorvidt	stoffet	oppfyller	kriteriene.

Dersom	 de	 tilgjengelige	 opplysningene	 ikke	 er	 tilstrekkelige	 til	 å	 avgjøre	 om	 stoffet	 oppfyller	 kriteriene	 i	
vedlegg	XIII,	skal	det	for	hvert	enkelt	tilfelle	tas	hensyn	til	andre	fakta	som	gir	tilsvarende	grunn	til	bekymring,	
som	overvåkingsdata	som	er	tilgjengelige	for	registranten.

(1)	 Jo	 mer	 omfattende	 dataene	 er	 og	 jo	 lenger	 forsøkene	 varer,	 desto	 mindre	 er	 vanligvis	 graden	 av	 usikkerhet	 og	 størrelsen	 på	
vurderingsfaktoren.		En	vurderingsfaktor	på	1	000	brukes	normalt	for	den	laveste	av	de	tre	kortsiktige	L(E)C50-verdiene	som	er	
utledet	av	arter	som	representerer	forskjellige	trofiske	nivåer,	og	en	faktor	på	ti	for	den	laveste	av	de	tre	langsiktige	NOEC-verdiene	
som	er	utledet	av	arter	som	representerer	forskjellige	trofiske	nivåer.
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Dersom	 den	 tekniske	 dokumentasjonen	 for	 ett	 eller	 flere	 endepunkter	 bare	 inneholder	 de	 opplysningene	
som	kreves	i	vedlegg	VII	og	VIII,	skal	registranten	ta	i	betraktning	opplysninger	som	gjelder	bestemmelsen	
av	 P-,	 B-	 og	T-egenskaper	 for	 å	 avgjøre	 om	 ytterligere	 opplysninger	må	 framskaffes	 for	 å	 nå	målet	med	
PBT-	og	vPvB-vurderingen.	Dersom	det	nødvendig	å	 framskaffe	 tilleggsopplysninger	 som	vil	kreve	 forsøk	
på	virveldyr,	skal	registranten	framlegge	et	forslag	til	forsøk.	Det	er	imidlertid	ikke	nødvendig	å	framskaffe	
slike	opplysninger	dersom	registranten	iverksetter	eller	anbefaler	risikohåndteringstiltak	og	driftsvilkår	som	i	
henhold	til	avsnitt	3	i	vedlegg	XI	er	tilstrekkelige	til	at	det	er	mulig	å	gi	unntak	fra	forsøk	som	gjelder	PBT-	og	
vPvB-vurdering.

4.2.	 Trinn 2: Utslippsbeskrivelse

Dersom	stoffet	oppfyller	kriteriene,	skal	det	foretas	en	utslippsbeskrivelse	som	består	av	de	relevante	deler	av	
eksponeringsvurderingen	beskrevet	i	avsnitt	5.	Den	skal	særlig	inneholde	et	overslag	over	mengdene	av	stoffet	
som	blir	sluppet	ut	i	de	forskjellige	deler	av	miljøet	under	alle	aktiviteter	som	framstilleren	eller	importøren	
utfører,	 samt	 alle	 identifiserte	 bruksområder	 og	 en	 bestemmelse	 av	 sannsynlige	 veier	 for	 eksponering	 av	
mennesker	og	miljø.

5.	 EKSPONERINGSVURDERING

5.0.	 Innledning

Formålet	med	 eksponeringsvurderingen	 er	 å	 foreta	 et	 kvantitativt	 eller	 kvalitativt	 overslag	 over	 den	 dose/
konsentrasjon	 av	 stoffet	 som	 mennesker	 og	 miljø	 blir,	 eller	 kan	 bli,	 eksponert	 for.	 Vurderingen	 skal	 ta	 i	
betraktning	alle	stadier	i	stoffets	livssyklus	som	følger	av	framstilling	og	identifiserte	bruksområder,	og	skal	
omfatte	 all	 eksponering	 som	kan	 gjelde	 farene	 nevnt	 i	 avsnitt	 1-4.	 Eksponeringsvurderingen	 skal	 bestå	 av	
følgende	to	trinn,	som	skal	angis	klart	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet:

Trinn	1:	 Utarbeiding	 av	 eksponeringsscenario(er)	 eller	 utarbeiding	 av	 relevante	 bruks-	 og	
eksponeringskategorier

Trinn	2:	 Eksponeringsoverslag

Om	 nødvendig	 og	 i	 samsvar	med	 artikkel	 31	 skal	 eksponeringsscenarioet	 også	 inkluderes	 i	 et	 vedlegg	 til	
sikkerhetsdatabladet.

5.1.	 Trinn 1: Utarbeiding av eksponeringsscenarioer

5.1.1.	 Det	skal	utarbeides	eksponeringsscenario	som	beskrevet	i	avsnitt	0.7	og	0.8.	Eksponeringsscenarioene	er	kjernen	
i	prosessen	med	å	foreta	en	vurdering	av	kjemikaliesikkerhet.	Prosessen	for	vurdering	av	kjemikaliesikkerhet	
kan	være	iterativ.	Den	første	vurderingen	skal	foretas	på	grunnlag	av	de	påkrevde	minimumsopplysninger	og	
alle	tilgjengelige	opplysninger	om	farer	samt	eksponeringsvurderingen	som	tilsvarer	utgangshypotesene	om	
driftsvilkår	og	 risikohåndteringstiltak	 (første	 eksponeringsscenario).	Dersom	utgangshypotesene	 fører	 til	 en	
risikobeskrivelse	som	tyder	på	at	risikoene	for	menneskers	helse	og	miljøet	ikke	er	under	tilstrekkelig	kontroll,	
må	det	foretas	en	iterativ	prosess	med	endring	av	én	eller	flere	faktorer	i	fare-	eller	eksponeringsvurderingen,	
med	 sikte	 på	 å	 påvise	 tilstrekkelig	 kontroll.	 Forbedringen	 av	 farevurderingen	kan	kreve	 at	 det	 framskaffes	
ytterligere	 opplysninger	 som	 gjelder	 farer	 ved	 stoffet.	 Forbedringen	 av	 eksponeringsvurderingen	 kan	
innebære	 en	 hensiktsmessig	 endring	 av	 driftsvilkår	 eller	 risikohåndteringstiltak	 i	 eksponeringsscenarioet,	
eller	 et	 mer	 nøyaktig	 eksponeringsoverslag.	 Eksponeringsscenarioet	 som	 følger	 av	 siste	 iterasjon	 (siste	
eksponeringsscenario),	skal	inkluderes	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	og	vedlegges	sikkerhetsdatabladet	
i	samsvar	med	artikkel	31.	Det	siste	eksponeringsscenarioet	skal	framlegges	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	
om	kjemikaliesikkerhet,	og	inkluderes	i	et	vedlegg	til	sikkerhetsdatabladet	med	en	passende	sammendragstittel	
som	gir	en	kort	generell	beskrivelse	av	bruksområdet	i	samsvar	med	beskrivelsen	etter	avsnitt	3.5	i	vedlegg	VI.	
Eksponeringsscenarioene	skal	omfatte	all	framstilling	i	Fellesskapet	og	alle	identifiserte	bruksområder.

Særlig	skal	et	eksponeringsscenario	eventuelt	omfatte	en	beskrivelse	av	følgende	vilkår:

Driftsvilkår

–	 de	prosesser	som	forekommer,	herunder	den	fysiske	formen	som	stoffet	framstilles,	bearbeides,	og/eller	
brukes	i,

–	 arbeidstakernes	aktiviteter	i	tilknytning	til	prosessene,	og	varigheten	og	hyppigheten	av	deres	eksponering	
for	stoffet,

–	 forbrukernes	aktiviteter,	og	varigheten	og	hyppigheten	av	deres	eksponering	for	stoffet,
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–	 varighet	og	hyppighet	av	utslipp	av	stoffet	til	forskjellige	deler	av	miljøet	og	renseanlegg	samt	fortynning	
i	opptaksmiljøet.

Risikohåndteringstiltak

–	 risikohåndteringstiltak	for	å	redusere	eller	unngå	direkte	og	indirekte	eksponering	av	mennesker	(herunder	
arbeidstakere	og	forbrukere)	og	forskjellige	deler	av	miljøet	for	stoffet,

–	 avfallshåndteringstiltak	for	å	redusere	eller	unngå	eksponering	av	mennesker	og	miljø	for	stoffet	under	
disponering	og/eller	gjenvinning	av	avfall,

5.1.2.	 Dersom	en	framstiller,	importør	eller	etterfølgende	bruker	søker	om	tillatelse	for	et	bestemt	bruksområde,	er	
det	nødvendig	å	utarbeide	eksponeringsscenarioer	bare	for	dette	bruksområdet	og	senere	trinn	i	livssyklusen.

5.2.	 Trinn 2: Eksponeringsoverslag

5.2.1.	 Eksponeringsoverslaget	foretas	for	hvert	eksponeringsscenario	som	utarbeides,	og	framlegges	i	det	relevante	
avsnitt	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	og	om	nødvendig	og	i	samsvar	med	artikkel	31,	i	sammendragsform	
i	et	vedlegg	til	sikkerhetsdatabladet.	Eksponeringsoverslaget	består	av	tre	elementer:	1)	utslippsoverslag,	2)	
vurdering	av	kjemisk	skjebne	og	eksponeringsveier,	og	3)	overslag	over	eksponeringsnivåer.

5.2.2.	 Ved	 utslippsoverslaget	 skal	 utslipp	 i	 alle	 relevante	 deler	 av	 stoffets	 livssyklus	 som	 følger	 av	 framstilling	
og	 på	 hvert	 identifiserte	 bruksområde,	 tas	 i	 betraktning.	 De	 stadier	 i	 livssyklusen	 som	 følger	 av	
framstillingen	av	stoffet,	omfatter	eventuelt	avfallshåndteringsstadiet.	De	stadier	i	livssyklusen	som	følger	av	
identifiserte	bruksområder,	omfatter	eventuelt	produktenes	 levetid	og	avfallsstadiet.	Utslippsoverslaget	 skal	
gjennomføres	 under	 den	 forutsetning	 at	 de	 risikohåndteringstiltakene	 og	 driftsvilkårene	 som	er	 beskrevet	 i	
eksponeringsscenarioet,	er	iverksatt.

5.2.3.	 Det	foretas	en	beskrivelse	av	mulige	nedbrytings-,	omdannings-	eller	reaksjonsprosesser	samt	et	overslag	over	
fordeling	og	skjebne	i	miljøet.

5.2.4.	 Det	 foretas	 et	overslag	over	 eksponeringsnivåene	 for	 alle	befolkningsgrupper	 (arbeidstakere,	 forbrukere	og	
personer	som	kan	bli	eksponert	indirekte	via	miljøet)	og	for	de	deler	av	miljøet	hvis	eksponering	for	stoffet	
er	 kjent	 eller	 rimelig	 forutsigbar.	Alle	 relevante	 opptaksveier	 for	mennesker	 (innånding,	 gjennom	munnen,	
gjennom	 huden	 og	 kombinert	 via	 alle	 relevante	 opptaksveier	 og	 -kilder)	 skal	 tas	 i	 betraktning.	Ved	 disse	
overslagene	 skal	 det	 tas	 hensyn	 til	 variasjoner	 i	 tid	 og	 sted	 i	 eksponeringsmønsteret.	 Særlig	 skal	 det	 ved	
eksponeringsoverslaget	tas	hensyn	til	følgende:

–	 representative	eksponeringsdata,	framskaffet	på	hensiktsmessig	måte,

–	 alle	større	urenheter	og	tilsetningsstoffer	i	stoffet.

–	 den	mengde	stoffet	er	produsert	og/eller	importert	i,

–	 mengden	for	hvert	identifisert	bruksområde,

–	 iverksatt	eller	anbefalt	risikohåndtering,	herunder	graden	av	inneslutning,

–	 varighet	og	hyppighet	av	eksponeringen	i	henhold	til	driftsvilkårene,

–	 arbeidstakernes	aktiviteter	i	tilknytning	til	prosessene	og	varigheten	og	hyppigheten	av	deres	eksponering	
for	stoffet,

–	 forbrukernes	aktiviteter	og	varigheten	og	hyppigheten	av	deres	eksponering	for	stoffet,

–	 varighet	og	hyppighet	av	utslipp	av	stoffet	til	forskjellige	deler	av	miljøet	samt	fortynning	i	opptaksmiljøet,



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/156 21.6.2012

–	 stoffets	fysisk-kjemiske	egenskaper,

–	 omdannings-	og/eller	nedbrytingsprodukter,

–	 sannsynlige	opptaksveier	og	absorpsjonspotensial	hos	mennesker,

–	 sannsynlige	 spredningsveier	 til	miljøet	 samt	 spredning	 og	 nedbryting	 og/eller	 omdanning	 i	miljøet	 (se	
også	avsnitt	3	trinn	1),

–	 (geografisk)	omfang	av	eksponeringen,

–	 matriseavhengig	utslipp/migrasjon	av	stoffet.

5.2.5.	 Dersom	 representative	 eksponeringsdata,	 framskaffet	 på	 hensiktsmessig	 måte,	 er	 tilgjengelige,	 skal	 det	
legges	 særlig	 vekt	 på	 dem	 ved	 eksponeringsvurderingen.	 Hensiktsmessige	 modeller	 kan	 benyttes	 ved	
vurderingen	av	eksponeringsnivåer.	Relevante	data	fra	overvåkingen	av	stoffer	med	tilsvarende	bruksmåter	og	
eksponeringsmønstre	eller	tilsvarende	egenskaper	kan	også	tas	i	betraktning.

6.	 RISIKOBESKRIVELSE

6.1.	 Risikobeskrivelsen	skal	foretas	for	hvert	eksponeringsscenario	og	skal	angis	i	det	relevante	avsnitt	i	rapporten	
om	kjemikaliesikkerhet.

6.2.	 Ved	 risikobeskrivelsen	 skal	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 befolkningsgrupper	 (eksponert	 som	 arbeidstakere	 eller	
forbrukere	 eller	 indirekte	via	miljøet,	 og	om	 relevant	 en	kombinasjon	av	dem,	og	de	deler	 av	miljøet	hvis	
eksponering	for	stoffet	er	kjent	eller	rimelig	forutsigbar,	idet	det	forutsettes	at	de	risikohåndteringstiltak	som	
er	 beskrevet	 i	 eksponeringsscenarioene	 i	 avsnitt	 5,	 er	 iverksatt.	Dessuten	 skal	 stoffets	 samlede	miljørisiko	
analyseres	ved	at	resultatene	for	de	samlede	avgivelser,	utslipp	og	tap	fra	alle	kilder	til	alle	deler	av	miljøet,	
integreres.

6.3.	 Risikobeskrivelsen	består	i

–	 en	sammenligning	mellom	den	kjente	eller	sannsynlige	eksponering	av	hver	befolkningsgruppe	og	egnet	
DNEL,

–	 en	sammenligning	mellom	de	forutsagte	miljøkonsentrasjoner	på	hvert	miljøområde	og	PNEC,	og

–	 en	vurdering	av	sannsynligheten	for	og	alvorlighetsgraden	til	en	hendelse	oppstått	som	følge	av	stoffets	
fysisk-kjemiske	egenskaper.

6.4.	 For	ethvert	eksponeringsscenario	kan	risikoen	for	mennesker	og	miljø	anses	å	være	under	tilstrekkelig	kontroll	
i	livssyklusen	til	stoffet	som	følger	av	framstillingen	og	identifiserte	bruksområder,	dersom

–	 eksponeringsnivåene	 som	 er	 vurdert	 i	 avsnitt	 6.2,	 ikke	 overstiger	 relevant	 DNEL	 eller	 PNEC,	 som	
bestemt	i	henholdsvis	avsnitt	1	og	3,	og

–	 sannsynligheten	for	og	alvorlighetsgraden	til	en	hendelse	oppstått	som	følge	av	stoffets	fysisk-kjemiske	
egenskaper	som	bestemt	i	avsnitt	2,	er	ubetydelig.

6.5.	 For	virkninger	på	mennesker	og	på	de	deler	av	miljøet	som	det	ikke	var	mulig	å	bestemme	DNEL	eller	PNEC	
for,	skal	det	foretas	en	kvalitativ	vurdering	av	sannsynligheten	for	at	virkninger	unngås	ved	anvendelsen	av	
eksponeringsscenarioet.

	Dersom	framstilleren	eller	importøren,	for	stoffer	som	oppfyller	PBT-	og	vPvB-kriteriene,	iverksetter	ved	sitt	
produksjonsanlegg	risikohåndteringstiltak	som	minimaliserer	eksponeringen	av	mennesker	og	miljø	og	utslipp	
gjennom	livssyklusen	til	stoffet	som	følger	av	produksjonen	og	identifiserte	bruksområder,	og	anbefaler	slike	
tiltak	til	etterfølgende	brukere,	skal	vedkommende	anvende	opplysningene	framskaffet	i	avsnitt	5	trinn	2.
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7.	 FORMAT	FOR	RAPPORT	OM	KJEMIKALIESIKKERHET

Rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	skal	omfatte	følgende	avsnitt:

MODELL FOR RAPPORT OM KJEMIKALIESIKKERHET

DEL A

1.	 SAMMENDRAG	AV	RISIKOHÅNDTERINGSTILTAK

2.	 ERKLÆRING	OM	AT	RISIKOHÅNDTERINGSTILTAK	ER	GJENNOMFØRT

3.	 ERKLÆRING	OM	AT	RISIKOHÅNDTERINGSTILTAK	ER	MEDDELT

DEL B

1.	 STOFFETS	IDENTITET	OG	FYSISK-KJEMISKE	EGENSKAPER

2.	 FRAMSTILLING	OG	BRUKSOMRÅDER

2.1.	 Framstilling

2.2.	 Identifiserte	bruksområder

2.3.	 Frarådde	bruksområder

3.	 KLASSIFISERING	OG	MERKING

4.	 STOFFETS	SKJEBNE	I	MILJØET

4.1.	 Nedbryting

4.2.	 Spredning	i	miljøet

4.3.	 Bioakkumulering

4.4.	 Sekundærforgiftning

5.	 VURDERING	AV	FARER	FOR	MENNESKERS	HELSE

5.1.	 Toksikokinetikk	(absorpsjon,	stoffskifte,	spredning	og	utskilling)

5.2.	 Akutt	giftighet

5.3.	 Irritasjon

5.3.1.	Hud

5.3.2.	Øye

5.3.3.	Luftveier

5.4.	 Etsende	virkning

5.5.	 Sensibilisering

5.5.1.	Hud

5.5.2.	Luftveier

5.6.	 Giftighet	ved	gjentatt	dose

5.7.	 Arvestoffskadelig	virkning

5.8.	 Kreftframkallende	virkning

5.9.	 Reproduksjonstoksisitet

5.9.1.	Virkninger	på	fruktbarhet

5.9.2.	Utviklingstoksisitet

5.10.	 Andre	virkninger

5.11.	 Bestemmelse	av	DNEL-verdi(er)
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MODELL FOR RAPPORT OM KJEMIKALIESIKKERHET

6.	 VURDERING	AV	FARER	FOR	MENNESKERS	HELSE	GJENNOM	FYSISK-KJEMISKE	EGENSKAPER

6.1.	 Eksplosjonsfare

6.2.	 Antennelighet

6.3.	 Oksidasjonspotensial

7.	 VURDERING	AV	MILJØFARER

7.1.	 Vannmiljø	(herunder	sedimenter)

7.2.	 Jordmiljø

7.3.	 Luftmiljø

7.4.	 Mikrobiologisk	aktivitet	i	renseanlegg

8.	 PBT-	og	vPvB-VURDERING

9.	 EKSPONERINGSVURDERING

9.1.	 [Tittel	på	eksponeringsscenario	1]

9.1.1.	Eksponeringsscenario

9.1.2.	Eksponeringsvurdering

9.2.	 [Tittel	på	eksponeringsscenario	2]

9.2.1.	Eksponeringsscenario

9.2.2.	Eksponeringsvurdering

[osv.]

10.	 RISIKOBESKRIVELSE

10.1.	 [Tittel	på	eksponeringsscenario	1]

10.1.1.	 Menneskers	helse

10.1.1.1.	 Arbeidstakere

10.1.1.2.	 Forbrukere

10.1.1.3.	 Indirekte	eksponering	av	mennesker	via	miljøet

10.1.2.	 Miljøet

10.1.2.1.	 Vannmiljø	(herunder	sedimenter)

10.1.2.2.	 Jordmiljø

10.1.2.3.	 Luftmiljø

10.1.2.4.	 Mikrobiologisk	aktivitet	i	renseanlegg

10.2.	 [Tittel	på	eksponeringsscenario	2]

10.2.1.	 Menneskers	helse

10.2.1.1.	 Arbeidstakere

10.2.1.2.	 Forbrukere

10.2.1.3.	 Indirekte	eksponering	av	mennesker	via	miljøet
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MODELL FOR RAPPORT OM KJEMIKALIESIKKERHET

10.2.2.	 Miljøet

10.2.2.1.	 Vannmiljø	(herunder	sedimenter)

10.2.2.2.	 Jordmiljø

10.2.2.3.	 Luftmiljø

10.2.2.4.	 Mikrobiologisk	aktivitet	i	renseanlegg

[osv.]

10.x.	 Samlet	eksponering	(alle	relevante	utslipps-/avgivelseskilder)

10.x.1.	 Menneskers	helse	(alle	opptaksveier)

10.x.1.1.

10.x.2.	 Miljøet	(alle	utslippskilder)

10.x.2.1.
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR UTARBEIDING AV SIKKERHETSDATABLADER

I	 dette	 vedlegg	 fastsettes	 kravene	 til	 et	 sikkerhetsdatablad	 som	 etableres	 for	 et	 stoff	 i	 henhold	 til	 artikkel	 31.	
Sikkerhetsdatabladet	er	en	ordning	for	overføring	av	hensiktsmessige	sikkerhetsopplysninger	om	klassifiserte	stoffer	og	
stoffblandinger,	herunder	opplysninger	fra	de	relevant(e)	rapport(er)	om	kjemikaliesikkerhet	nedover	i	forsyningskjeden	
til	umiddelbart	etterfølgende	bruker(e).	Opplysningene	i	sikkerhetsdatabladet	skal	være	i	samsvar	med	opplysningene	i	
rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	dersom	en	slik	kreves.	Dersom	det	er	utarbeidet	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet,	
skal	relevant(e)	eksponeringsscenario(er)	inntas	i	et	vedlegg	til	sikkerhetsdatabladet,	slik	at	det	er	lettere	å	vise	til	det/
dem	i	de	relevante	avsnitt	i	sikkerhetsdatabladet.

Formålet	med	dette	vedlegg	er	å	sikre	konsekvens	og	nøyaktighet	i	innholdet	i	hvert	av	de	obligatoriske	avsnittene	som	
er	angitt	i	artikkel	31,	slik	at	de	resulterende	sikkerhetsdatabladene	gjør	det	mulig	for	brukerne	å	treffe	nødvendige	tiltak	
når	det	gjelder	vern	av	menneskers	helse	og	sikkerhet	på	arbeidsplassen	og	miljøvern.

Opplysningene	i	sikkerhetsdatabladene	skal	også	oppfylle	kravene	i	direktiv	98/24/EF	om	vern	av	helsa	og	tryggleiken	
til	arbeidstakarar	mot	risiko	i	samband	med	kjemiske	agensar	på	arbeidsplassen.	Særlig	skal	sikkerhetsdatabladet	gjøre	
det	mulig	for	arbeidsgiveren	å	avgjøre	om	det	finnes	noen	farlige	kjemiske	agenser	på	arbeidsplassen,	og	å	vurdere	
enhver	risiko	for	arbeidstakernes	helse	og	sikkerhet	som	følge	av	deres	bruk.

Opplysningene	i	sikkerhetsdatabladet	skal	være	klart	og	konsist	formulert.	Sikkerhetsdatabladet	skal	utarbeides	av	en	
kvalifisert	person,	som	skal	ta	hensyn	til	særlige	behov	hos	brukerne	i	den	grad	disse	er	kjent.	Personer	som	bringer	
stoffer	og	stoffblandinger	i	omsetning,	skal	sikre	at	de	kvalifiserte	personer	har	gjennomgått	hensiktsmessig	opplæring,	
herunder	oppfriskningskurs.

For	 stoffblandinger	 som	 ikke	er	klassifisert	 som	 farlige,	men	som	det	kreves	et	 sikkerhetsdatablad	 for	 i	henhold	 til	
artikkel	31,	skal	det	for	hver	rubrikk	gis	opplysninger	som	står	i	forhold	til	faren	ved	stoffblandingen.

På	grunn	av	stoffenes	og	stoffblandingenes	brede	spekter	av	egenskaper	kan	det	i	noen	tilfeller	være	nødvendig	med	
ytterligere	opplysninger.	Dersom	det	i	andre	tilfeller	viser	seg	at	opplysninger	om	visse	egenskaper	er	uten	betydning,	
eller	teknisk	umulige	å	framskaffe,	skal	årsakene	til	dette	klart	angis	for	hvert	avsnitt.	Opplysningene	skal	gis	for	hver	
farlige	egenskap.	Dersom	det	oppgis	at	en	bestemt	farlig	egenskap	ikke	foreligger,	skal	det	skilles	klart	mellom	tilfeller	
der	vedkommende	som	klassifiserer,	ikke	har	opplysninger	til	rådighet,	og	tilfeller	der	forsøksresultatene	var	negative.

Utstedelsesdatoen	 for	 sikkerhetsdatabladet	 angis	 på	 første	 side.	 Dersom	 et	 sikkerhetsdatablad	 er	 revidert,	 skal	
mottakeren	gjøres	oppmerksom	på	endringene,	idet	de	identifiseres	som	«Endret:	(dato)».

Merknad

Sikkerhetsdatablader	 kreves	 også	 for	 enkelte	 særskilte	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 (f.eks.	 metaller	 i	 massiv	 form,	
legeringer,	komprimerte	gasser	osv.)	som	er	oppført	i	kapittel	8	og	9	i	vedlegg	VI	til	direktiv	67/548/EØF,	og	som	det	
er	gitt	unntak	for	med	hensyn	til	merking.

1.	 IDENTIFIKASJON	AV	STOFFET/STOFFBLANDINGEN	OG	SELSKAPET/FORETAKET

1.1.	 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Betegnelsen	som	brukes	til	identifikasjon	må	være	identisk	med	den	som	er	brukt	på	etiketten,	som	angitt	i	
vedlegg	VI	til	direktiv	67/548/EØF.

For	 stoffer	 som	 er	 underlagt	 registreringsplikt,	 skal	 betegnelsen	 være	 i	 samsvar	 med	 den	 som	 gis	 under	
registreringen,	og	 registreringsnummeret	 tildelt	 i	 henhold	 til	 artikkel	20	nr.	 1	 i	 denne	 forordning	 skal	også	
angis.

Andre	former	for	identifikasjon	kan	også	angis.

1.2.	 Bruk av stoffet/stoffblandingen

Bruksområdene	 for	 stoffet	 eller	 stoffblandingen	angis	 i	den	grad	de	er	kjent.	Dersom	det	er	mange	mulige	
bruksområder,	er	det	nødvendig	å	angi	bare	de	viktigste	eller	vanligste.	Det	skal	videre	gis	en	kort	beskrivelse	
av	stoffets	nøyaktige	funksjon,	f.eks.	flammehemmende	middel,	antioksidant	osv.

Kreves	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet,	 skal	 sikkerhetsdatabladet	 inneholde	 opplysninger	 om	 alle	
identifiserte	 bruksområder	 som	 er	 relevante	 for	 mottakeren	 av	 sikkerhetsdatabladet.	 Opplysningene	 skal	
være	i	samsvar	med	de	identifiserte	bruksområder	og	eksponeringsscenarioer	som	er	oppført	 i	vedlegget	 til	
sikkerhetsdatabladet.
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1.3.	 Identifikasjon av selskap/foretak

Den	 person	 som	 er	 ansvarlig	 for	 å	 bringe	 stoffet	 eller	 stoffblandingen	 i	 omsetning	 i	 Fellesskapet,	 skal	
angis,	 enten	 det	 er	 framstilleren,	 importøren	 eller	 distributøren.	 Denne	 personens	 fullstendige	 adresse	 og	
telefonnummer	samt	e-postadressen	til	den	kvalifiserte	person	som	har	ansvar	for	sikkerhetsdatabladet,	angis.

Dersom	denne	personen	ikke	er	etablert	i	medlemsstaten	der	stoffet	eller	stoffblandingen	bringes	i	omsetning,	
angis	 dessuten	 om	 mulig	 fullstendig	 adresse	 og	 telefonnummer	 til	 den	 person	 som	 har	 ansvaret	 i	 denne	
medlemsstaten.

For	registranter	skal	angivelsen	for	denne	personen	være	i	samsvar	med	opplysningene	gitt	om	framstilleren	
eller	importøren	ved	registreringen.

1.4.	 Nødnummer

I	 tillegg	 til	 ovennevnte	 opplysninger	 oppgis	 nødnummeret	 til	 foretaket	 og/eller	 relevant	 offentlig	
rådgivningsorgan	(dette	kan	være	det	organ	som	har	ansvaret	for	å	motta	opplysninger	om	helse,	som	nevnt	i	
artikkel	17	i	direktiv	1999/45/EF).	Angi	om	telefonnummeret	kan	nås	bare	i	kontortiden.

2.	 FAREIDENTIFIKASJON

Her	angis	stoffets	eller	stoffblandingens	klassifisering	etter	klassifiseringsreglene	i	direktiv	67/548/EØF	eller	
1999/45/EF.	De	farene	stoffet	eller	stoffblandingen	utgjør	for	mennesker	og	miljø,	angis	klart	og	konsist.

Det	skal	skilles	klart	mellom	stoffblandinger	som	er	klassifisert	som	farlige,	og	stoffblandinger	som	ikke	er	
klassifisert	som	farlige	i	henhold	til	direktiv	1999/45/EF.

Beskriv	 de	 viktigste	 fysisk-kjemiske	 skadevirkninger	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	 og	 symptomer	 ved	
bruken	og	feilbruk	av	stoffet	eller	stoffblandingen	som	er	rimelig	forutsigbare.

Det	 kan	 være	 nødvendig	 å	 nevne	 andre	 farer,	 som	 støvbelastning,	 kryssensibilisering,	 kvelningsfare,	
forfrysningsfare,	 sterke	 virkninger	 på	 lukte-	 eller	 smakssansen	 eller	 miljøvirkninger	 som	 farer	 for	
jordorganismer,	 nedbryting	 av	 ozonlaget,	 fotokjemisk	 ozondanningspotensial	 osv.,	 som	 ikke	 påvirker	
klassifiseringen,	men	som	kan	bidra	til	de	samlede	farene	ved	materialet.

Opplysningene	som	står	på	etiketten,	skal	gis	i	avsnitt	15.

Stoffets	 klassifisering	 skal	 være	 i	 samsvar	 med	 klassifiseringen	 som	 er	 gitt	 i	 klassifiserings-	 og	
merkingsfortegnelsen	i	henhold	til	avdeling	XI.

3.	 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER	OM	BESTANDDELER

Opplysningene	 skal	 gjøre	 det	 mulig	 for	 mottakeren	 raskt	 å	 identifisere	 farene	 ved	 stoffblandingens	
bestanddeler.	Farene	ved	selve	stoffblandingen	er	angitt	i	avsnitt	2.

3.1.	 Det	 er	 ikke	nødvendig	 å	oppgi	den	 fullstendige	 sammensetningen	 (bestanddelenes	 art	 og	konsentrasjoner),	
men	en	generell	beskrivelse	av	bestanddelene	og	deres	konsentrasjoner	kan	være	nyttig.

3.2.	 For	 stoffblandinger	 som	 er	 klassifisert	 som	 farlige	 i	 henhold	 til	 direktiv	 1999/45/EF,	 skal	 følgende	 stoffer	
angis,	sammen	med	konsentrasjonen	eller	konsentrasjonsintervallet	i	stoffblandingen:

a)	 stoffer	som	utgjør	en	helse-	eller	miljørisiko	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF,	i	konsentrasjoner	lik	eller	
høyere	enn	den	laveste	av	følgende	verdier:

–	 gjeldende	konsentrasjoner	definert	i	tabellen	i	artikkel	3	nr.,3	i	direktiv	1999/45/EF,	eller

–	 konsentrasjonsgrensene	angitt	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF,	eller

–	 konsentrasjonsgrensene	angitt	i	del	B	i	vedlegg	II	til	direktiv	1999/45/EF,	eller

–	 konsentrasjonsgrensene	angitt	i	del	B	i	vedlegg	III	til	direktiv	1999/45/EF,	eller

–	 konsentrasjonsgrensene	angitt	i	vedlegg	V	til	direktiv	1999/45/EØF,	eller

–	 konsentrasjonsgrensene	angitt	i	en	omforent	post	i	klassifiserings-	og	merkingsfortegnelsen	utarbeidet	
i	henhold	til	avdeling	XI	i	denne	forordning,
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b)	 stoffer	for	hvilke	det	er	fastsatt	grenseverdier	for	eksponering	i	arbeidet	på	fellesskapsplan,	og	som	ikke	
allerede	er	oppført	i	bokstav	a),

c)	 stoffer	som	er	persistente,	bioakkumulerende	og	giftige	eller	svært	persistente	og	svært	bioakkumulerende	
etter	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	XIII,	dersom	konsentrasjonen	til	et	enkeltstoff	er	på	0,1	%	eller	mer.

3.3.	 For	stoffblandinger	som	ikke	er	klassifisert	som	farlige	i	henhold	til	direktiv	1999/45/EF,	skal	stoffene	angis,	
sammen	med	sin	konsentrasjon	eller	sitt	konsentrasjonsintervall,	dersom	de	foreligger	i	en	enkeltkonsentrasjon	
på

a)	 ≥	1	vektprosent	for	ikke-gassformige	stoffblandinger	og	≥	0,2	volumprosent	for	gassformige	stoffblandinger,	
og

–	 stoffene	utgjør	en	helse-	eller	miljøfare	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF(1),	eller

–	 det	er	fastsatt	grenseverdier	på	fellesskapsplan	for	eksponering	for	stoffene	på	arbeidsplassen,	eller

b)	 ≥	0,	1	vektprosent,	og	stoffene	er	persistente,	bioakkumulerende	og	giftige	eller	svært	persistente	og	svært	
bioakkumulerende,	etter	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	XIII.

3.4.	 Klassifiseringen	(utledet	av	artikkel	4	og	6	i	direktiv	67/548/EØF,	av	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF	eller	
av	en	omforent	post	 i	klassifiserings-	og	merkingsfortegnelsen	utarbeidet	 i	henhold	 til	avdeling	XI	 i	denne	
forordning)	av	ovennevnte	stoffer	skal	angis,	herunder	 faresymbolene	og	R-setningene	som	er	 tildelt	ut	 fra	
de	fysisk-kjemiske	farer	og	farer	for	menneskers	helse	og	miljøet	som	de	utgjør.	R-setningene	behøver	ikke	
gjengis	i	sin	helhet	her;	det	kan	vises	til	avsnitt	16,	der	teksten	til	hver	relevant	R-setning	er	gjengitt	i	sin	helhet.	
Dersom	stoffet	ikke	oppfyller	klassifiseringskriteriene,	skal	årsaken	til	at	stoffet	er	oppført	i	avsnitt	3,	oppgis,	
for	eksempel	«PBT-stoff»	eller	«stoff	med	fellesskapsgrenseverdi	for	eksponering	i	arbeidet».

3.5.	 Navn	og	registreringsnummer,	tildelt	i	henhold	til	artikkel	20	nr.	1	i	denne	forordning,	EINECS-	eller	ELINCS-
nummer,	 om	 tilgjengelig,	 for	 nevnte	 stoffer,	 angis	 i	 samsvar	 med	 direktiv	 67/548/EØF.	 CAS-nummer	 og	
IUPAC-navn	(om	tilgjengelig)	kan	også	være	nyttig.	For	stoffer	oppført	med	et	generisk	navn,	i	henhold	til	
artikkel	15	i	direktiv	1999/45/EF	eller	fotnoten	til	avsnitt	3.3	i	dette	vedlegg,	er	det	ikke	nødvendig	med	en	
nøyaktig	kjemisk	identifikasjon.

3.6.	 Dersom	identiteten	til	visse	stoffer	skal	holdes	fortrolig	 i	henhold	 til	bestemmelsene	i	artikkel	15	 i	direktiv	
1999/45/EF	 eller	 fotnoten	 til	 avsnitt	 3.3.	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 deres	 kjemiske	 egenskaper	 beskrives	 for	
å	 sikre	 sikker	 håndtering.	 Navnet	 som	 brukes,	 skal	 være	 det	 samme	 som	 det	 som	 følger	 av	 ovennevnte	
framgangsmåter.

4.	 FØRSTEHJELPSTILTAK

Beskriv	førstehjelpstiltakene.

Angi	først	om	lege	må	tilkalles	umiddelbart.

Opplysningene	om	førstehjelp	skal	være	kortfattede	og	lette	å	forstå	for	den	skadelidte,	andre	tilstedeværende	
og	dem	som	gir	førstehjelp.	Symptomene	og	virkningene	skal	oppsummeres	kort.	Instruksene	skal	angi	hva	
som	må	gjøres	på	stedet	i	tilfelle	en	ulykke,	og	om	det	kan	ventes	forsinkede	virkninger	etter	en	eksponering.

Del	opplysningene	i	underavsnitt	etter	opptaksvei,	dvs.	innånding,	hud-	og	øyekontakt,	og	svelging.

Angi	om	legehjelp	er	nødvendig	eller	tilrådelig.

For	noen	stoffer	eller	stoffblandinger	kan	det	være	viktig	å	understreke	at	særlige	midler	for	å	gi	særskilt	og	
øyeblikkelig	behandling	må	være	tilgjengelige	på	arbeidsplassen.

5.	 BRANNSLOKKINGSTILTAK

Kravene	til	slokking	av	brann	som	er	forårsaket	av	stoffet	eller	stoffblandingen	eller	er	oppstått	 i	dets/dens	
nærhet,	skal	angis,	særlig

–	 egnede	slokkingsmidler,

(1)	 Dersom	 personen	 med	 ansvar	 for	 å	 bringe	 stoffblandingen	 i	 omsetning	 kan	 påvise	 at	 offentliggjøring	 i	 sikkerhetsdatabladet	
av	den	kjemiske	 identiteten	 til	et	 stoff	 som	utelukkende	er	klassifisert	 som	 irriterende,	med	unntak	av	dem	som	er	 tildelt	R	41	
eller	 er	 irriterende	 i	 kombinasjon	med	 én	 eller	 flere	 av	 egenskapene	nevnt	 i	 nr.	 2.3.4	 i	 artikkel	 10	 i	 direktiv	 1999/45/EF,	 eller	
skadelig	i	kombinasjon	med	én	eller	flere	av	egenskapene	nevnt	i	nr.	2.3.4	i	artikkel	10	i	direktiv	1999/45/EF,	og	som	framviser	
akutte	 dødelige	 virkninger	 alene,	 skader	 den	 fortrolige	 natur	 til	 personens	 immaterialrett,	 kan	 vedkommende,	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	 i	 del	B	 i	 vedlegg	VI	 til	 direktiv	1999/45/EF,	 vise	 til	 stoffet	 ved	hjelp	 av	 et	 navn	 som	 identifiserer	 de	viktigste	
funksjonelle	kjemiske	gruppene	eller	ved	hjelp	av	et	alternativt	navn.
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–	 slokkingsmidler	som	av	sikkerhetsmessige	grunner	ikke	skal	brukes,

–	 særlige	eksponeringsfarer	som	skyldes	selve	stoffet	eller	stoffblandingen,	forbrenningsprodukter,	gasser	
som	utvikles	under	brannen,

–	 særlig	verneutstyr	for	brannslokkingsmannskaper.

6.	 TILTAK	VED	UTILSIKTEDE	UTSLIPP

Avhengig	av	hvilket	stoff	eller	hvilken	stoffblanding	det	gjelder,	kan	det	være	nødvendig	å	gi	opplysninger	om

personlige	forholdsregler	som:

–	 fjerning	 av	 antenningskilder,	 tiltak	 for	 tilstrekkelig	 ventilasjon/åndedrettsvern,	 kontroll	 med	 støv,	
forebygging	av	hud-	og	øyekontakt,

miljømessige	forholdsregler	som:

–	 unngå	forurensning	av	kloakksystemet,	overflate-	og	grunnvann	samt	jord,	eventuelt	behovet	for	å	varsle	
omgivelsene,

–	 bruk	 av	 absorberende	 materiale	 (f.eks.	 sand,	 kiselgur,	 syrebindemiddel,	 universalbindemiddel,	 sagflis	
osv.),	reduksjon	av	gass/røyk	med	vann,	fortynning.

Det	kan	også	være	nødvendig	å	vurdere	behovet	for	uttrykk	som	«må	ikke	brukes,	nøytraliseres	med...»

Merknad

Se	eventuelt	avsnitt	8	og	13.

7.	 HÅNDTERING	OG	LAGRING

Opplysningene	 i	 dette	 avsnittet	 gjelder	 vern	 av	menneskers	 helse	 og	miljøet	 samt	 sikkerhet.	De	 skal	 være	
til	hjelp	for	arbeidsgiveren	ved	fastleggingen	av	hensiktsmessige	framgangsmåter	og	organisatoriske	tiltak	i	
henhold	til	artikkel	5	i	direktiv	98/24/EF.

Dersom	 det	 kreves	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet	 eller	 en	 registrering,	 skal	 opplysningene	 i	 dette	
avsnitt	 være	 i	 samsvar	 med	 opplysningene	 som	 er	 gitt	 for	 bruksområdene	 som	 er	 identifisert	 og	
eksponeringsscenarioene	nevnt	i	vedlegget	til	sikkerhetsdatabladet.

7.1.	 Håndtering

Angi	forholdsregler	for	sikker	håndtering,	herunder	råd	om	tekniske	tiltak	som

–	 inneslutning,	 lokal	 og	 generell	 ventilasjon,	 tiltak	 for	 å	 hindre	 danning	 av	 svevestøv,	 støv	 eller	 for	
forebygging	av	brann,	nødvendige	 tiltak	for	vern	av	miljøet	 (f.eks.	bruk	av	filtre	eller	gassvaskere	ved	
avtrekksventilasjon,	bruk	 i	et	 lukket	 rom,	 tiltak	 for	oppsamling	og	 fjerning	av	spill	osv.)	og	eventuelle	
konkrete	krav	til	eller	regler	for	stoffet	eller	stoffblandingen	(f.eks.	 framgangsmåter	eller	utstyr	som	er	
forbudt	eller	anbefalt),	og	gi	om	mulig	en	kort	beskrivelse.

7.2.	 Lagring

Angi	de	vilkårene	som	er	nødvendige	for	å	garantere	sikker	lagring,	som

–	 særlig	 utforming	 av	 lagringsrom	 eller	 -beholdere	 (herunder	 inneslutningsvegger	 og	 ventilasjon),	
uforlikelige	materialer,	 lagringsforhold	 (temperatur-	 og	 fuktighetsgrense/-område,	 lys,	 inert	 gass	 osv.),	
elektrisk	spesialutstyr	og	forebygging	av	statisk	elektrisitet.

Om	 relevant	 skal	 det	 gis	 veiledning	 om	mengdebegrensinger	 etter	 lagringsforhold.	Angi	 særlig	 eventuelle	
særlige	krav,	som	materialtype	brukt	i	emballasje/beholdere	for	stoffet	eller	stoffblandingen.

7.3.	 Særlig(e) bruksområde(r)

For	ferdige	produkter	som	er	beregnet	for	ett	eller	flere	særlige	bruksområder,	skal	det	utarbeides	detaljerte	og	
funksjonelle	anbefalinger	for	bruksområdene.	Om	mulig	skal	det	vises	til	godkjente	retningslinjer	for	bransje	
eller	sektor.

8.	 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG	BESKYTTELSE

8.1.	 Grenseverdier for eksponering

Angi	 gjeldende	 særlige	 kontrollparametrer,	 herunder	 grenseverdier	 for	 eksponering	 i	 arbeidet	 og/eller	
biologiske	 grenseverdier.	Verdiene	 skal	 angis	 for	medlemsstaten	 der	 stoffet	 eller	 stoffblandingen	 bringes	 i	
omsetning.	Gi	opplysninger	om	gjeldende	anbefalte	framgangsmåter	for	overvåking.
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Dersom	det	kreves	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet,	skal	relevante	DNEL	og	PNEC	for	vedkommende	stoff	
angis	for	de	eksponeringsscenarioene	som	er	nevnt	i	vedlegget	til	sikkerhetsdatabladet.

For	stoffblandinger	er	det	nyttig	å	angi	verdier	for	bestanddeler	som	kreves	oppført	 i	sikkerhetsdatabladet	i	
henhold	til	avsnitt	3.

8.2.	 Eksponeringskontroll

I	dette	dokument	menes	med	eksponeringskontroll	samtlige	særlige	sikkerhetstiltak	som	skal	treffes	under	bruk	
for	å	minimalisere	eksponering	av	arbeidstakere	og	miljø.	Dersom	det	kreves	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet,	
skal	det	gis	et	sammendrag	av	risikohåndteringstiltakene	i	avsnitt	8	av	sikkerhetsdatabladet	for	de	identifiserte	
bruksområder	som	er	angitt	i	sikkerhetsdatabladet.

8.2.1.	 Kontroll med eksponering i arbeidet

Arbeidsgiveren	 skal	 ta	 hensyn	 til	 disse	 opplysningene	 ved	 vurderingen	 av	 risikoen	 som	 stoffet	 eller	
stoffblandingen	utgjør	for	arbeidstakernes	helse	og	sikkerhet	i	henhold	til	artikkel	4	i	direktiv	98/24/EF,	som	
i	prioritert	rekkefølge	krever

–	 utforming	av	hensiktsmessige	arbeidsprosesser	og	tekniske	betjeningsinnretninger,	bruk	av	egnet	utstyr	og	
materialer,

–	 anvendelse	av	kollektive	vernetiltak	ved	kilden,	som	tilstrekkelig	ventilasjon	og	egnede	organisatoriske	
tiltak,	og

–	 dersom	eksponering	ikke	kan	hindres	med	andre	midler,	bruk	av	individuelle	vernetiltak	som	personlig	
verneutstyr.

Egnede	og	tilstrekkelige	opplysninger	om	disse	tiltakene	må	derfor	angis,	slik	at	en	korrekt	risikovurdering	
kan	foretas	i	henhold	til	artikkel	4	i	direktiv	98/24/EF.	Disse	opplysningene	skal	utfylle	det	som	allerede	er	
angitt	i	avsnitt	7.1.

Dersom	individuelle	vernetiltak	er	nødvendige,	angi	i	detalj	hva	slags	utstyr	som	anses	som	tilstrekkelig	og	
egnet.	Ta	 i	betraktning	 rådsdirektiv	89/686/EØF	av	21.	desember	1989	om	 tilnærming	av	medlemsstatenes	
lover	om	personlig	verneutstyr(1)	og	vis	til	relevante	CEN-standarder:

a)	 Åndedrettsvern

For	farlige	gasser,	damp	eller	støv	angis	typen	verneutstyr	som	skal	brukes,	for	eksempel

–	 uavhengig	pusteapparat,	egnede	masker	og	filtre.

b)	 Håndvern

Angi	hvilken	type	hansker	som	skal	brukes	når	stoffet	eller	stoffblandingen	håndteres,	herunder

–	 typen	materiale,

–	 hanskematerialets	gjennomtrengningstid,	ut	fra	hudeksponeringens	styrke	og	varighet.

Om	nødvendig	angis	eventuelle	andre	tiltak	for	å	beskytte	hendene.

c)	 Øyevern

Angi	typen	øyevernutstyr	som	kreves,	for	eksempel

–	 vernebriller	(med	innfatning/heldekkende),	visir.

d)	 Hudvern

Dersom	det	er	nødvendig	å	beskytte	andre	deler	av	kroppen	enn	hendene,	angis	det	påkrevde	verneutstyrets	
type	og	kvalitet,	for	eksempel

–	 forkle,	støvler	og	heldekkende	vernedrakt.

Om	nødvendig	angis	eventuelle	ytterligere	tiltak	for	hudvern	og	særlige	hygienetiltak.

(1)	 EFT	L	399	av	30.12.1989,	s.	18.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.
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8.2.2.	 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Angi	alle	opplysninger	som	kreves	av	arbeidsgiveren	for	å	oppfylle	vedkommendes	forpliktelser	i	henhold	til	
Fellesskapets	miljøvernregler.

Dersom	det	kreves	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet,	gis	det	et	sammendrag	av	de	risikohåndteringstiltak	for	
eksponeringsscenarioene	nevnt	i	vedlegget	til	sikkerhetsdatabladet	som	muliggjør	en	tilstrekkelig	begrensning	
og	overvåking	av	eksponeringen	av	miljøet	fra	stoffet.

9.	 FYSISKE	OG	KJEMISKE	EGENSKAPER

For	 å	 gjøre	 det	 mulig	 å	 treffe	 egnede	 kontrolltiltak	 angis	 alle	 relevante	 opplysninger	 om	 stoffet	 eller	
stoffblandingen,	særlig	opplysningene	nevnt	i	avsnitt	9.2.

	 Opplysningene	i	dette	avsnitt	skal	være	i	samsvar	med	opplysningene	som	er	gitt	ved	registreringen,	dersom	
en	slik	kreves.

9.1.	 Alminnelige opplysninger

Utseende

Angi	fysisk	tilstand	(fast,	flytende,	gass)	og	stoffets	eller	stoffblandingens	farge	ved	levering.

Lukt

Dersom	en	lukt	er	merkbar,	gis	en	kort	beskrivelse	av	den.

9.2.	 Viktige helse-, sikkerhets- og miljøopplysninger

pH:

Angi	pH	for	stoffet	eller	stoffblandingen	ved	 levering	eller	for	en	vandig	 løsning;	 i	sistnevnte	 tilfelle	angis	
konsentrasjonen.

Kokepunkt/kokeområde

Flammepunkt

Antennelighet	(fast	stoff,	gass)

Eksplosjonsegenskaper

Oksidasjonsegenskaper

Damptrykk

Relativ	tetthet

Løselighet

Vannløselighet

Fordelingskoeffisient:	n-oktanol/vann

Viskositet

Damptetthet

Fordamping

9.3.	 Andre opplysninger

Angi	andre	viktige	sikkerhetsparametrer,	 for	eksempel	blandbarhet,	 fettløselighet	 (løsemiddel	–	olje	angis),	
ledningsevne,	 smeltepunkt/smelteområde,	 gassgruppe	 (nyttig	 for	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 94/9/
EF	av	23.	mars	1994	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	utstyr	og	sikringssystemer	til	bruk	i	
eksplosjonsfarlige	omgivelser(1),	selvantenningstemperatur	osv.

Merknad 1

Ovennevnte	 egenskaper	 bestemmes	 i	 samsvar	med	 spesifikasjonene	 fastsatt	 i	 kommisjonsforordningen	 om	
forsøksmetoder	nevnt	i	artikkel	13	nr.	3 eller	etter	en	annen,	sammenlignbar	metode.

Merknad 2

For	 stoffblandinger	 skal	 det	 vanligvis	 gis	 opplysninger	 om	 egenskapene	 til	 selve	 stoffblandingen.	Dersom	
det	oppgis	at	en	bestemt	farlig	egenskap	ikke	foreligger,	skal	det	imidlertid	skilles	klart	mellom	tilfeller	der	
vedkommende	 som	 klassifiserer,	 ikke	 har	 opplysninger	 til	 rådighet,	 og	 tilfeller	 der	 forsøksresultatene	 var	
negative.	Dersom	det	anses	nødvendig	å	gi	opplysninger	om	enkeltbestanddelers	egenskaper,	skal	det	angis	
klart	hva	dataene	viser	til.

(1)	 EFT	L	100	av	19.4.1994,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	1882/2003.
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10.	 STABILITET	OG	REAKTIVITET

Angi	stoffets	eller	stoffblandingens	stabilitet	samt	muligheten	for	at	farlige	reaksjoner	kan	forekomme	under	
visse	bruksvilkår	samt	ved	utslipp	i	miljøet.

1.1. Forhold som skal unngås

Spesifiser	forhold	som	temperatur,	trykk,	lys,	støt	osv.	som	kan	forårsake	en	farlig	reaksjon,	og	gi	om	mulig	
en	kort	beskrivelse.

10.2.	 Stoffer som skal unngås

Spesifiser	stoffer	som	vann,	luft,	syrer,	baser,	oksiderende	stoffer	eller	andre	særlige	stoffer	som	kan	forårsake	
en	farlig	reaksjon,	og	gi	om	mulig	en	kort	beskrivelse.

10.3.	 Farlige nedbrytingsprodukter

Spesifiser	farlige	stoffer	som	kan	dannes	i	farlige	mengder	ved	nedbryting.	

Merknad

Det	skal	særlig	tas	hensyn	til	følgende:

–	 behovet	for	og	forekomsten	av	stabilisatorer,

–	 muligheten	for	en	farlig,	eksoterm	reaksjon,

–	 eventuell	betydning	for	sikkerheten	dersom	stoffets	eller	stoffblandingens	fysiske	utseende	endres,

–	 eventuelle	farlige	nedbrytingsprodukter	som	dannes	ved	kontakt	med	vann,

–	 muligheten	for	nedbryting	til	ustabile	produkter.

11.	 TOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

Dette	 avsnitt	 omhandler	 behovet	 for	 kortfattet,	men	 fullstendig	 og	 forståelig	 beskrivelse	 av	 de	 forskjellige	
toksikologiske	virkninger	 (på	helsen)	 som	kan	oppstå	dersom	brukeren	kommer	 i	kontakt	med	stoffet	eller	
stoffblandingen.

Opplysningene	 skal	 omfatte	 helsefarlige	 virkninger	 ved	 eksponering	 for	 stoffet	 eller	 stoffblandingen,	 på	
grunnlag	 av	 konklusjoner	 fra	 for	 eksempel	 forsøksdata	 og	 erfaring.	 Opplysningene	 skal	 også	 eventuelt	
omfatte	forsinkede,	umiddelbare	og	kroniske	virkninger	av	lang-	eller	korttidseksponering	som	sensibilisering,	
bedøvende	 virkning,	 kreftframkallende	 virkning,	 arvestoffskadelig	 virkning	 og	 reproduksjonstoksisitet	
(utviklingstoksisitet	og	fruktbarhet).	Det	skal	også	gis	opplysninger	om	forskjellige	opptaksveier	(innånding,	
svelging,	 hud-	 og	 øyekontakt),	 og	 symptomene	 knyttet	 til	 fysiske,	 kjemiske	 og	 toksikologiske	 egenskaper,	
beskrives.

Samtidig	som	det	tas	hensyn	til	opplysningene	gitt	i	avsnitt	3,	«Sammensetning/opplysninger	om	bestanddeler»,	
kan	det	være	nødvendig	å	vise	til	særlige	helsemessige	virkninger	av	visse	stoffer	i	stoffblandingen.

Opplysningene	i	dette	avsnittet	skal	være	i	samsvar	med	opplysningene	som	framlegges	ved	en	registrering	
dersom	 en	 slik	 kreves,	 og/eller	 i	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet	 dersom	 det	 kreves,	 og	 det	 skal	 gis	
opplysninger	om	følgende	grupper	av	potensielle	virkninger:

–	 toksikokinetikk,	stoffskifte	og	spredning,

–	 akutte	virkninger	(akutt	giftighet,	irritasjon	og	etsende	virkning),

–	 sensibilisering,

–	 giftighet	ved	gjentatt	dose,	og

–	 CMR-virkninger	(kreftframkallende	virkning,	arvestoffskadelig	virkning	og	reproduksjonstoksisitet).

For	 stoffer	 som	 er	 underlagt	 registrering,	 skal	 det	 gis	 sammendrag	 av	 opplysninger	 som	 er	 utledet	 av	
anvendelsen	 av	 vedlegg	 VII-XI	 til	 denne	 forordning.	 Opplysningene	 skal	 også	 omfatte	 resultatet	 av	
sammenligningen	av	tilgjengelige	data	med	kriteriene	fastsatt	i	direktiv	67/548/EØF	for	CMR	kategori	1	og	2,	
i	samsvar	med	avsnitt	1.3.1	i	vedlegg	I	til	denne	forordning.

12.	 ØKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

Beskriv	stoffets	eller	stoffblandingens	mulige	virkninger,	atferd	og	skjebne	i	miljøet	(luft,	vann	og/eller	jord).	
Dersom	relevante	forsøksdata	er	tilgjengelige,	oppgis	de	(f.eks.	LC50	fisk	≤	1	mg/l).
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Opplysningene	i	dette	avsnitt	skal	være	i	samsvar	med	opplysningene	framlagt	ved	en	registrering	dersom	den	
kreves,	og/eller	i	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet	dersom	den	kreves.

Beskriv	de	viktigste	 egenskaper	 som	ut	 fra	 stoffets	 eller	 stoffblandingens	 art	 og	 sannsynlige	bruksmetoder	
kan	påvirke	miljøet.	Samme	type	opplysninger	skal	gis	for	farlige	produkter	som	dannes	ved	nedbrytingen	av	
stoffet	og	stoffblandingen.	Dette	kan	omfatte	følgende:

12.1.	 Økotoksisitet

Her	skal	angis	tilgjengelige	data	om	giftighet	i	vann,	både	akutt	og	kronisk,	for	fisk,	krepsdyr,	alger	og	andre	
vannplanter.	 Dessuten	 skal	 toksisitetsdata	 for	 mikro-	 og	 makroorganismer	 i	 jorden	 og	 andre	 miljømessig	
relevante	 organismer	 som	 fugler,	 bier	 og	 planter	 inkluderes	 når	 de	 er	 tilgjengelige.	 Dersom	 stoffet	 eller	
stoffblandingen	har	hemmende	virkninger	på	mikroorganismers	aktivitet,	skal	mulig	virkning	på	renseanlegg	
nevnes.

For	stoffer	som	er	underlagt	registrering,	skal	det	gis	sammendrag	av	opplysninger	utledet	av	anvendelsen	av	
vedlegg	VII-XI.

1.2. Mobilitet

Stoffets	eller	stoffblandingens	relevante	bestanddelers(1)	potensial,	ved	utslipp	til	miljøet,	for	å	trenge	ned	i	
grunnvannet	eller	transporteres	langt	fra	utslippsstedet,	skal	angis.	Relevante	data	kan	omfatte

–	 kjent	eller	forventet	spredning	til	ulike	deler	av	miljøet,

–	 overflatespenning,

–	 absorpsjon/desorpsjon.

Se	avsnitt	9	for	andre	fysisk-kjemiske	egenskaper.

12.3.	 Persistens og nedbrytbarhet

Stoffets,	eller	for	en	stoffblanding(1),	de	relevante	bestanddelers	nedbrytingspotensial	i	relevante	miljømedier,	
gjennom	 biologisk	 nedbryting	 eller	 andre	 prosesser	 som	 oksidasjon	 eller	 hydrolyse.	 Halveringstider	 for	
nedbryting	skal	angis	dersom	de	er	tilgjengelige.	Nedbrytingspotensialet	til	stoffet	eller	til	en	stoffblandings	
relevante	bestanddeler(1)	i	renseanlegg	skal	også	nevnes.

12.4.	 Bioakkumuleringspotensial

Stoffets,	 eller	 for	 en	 stoffblanding(1),	 de	 relevante	 bestanddelers	 potensial	 til	 å	 akkumuleres	 i	 levende	
organismer,	 og	 etter	 hvert	 til	 å	 passere	 gjennom	 næringskjeden,	 med	 henvisning	 til	 KOW-verdien	
(fordelingskoeffisient	oktanol/vann)	og	BCF	(biokonsentrasjonsfaktoren)	dersom	de	er	tilgjengelige.

12.5.	 Resultater av PBT-vurdering

Dersom	 det	 kreves	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet,	 skal	 resultatene	 av	 PBT-vurderingen	 som	 angitt	 i	
rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	oppgis.

12.6.	 Andre skadevirkninger

Dersom	de	er	 tilgjengelige,	 inkluderes	opplysninger	om	eventuelle	andre	skadevirkninger	på	miljøet,	 f.eks.	
ozonnedbrytingspotensial,	 potensial	 for	 fotokjemisk	 ozondanning,	 hormonforstyrrende	 potensial	 og/eller	
potensial	for	global	oppvarming.

Merknader

Påse	at	opplysninger	som	er	relevante	for	miljøet,	gis	i	andre	avsnitt	av	sikkerhetsdatabladet,	særlig	råd	om	
kontrollerte	utslipp,	tiltak	ved	utilsiktede	utslipp	samt	instrukser	ved	transport	og	disponering	i	avsnitt	6,	7,	
13,	14	og	15.

13.	 INSTRUKSER	VED	DISPONERING

Dersom	disponering	av	stoffet	eller	stoffblandingen	(overskudd	eller	avfall	fra	forventet	bruk)	utgjøre	en	fare,	
skal	det	gis	en	beskrivelse	av	disse	restene	og	opplysninger	om	sikker	håndtering	av	dem.

(1)	 Disse	opplysningene	kan	ikke	gis	for	stoffblandingen	fordi	de	avhenger	av	stoffene.	De	bør	derfor	oppgis,	når	de	foreligger	og	er	
relevante,	for	hver	bestanddel	i	stoffblandingen	som	kreves	spesifisert	i	sikkerhetsdatabladet	i	henhold	til	reglene	i	avsnitt	3	i	dette	
vedlegg.
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Angi	 egnede	 metoder	 for	 disponering	 av	 stoff	 eller	 stoffblanding	 og	 eventuell	 forurenset	 emballasje	
(forbrenning,	gjenvinning,	deponering	osv.).

Dersom	 det	 kreves	 en	 rapport	 om	 kjemikaliesikkerhet,	 skal	 opplysningene	 om	 avfallshåndteringstiltak	
som	 tillater	 tilstrekkelig	 kontroll	 av	 menneskers	 og	 miljøets	 eksponering	 for	 stoffet,	 være	 i	 samsvar	 med	
eksponeringsscenarioene	angitt	i	vedlegget	til	sikkerhetsdatabladet.

Merknad

Henvis	 til	 eventuelle	 fellesskapsbestemmelser	 om	 avfallshåndtering.	 Dersom	 slike	 bestemmelser	 ikke	
foreligger,	er	det	nyttig	å	minne	brukeren	på	eventuelle	gjeldende	nasjonale	eller	regionale	bestemmelser.

14.	 TRANSPORTOPPLYSNINGER

Angi	 særlige	 forholdsregler	 som	 en	 bruker	 må	 kjenne	 eller	 etterkomme	 med	 hensyn	 til	 transport	 eller	
befordring	 innenfor	 eller	 utenfor	 området	 for	 vedkommendes	 virksomhet.	 Dersom	 det	 er	 relevant,	 gis	
opplysninger	om	klassifisering	 for	hvert	av	 transportmidlene:	 IMDG	(sjøfart),	ADR	(rådsdirektiv	94/55/EF	
av	21.	november	1994	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	veitransport	av	farlig	gods(1),	RID	
(rådsdirektiv	96/49/EF	av	23.	juli	1996	om	tilnærming	av	lovgjevinga	i	medlemsstatane	om	jernbanetransport	
av	farleg	gods(2),	ICAO/IATA	(luftfart).	Dette	kan	blant	annet	omfatte

–	 FN-nummer,

–	 klasse,

–	 forsendelsesnavn,

–	 emballasjegruppe,

–	 havforurensende	stoff,

–	 andre	relevante	opplysninger.

15.	 REGELVERKSMESSIGE	OPPLYSNINGER

Angi	om	det	er	foretatt	en	vurdering	av	kjemikaliesikkerhet	for	stoffet	(eller	for	et	stoff	i	stoffblandingen).

Angi	de	helse-,	sikkerhets-	og	miljøopplysningene	som	står	på	etiketten	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF	og	
1999/45/EF.

Dersom	stoffet	eller	stoffblandingen	nevnt	i	dette	sikkerhetsdatablad	er	underlagt	særlige	bestemmelser	med	
hensyn	til	vern	av	mennesker	eller	miljø	på	fellesskapsplan	(f.eks.	tillatelser	gitt	i	henhold	til	avdeling	VII	eller	
begrensninger	i	henhold	til	avdeling	VIII),	skal	disse	bestemmelsene,	i	den	grad	det	er	mulig,	angis.

Nevn	også	om	mulig	den	nasjonale	lovgivning	som	gjennomfører	disse	bestemmelsene,	og	eventuelle	andre	
nasjonale	tiltak	som	kan	være	relevante.

16.	 ANDRE	OPPLYSNINGER

Angi	eventuelle	andre	opplysninger	som	leverandøren	anser	som	viktige	for	brukerens	helse	og	sikkerhet	og	
for	miljøvern,	for	eksempel

–	 listen	 over	 relevante	 R-setninger.	 Gjengi	 den	 fullstendige	 teksten	 til	 eventuelle	 R-setninger	 nevnt	 i	
avsnitt	2	og	3	i	sikkerhetsdatabladet,

–	 råd	om	opplæring,

–	 anbefalte	begrensninger	på	bruken	(dvs.	ikke-bindende	anbefalinger	fra	leverandøren),

–	 ytterligere	opplysninger	(skriftlige	henvisninger	og/eller	tekniske	kontaktpunkter),

–	 kildene	til	de	viktigste	data	brukt	ved	utarbeidingen	av	sikkerhetsdatabladet.

For	et	revidert	sikkerhetsdatablad	angis	det	klart	hvilke	opplysninger	som	er	tilføyd,	slettet	eller	endret	(med	
mindre	dette	er	angitt	andre	steder).

_____________

(1)		 EFT	L	319	av	12.12.1994,	s.	7.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	nr.	(EF)	2004/111	(EUT	L	365	av	10.12.2004,	s.	25).
(2)		 EFT	L	235	av	17.9.1996,	s.	25.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	nr.	(EF)	2004/110	(EUT	L	365	av	10.12.2004,	s.	24).
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VEDLEGG III

KRITERIER FOR STOFFER SOM REGISTRERES I MENGDER MELLOM ETT OG TI TONN

Kriterier	for	stoffer	som	registreres	i	mengder	mellom	ett	og	ti	tonn,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	a)	og	b):

a)	 stoffer	som	forventes	(ut	fra	(Q)SAR-modeller	eller	annen	dokumentasjon)	å	kunne	oppfylle	klassifiseringskriteriene	
i	kategori	1	eller	2	som	kreftframkallende,	arvestoffskadelige	eller	reproduksjonstoksiske	stoffer,	eller	kriteriene	i	
vedlegg	XIII,

b)	 stoffer

i)	 med	spredte	eller	uklare	bruksområder,	særlig	dersom	slike	stoffer	brukes	i	stoffblandinger	til	forbrukere	eller	
inngår	i	forbruksvarer,

ii)	 som	forventes	(ut	fra	(Q)SAR-modeller	eller	annen	dokumentasjon)	å	kunne	oppfylle	klassifiseringskriterier	
for	noe	av	endepunktene	virkninger	på	menneskers	helse	eller	på	miljøet	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF.

_____________
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VEDLEGG IV

UNNTAK FRA REGISTRERINGSPLIKTEN I HENHOLD TIL ARTIKKEL 2 NR. 7 BOKSTAV a)

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

200-061-5 D-glucitol	C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Askorbinsyre	C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glukose	C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysin	C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitinsyre,	ren	C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Stearinsyre,	ren	C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sukrose,	ren	C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokoferylacetat	C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metionin	C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitol	C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-sorbose	C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Oleinsyre,	ren	C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Glyserolstearat,	rent	C21H42O4 123-94-4

204-696-9	 Karbondioksid	CO2 124-38-9

205-278-9 Kalsiumpantotenat,	D-form	C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 	Laurinsyre,	ren	C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Kaliumoleat	C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenylalanin	C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Natriumglukonat	C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Natriumstearat,	rent	C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Kalkstein

En	 ikke-brennbar,	 fast	 sedimentær	 bergart.	 Består	 hovedsakelig	 av	
kalsiumkarbonat

1317-65-3

215-665-4 Sorbitanoleat	C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 Kalsiumdistearat,	rent	C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argon	Ar 7440-37-1

231-153-3 Karbon	C 7440-44-0

231-783-9 Nitrogen	N2 7727-37-9

231-791-2 Vann,	destillert,	ledningsevne	eller	renhetsgrad	som	for	H2O 7732-18-5

231-955-3 Grafitt	C 7782-42-5
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

232-273-9 Solsikkeolje

Ekstrakter	og	deres	fysisk	modifiserte	derivater.	Består	hovedsakelig	av	
glyserider	av	linolsyre	og	oleinsyre.	(Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Soyaolje

Ekstraksjonsmidler	 og	 deres	 fysisk	 modifiserte	 derivater.	 Består	
hovedsakelig	 av	 glyserider	 av	 linolsyre,	 oleinsyre,	 palmitinsyre	 og	
stearinsyre

(Soja hispida, Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Saflorolje

Ekstrakter	og	deres	 fysisk	modifiserte	derivater.	Består	 hovedsakelig	
av	glyserider	av	linolsyre	(Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Linolje

Ekstraksjonsmidler	 og	 deres	 fysisk	 modifiserte	 derivater.	 Består	
hovedsakelig	av	glyserider	av	linolsyre	og	oleinsyre

(Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1

232-281-2 Maisolje

Ekstrakter	og	deres	 fysisk	modifiserte	derivater.	Består	 hovedsakelig	
av	glyserider	av	linolsyre,	oleinsyre,	palmitinsyre	og	stearinsyre

(Zea mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Ricinusolje

Ekstrakter	og	deres	 fysisk	modifiserte	derivater.	Består	 hovedsakelig	
av	glyserider	av	ricinolsyre	(Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Rapsolje

Ekstrakter	og	deres	 fysisk	modifiserte	derivater.	Består	 hovedsakelig	
av	glyserider	av	erukasyre,	linolsyre	og	oleinsyre

(Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitiner

Kompleks	forbindelse	av	diglyserider	av	fettsyrer	bundet	til	kolinester	
av	fosforsyre.

8002-43-5

232-436-4 Siruper,	hydrolysert	stivelse

En	kompleks	forbindelse	framstilt	ved	hydrolyse	av	maisstivelse	under	
påvirkning	av	syrer	eller	enzymer.	Består	hovedsakelig	av	D-glukose,	
maltose	og	maltdekstriner.

8029-43-4

232-442-7 Talg,	hydrogenert 8030-12-4

232-675-4 Dekstrin 9004-53-9

232-679-6 Stivelse

Høypolymert	 karbohydratprodukt,	 vanligvis	 utvunnet	 av	 kornslag	
som	mais,	 hvete	 og	 sorghum	 og	 av	 røtter	 og	 rotknoller	 som	 poteter	
og	tapioka.	Omfatter	stivelse	som	er	forgelatinisert	ved	oppvarming	i	
nærvær	av	vann.

9005-25-8

232-940-4 Maltdekstrin 9050-36-6

234-328-2 Vitamin	A 11103-57-4
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

238-976-7 Natrium-D-glukonat	C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glucitolmonostearat	C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Fettsyrer,	kokos-,	metylestere 61788-59-8

262-989-7 Fettsyrer,	talg-,	metylestere 61788-61-2

263-060-9 Fettsyrer,	ricinusolje- 61789-44-4

263-129-3 Fettsyrer,	talg- 61790-37-2

265-995-8 Cellulosemasse 65996-61-4

266-925-9 Fettsyrer,	C12-18

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	 C12-C18 alkyl 
carboxylic acid	og	SDA	Reporting	Number:	16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Fettsyrer	C16-18

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	 C16-C18 alkyl 
carboxylic acid	og	SDA	Reporting	Number:	19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Fettsyrer,	C8-18	og	C18-umettede.

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	 C8-C18 and 
C18 unsaturated alkyl carboxylic acid	 og	 SDA	 Reporting	 Number:	
01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Fettsyrer,	C14-18	og	C16-18-umettede.

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	 C14-C18 
and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid	 og	 SDA	 Reporting	
Number:	04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Fettsyrer,	C16-18	og	C18-umettede.

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	C16-C18 and 
C18 unsaturated alkyl carboxylic acid og	 SDA	 Reporting	 Number:	
11-005-00

67701-08-0

266-948-4 Glyserider,	C16-18	-	og	C18-umettede.

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	C16-C18	 and 
C18 unsaturated trialkyl glyceride	 og	 SDA	 Reporting	 Number:	
11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Fettsyrer,	C14-18-	og	C16-18-umettede,	metylestere

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	C14-C18 and 
C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester	 og	 SDA	
Reporting	Number:	04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Fettsyrer,	C6-12

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	C6-C12 alkyl 
carboxylic acid	og	SDA	Reporting	Number:	13-005-00.

67762-36-1
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

268-099-5 Fettsyrer,	C14-22	og	C16-22-umettede.

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	 C14-C22 
and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid	 og	 SDA	 Reporting	
Number:	07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Siruper,	mais-,	dehydrerte 68131-37-3

269-657-0 Fettsyrer,	soya- 68308-53-2

269-658-6 Glyserider,	talg-,	mono-,	di-	og	tri-,	hydrogenerte 68308-54-3

270-298-7 Fettsyrer,	C14-22- 68424-37-3

270-304-8 Fettsyrer,	linolje- 68424-45-3

270-312-1 Glyserider,	C16-18	-	og	C18-umettede	mono-	og	di-

Dette	 stoffet	 identifiseres	 ved	 SDA	 Substance	 Name:	C16-C18 and 
C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl 
glyceride	og	SDA	Reporting	Number:	11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glyserider,	C10-18 85665-33-4

292-771-7 Fettsyrer,	C12-14 90990-10-6

292-776-4 Fettsyrer,	C12-18	og	C18-umettede. 90990-15-1

296-916-5 Fettsyrer,	rapsolje-,	med	lavt	innhold	av	erukasyre 93165-31-2
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VEDLEGG V

UNNTAK FRA REGISTRERINGSPLIKTEN I HENHOLD TIL ARTIKKEL 2 NR. 7 BOKSTAV b)

1.	 Stoffer	som	er	resultat	av	en	kjemisk	reaksjon	som	skjer	tilfeldig	ved	eksponering	av	et	annet	stoff	eller	et	annet	
produkt	for	miljøfaktorer	som	luft,	fuktighet,	mikroorganismer	eller	sollys.

2.	 Stoffer	 som	 er	 resultat	 av	 en	 kjemisk	 reaksjon	 som	 skjer	 tilfeldig	 ved	 lagring	 av	 et	 annet	 stoff,	 en	 annen	
stoffblanding	eller	et	annet	produkt.

3.	 Stoffer	som	er	resultat	en	kjemisk	reaksjon	som	skjer	ved	sluttbruk	av	andre	stoffer,	stoffblandinger	eller	produkter,	
og	som	ikke	selv	er	framstilt,	importert	eller	brakt	i	omsetning.

4.	 Stoffer	som	ikke	selv	er	framstilt,	importert	eller	brakt	i	omsetning,	og	som	er	resultat	av	en	kjemisk	reaksjon	som	
skjer	når

a)	 en	 stabilisator,	 et	 fargestoff,	 et	 aromastoff,	 en	 antioksidant,	 et	 fyllstoff,	 et	 løsemiddel,	 en	 bærer,	 et	
overflateaktivt	stoff,	en	mykner,	en	korrosjonshemmer,	et	skumdempende	middel	eller	avskummingsmiddel,	
et	dispergeringsmiddel,	en	utfellingshemmer,	et	tørkemiddel,	et	bindemiddel,	en	emulgator,	en	deemulgator,	
et	 dehydreringsmiddel,	 et	 agglomereringsmiddel,	 en	 adhesjonsfremmer,	 en	 strømningsendrende	middel,	 en	
pH-nøytralisator,	 en	 kompleksdanner,	 et	 koaguleringsmiddel,	 et	 flokkuleringsmiddel,	 et	 brannhemmende	
middel,	et	smøremiddel,	en	kelatdanner	eller	reagens	for	kvalitetskontroll	virker	slik	det	er	planlagt,	eller

b)	 et	stoff	som	utelukkende	er	beregnet	å	gi	en	bestemt	fysisk-kjemisk	egenskap,	virker	slik	det	er	planlagt.

5.	 Biprodukter,	med	mindre	de	selv	importeres	eller	bringes	i	omsetning.

6.	 Hydrater	av	et	stoff	eller	hydratiserte	ioner,	dannet	ved	reaksjonen	mellom	et	stoff	og	vann,	forutsatt	at	framstilleren	
eller	importøren	har	registrert	stoffet	med	dette	unntaket.

7.	 Følgende	stoffer	som	forekommer	i	naturen,	dersom	de	ikke	er	kjemisk	modifisert:

	 mineraler,	malm,	malmkonsentrater,	klinker,	naturgass,	flytende	petroleumsgass,	naturgasskondensat,	prosessgasser	
og	deres	bestanddeler,	råolje,	kull,	koks.

8.	 Andre	stoffer	som	forekommer	i	naturen	enn	dem	som	er	oppført	i	avsnitt	7,	dersom	de	ikke	er	kjemisk	modifisert,	
med	mindre	de	oppfyller	kriteriene	for	klassifisering	som	farlige	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF.

9.	 Grunnstoffer	som	farer	og	risiko	allerede	er	kjent	for:

	 hydrogen,	oksygen,	edelgasser	(argon,	helium,	neon,	xenon),	nitrogen.

_________
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VEDLEGG VI

KRAV TIL OPPLYSNINGENE NEVNT I ARTIKKEL 10

RETNINGSLINJER	FOR	OPPFYLLELSE	AV	KRAVENE	FASTSATT	I	VEDLEGG	VI—XI

Vedlegg	VI-XI	 angir	 hvilke	 opplysninger	 som	 skal	 framlegges	 for	 registrerings-	 og	 vurderingsformål	 i	 henhold	 til	
artikkel	10,	12,	13,	40,	41	og	46.	Standardkravene	 for	de	 laveste	mengdetersklene	 er	 angitt	 i	 vedlegg	VII,	 og	hver	
gang	en	ny	mengdeterskel	nås,	må	angivelsene	i	de	tilsvarende	vedlegg	legges	til.	De	konkrete	opplysningskravene	vil	
variere	for	hver	registrering	ut	fra	mengde,	bruksområde	og	eksponering.	Vedleggene	skal	dermed	betraktes	som	en	
helhet	og	i	sammenheng	med	de	samlede	krav	til	registrering,	vurdering	og	aktsomhetshensyn.

TRINN	1	–INNSAMLING	OG	FELLES	BRUK	AV	EKSISTERENDE	OPPLYSNINGER

Registranten	samler	alle	eksisterende	tilgjengelige	forsøksdata	om	stoffet	som	skal	registreres;	herunder	et	litteratursøk	
etter	 relevante	 opplysninger	 om	 stoffet.	 I	 den	 grad	 det	 er	 mulig,	 framlegges	 registreringssøknader	 i	 fellesskap,	 i	
samsvar	med	artikkel	11	eller	19.	Dette	vil	gjøre	det	mulig	å	dele	forsøksdata;	dermed	unngås	unødvendige	forsøk,	og	
kostnadene	reduseres.	Registranten	bør	også	samle	inn	alle	andre	tilgjengelige	og	relevante	opplysninger	om	stoffet,	
uavhengig	av	om	forsøk	for	et	bestemt	endepunkt	kreves	eller	ikke	for	den	bestemte	mengdeterskelen.	De	skal	omfatte	
opplysninger	fra	alternative	kilder	 (f.eks.	 fra	 (Q)SAR-modeller,	sammenligning	med	stoffer	med	samme	struktur,	 in	
vivo-	og	in	vitro-forsøk,	epidemiologiske	data)	som	kan	bidra	til	å	fastslå	om	stoffet	har	farlige	egenskaper	eller	ikke,	
og	som	i	visse	tilfeller	kan	erstatte	resultatene	fra	dyreforsøk.

I	tillegg	skal	det	samles	inn	opplysninger	om	eksponering,	bruk	og	risikohåndteringstiltak,	i	samsvar	med	artikkel	10	
og	dette	vedlegg.	Ved	vurderingen	av	disse	opplysningene	under	ett	kan	registranten	avgjøre	om	det	er	behov	for	å	
framskaffe	ytterligere	opplysninger.

TRINN	2	–	VURDERING	AV	OPPLYSNINGSBEHOV

Registranten	 skal	 fastlegge	 hvilke	 opplysninger	 som	 kreves	 for	 registreringen.	 Først	 skal	 det/de	 relevante	 vedlegg	
som	skal	gjelde,	bestemmes	ut	fra	mengden	stoff.	Disse	vedleggene	fastsetter	standardkrav	for	opplysninger,	men	de	
skal	 vurderes	 sammen	med	vedlegg	XI,	 som	 tillater	 avvik	 fra	 standard	 framgangsmåte,	 dersom	det	 kan	begrunnes.	
På	 dette	 stadiet	 skal	 særlig	 opplysninger	 om	 eksponering,	 bruk	 og	 risikohåndteringstiltak	 tas	 i	 betraktning,	 slik	 at	
opplysningsbehovene	for	stoffet	kan	bestemmes.

TRINN	3	–	FASTLEGGING	AV	OPPLYSNINGSMANGLER

Registranten	 skal	 deretter	 sammenligne	 opplysningsbehovene	 for	 stoffet	 med	 allerede	 tilgjengelige	 opplysninger,	
og	fastlegge	eventuelle	mangler.	På	dette	stadiet	er	det	viktig	å	sikre	at	tilgjengelige	data	er	relevante	og	at	de	er	av	
tilstrekkelig	kvalitet	til	å	oppfylle	kravene.

TRINN	4	–	FRAMSKAFFELSE	AV	NYE	DATA/FORSLAG	TIL	FORSØKSSTRATEGI

I	visse	tilfeller	vil	det	ikke	være	nødvendig	å	framskaffe	nye	data.	Dersom	det	mangler	nødvendige	opplysninger,	må	
imidlertid	nye	data	framskaffes	(vedlegg	VII	og	VIII),	eller	en	forsøksstrategi	foreslås	(vedlegg	IX	og	X),	avhengig	
av	mengdeterskelen.	Nye	forsøk	på	virveldyr	skal	utføres	eller	foreslås	bare	som	en	siste	 løsning	dersom	alle	andre	
datakilder	er	uttømt.

I	 noen	 tilfeller	 kan	 reglene	 fastsatt	 i	 vedlegg	VII—XI	 kreve	 at	 visse	 forsøk	 utføres	 tidligere	 enn	 eller	 i	 tillegg	 til	
standardkravene.

MERKNADER

Merknad 1:	 Dersom	 det	 ikke	 er	 teknisk	 mulig,	 eller	 dersom	 det	 vitenskapelig	 sett	 ikke	 synes	 nødvendig	 å	 gi	
opplysninger,	skal	årsakene	til	dette	angis	klart,	i	samsvar	med	relevante	bestemmelser.

Merknad 2:	Registranten	kan	ha	et	ønske	om	å	erklære	at	visse	opplysninger	som	er	framlagt	i	registreringsdokumentasjonen,	
er	 kommersielt	 følsomme,	 og	 at	 offentliggjøring	 av	 dem	 kan	 skade	 vedkommende	 kommersielt.	 Dersom	 dette	 er	
tilfellet,	skal	vedkommende	framlegge	en	liste	over	disse	opplysningene	sammen	med	en	begrunnelse.
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OPPLYSNINGER	NEVNT	I	ARTIKKEL	10	BOKSTAV	a)	i)-v)

1.	 ALMINNELIGE	OPPLYSNINGER	OM	REGISTRANTEN

1.1.	 Registrant.

1.1.1.	 Navn,	adresse,	telefonnummer,	faksnummer	og	e-postadresse.

1.1.2.	 Kontaktperson.

1.1.3.	 Det	sted/de	steder	der	registrantens	produksjon	eller	eventuelle	bruk	foregår.

1.2.	 Felles	framlegging	av	data.

I	henhold	 til	 artikkel	11	eller	19	kan	deler	av	 registreringen	 framlegges	av	en	hovedregistrant	på	vegne	av	
andre	registranter.

I	så	fall	skal	hovedregistranten	nevne	de	andre	registrantene,	idet	følgende	angis:

–	 deres	navn,	adresse,	telefonnummer,	faksnummer	og	e-postadresse,

–	 hvilke	deler	av	registreringen	som	gjelder	for	andre	registranter.

Angi	det	eller	de	aktuelle	numre	i	dette	vedlegg	eller	vedlegg	VII—X.

Eventuelle	andre	registranter	skal	nevne	hovedregistranten	som	framlegger	opplysninger	på	vedkommendes	
vegne,	idet	følgende	angis:

–	 vedkommendes	navn,	adresse,	telefonnummer,	faksnummer	og	e-postadresse,

–	 hvilke	deler	av	registreringen	som	framlegges	av	hovedregistranten.

Angi	det	eller	de	aktuelle	numre	i	dette	vedlegg	eller	vedlegg	VII—X.

1.3	 Tredjemann	utpekt	i	henhold	til	artikkel	4.

1.3.1.	 Navn,	adresse,	telefonnummer,	faksnummer	og	e-postadresse.

1.3.2.	 Kontaktperson.

2.	 IDENTIFIKASJON	AV	STOFFET

For	hvert	stoff	skal	opplysningene	som	gis	 i	dette	avsnitt,	være	 tilstrekkelige	 til	at	stoffet	kan	 identifiseres.	
Dersom	det	ikke	er	teknisk	mulig,	eller	dersom	det	vitenskapelig	sett	ikke	synes	nødvendig	å	gi	opplysninger	
om	ett	eller	flere	av	punktene	nedenfor,	skal	dette	klart	begrunnes.

2.1.	 Navnet	eller	annen	betegnelse	på	stoffet.

2.1.1.	 Navn	i	IUPAC-nomenklaturen	eller	annen/andre	internasjonal/e	kjemisk(e)	betegnelse(r).

2.1.2.	 Andre	navn	(vanlig	navn,	handelsnavn,	forkortelse).

2.1.3.	 EINECS-	eller	ELINCS-nummer	(om	tilgjengelig	og	relevant).

2.1.4.	 CAS-navn	og	CAS-nummer	(om	tilgjengelig).

2.1.5.	 Annen	identifiseringskode	(om	tilgjengelig).

2.2.	 Opplysninger	knyttet	til	molekyl-	eller	strukturformelen	til	hvert	stoff.

2.2.1.	 Molekyl-	eller	strukturformel	(herunder	Smiles-notasjon,	om	tilgjengelig).

2.2.2.	 Opplysninger	om	optisk	aktivitet	og	typisk	forhold	mellom	(stereo)isomerer	(om	tilgjengelig	og	relevant).

2.2.3.	 Molekylvekt	eller	molekylvektområde.

2.3.	 Sammensetningen	av	hvert	stoff.

2.3.1.	 Renhetsgrad	(%).

2.3.2.	 Arten	av	urenheter,	herunder	isomerer	og	biprodukter.

2.3.3.	 De	viktigste	urenhetenes	prosentdel.

2.3.4.	 Eventuelle	tilsetningsstoffers	(f.eks.	stabilisatorer	eller	hemmere)	art	og	andel	(...ppm,	...	%).

2.3.5.	 Spektraldata	(UV-data,	IR-data,	kjernemagnetisk	resonans	eller	massespektrum).
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2.3.6.	 Høytrykksvæskekromatogram,	gasskromatogram.

2.3.7.	 Beskrivelse	av	analysemetoder	eller	angivelse	av	bibliografiske	henvisninger	for	identifikasjon	av	stoffet,	og	
om	relevant,	for	identifikasjon	av	urenheter	og	tilsetningsstoffer.	Disse	opplysningene	skal	være	tilstrekkelige	
til	at	metodene	kan	reproduseres.

3.	 OPPLYSNINGER	OM	FRAMSTILLING	OG	BRUK	AV	STOFFET/STOFFENE

3.1.	 Samlet	framstilling,	mengder	brukt	til	produksjon	av	et	produkt	som	er	underlagt	registrering,	og/eller	import	
i	tonn	per	registrant	per	år

i	kalenderåret	for	registreringen	(anslått	mengde).

3.2.	 For	en	framstiller	eller	en	produsent	av	produkter:	En	kort	beskrivelse	av	den	tekniske	prosessen	som	benyttes	
ved	framstillingen	eller	produksjonen	av	produkter.

Det	er	ikke	nødvendig	å	gi	nøyaktige	opplysninger	om	prosessen,	det	gjelder	særlig	de	som	er	av	kommersielt	
følsom	art.

3.3.	 En	angivelse	av	mengden	som	er	benyttet	for	egne	formål.

3.4.	 Form	(stoff,	stoffblanding	eller	produkt)	og/eller	fysisk	tilstand	som	stoffet	gjøres	tilgjengelig	i	for	etterfølgende	
brukere.	Konsentrasjon	 eller	 konsentrasjonsområde	 for	 stoffet	 i	 stoffblandinger	 som	 gjøres	 tilgjengelig	 for	
etterfølgende	brukere,	og	mengder	av	stoffet	i	produkter	som	gjøres	tilgjengelig	for	etterfølgende	brukere.

3.5.	 Kort	alminnelig	beskrivelse	av	identifisert(e)	bruksområde(r).

3.6.	 Opplysninger	om	avfallsmengder	og	sammensetning	av	avfallet	fra	framstillingen	av	stoffet,	bruk	i	produkter	
og	identifiserte	bruksområder.

3.7.	 Frarådde	bruksområder	(se	sikkerhetsdatabladet	avsnitt	16).

Eventuelt	en	angivelse	av	de	bruksområder	som	registranten	fraråder,	med	begrunnelse	(dvs.	 ikke-bindende	
anbefalinger	fra	leverandøren).	Listen	behøver	ikke	være	uttømmende.

4.	 KLASSIFISERING	OG	MERKING

4.1.	 Fareklassifiseringen	til	stoffet	eller	stoffene	som	følger	av	anvendelsen	av	artikkel	4	og	6	i	direktiv	67/548/
EØF.

Videre	skal	det	for	hver	post	gis	begrunnelser	for	at	ingen	klassifisering	er	gitt	for	et	endepunkt	(dvs.	dersom	
dataene	mangler,	ikke	gir	noen	konklusjon	eller	gir	en	konklusjon	som	ikke	er	tilstrekkelig	for	klassifisering).

4.2.	 Faremerkingen	til	stoffet	eller	stoffene	som	følger	av	anvendelsen	av	artikkel	23,	24	og	25	i	direktiv	67/548/
EØF.

4.3.	 Eventuelle	særlige	konsentrasjonsgrenser	som	følger	av	anvendelsen	av	artikkel	4	nr.	4	i	direktiv	67/548/EØF	
og	artikkel	4-7	i	direktiv	1999/45/EF.

5.	 RETNINGSLINJER	FOR	SIKKER	BRUK

Disse	opplysningene	skal	være	i	samsvar	med	dem	som	er	gitt	 i	sikkerhetsdatabladet,	dersom	det	kreves	et	
sikkerhetsdatablad	i	henhold	til	artikkel	31.

5.1.	 Førstehjelpstiltak	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	4).

5.2.	 Brannslokkingstiltak	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	5).

5.3.	 Tiltak	ved	utilsiktede	utslipp	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	6).

5.4.	 Håndtering	og	lagring	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	7).

5.5.	 Transportopplysninger	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	14).

Dersom	det	ikke	kreves	en	rapport	om	kjemikaliesikkerhet,	kreves	følgende	tilleggsopplysninger:

5.6.	 Eksponeringskontroll/personlig	beskyttelse	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	8).

5.7.	 Stabilitet	og	reaktivitet	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	10).
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5.8.	 Disponering.

5.8.1.	 Disponeringsinstrukser	(sikkerhetsdatabladets	avsnitt	13).

5.8.2.	 Opplysninger	om	gjenvinning	og	disponeringsmetoder	beregnet	på	bransjen.

5.8.3.	 Opplysninger	om	gjenvinning	og	disponeringsmetoder	beregnet	på	allmennheten.

6.	 OPPLYSNINGER	OM	EKSPONERING	FOR	STOFFER	SOM	REGISTRERES	I	MENGDER	MELLOM	1	
OG	10	TONN	PER	ÅR	PER	FRAMSTILLER	ELLER	IMPORTØR

6.1.	 Viktigste	brukskategori:

6.1.1.	 a)			industriell	bruk	og/eller

b)	 yrkesbruk	og/eller

c)	 forbrukeres	bruk

6.1.2.	 Spesifikasjoner	for	industriell	bruk	og	yrkesbruk:

a)	 brukes	i	et	lukket	system	og/eller

b)	 bruk	som	fører	til	oppføring	i	eller	på	en	matrise,	og/eller

c)	 innskrenket	bruk	og/eller

d)	 utbredt	bruk

6.2.	 Viktig(e)	opptaksvei(er):

6.2.1.	 Menneskers	eksponering:

a)	 gjennom	munnen	og/eller

b)	 gjennom	huden	og/eller

c)	 ved	innånding

6.2.2.	 Miljøeksponering:

a)	 vann	og/eller

b)	 luft	og/eller

c)	 fast	avfall	og/eller

d)	 jord

6.3.	 Eksponeringsmønster:

a)	 utilsiktet/sjelden	og/eller

b)	 sporadisk	og/eller

c)	 kontinuerlig/ofte

___________
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VEDLEGG VII

KRAV TIL STANDARDOPPLYSNINGER OM STOFFER SOM FRAMSTILLES ELLER IMPORTERES I 
MENGDER PÅ ETT TONN ELLER MER(1)

I	kolonne	1	i	dette	vedlegg	fastsettes	de	standardopplysninger	som	kreves	for

a)	 stoffer	som	ikke	er	innfasingsstoffer	og	som	framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	ett	til	ti	tonn,

b)	 innfasingsstoffer	som	framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	ett	til	ti	tonn,	og	som	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	
III,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	a)	og	b),	og

c)	 stoffer	som	framstilles	eller	importeres	i	mengder	på	ti	tonn	eller	mer.

Alle	andre	relevante	fysisk-kjemiske,	toksikologiske	og	økotoksikologiske	opplysninger	som	er	tilgjengelige,	skal	gis.	
For	stoffer	som	ikke	oppfyller	kriteriene	i	vedlegg	III,	kreves	bare	de	fysisk-kjemiske	opplysninger	som	er	fastsatt	i	
avsnitt	7	i	dette	vedlegg.

I	 kolonne	 2	 i	 dette	 vedlegg	 nevnes	 de	 særlige	 regler	 etter	 hvilke	 de	 påkrevde	 standardopplysninger	 kan	 utelates,	
erstattes	med	andre	opplysninger,	gis	på	et	annet	tidspunkt	eller	tilpasses	på	annen	måte.	Dersom	vilkårene	for	å	tillate	
tilpasninger	i	henhold	til	kolonne	2	i	dette	vedlegg	er	oppfylt,	skal	registranten	klart	angi	dette,	og	gi	en	begrunnelse	
for	hver	tilpasning	i	det	aktuelle	avsnitt	i	registreringsdokumentasjonen.

I	 tillegg	 til	 disse	 særlige	 reglene	 kan	 en	 registrant	 tilpasse	 de	 påkrevde	 standardopplysningene	 som	 er	 gjengitt	 i	
kolonne	1	i	dette	vedlegg	etter	de	alminnelige	reglene	fastsatt	 i	vedlegg	XI,	med	unntak	av	avsnitt	3	om	unntak	for	
forsøk	tilpasset	det	enkelte	stoff,	basert	på	eksponeringsdata.	I	så	fall	skal	registranten	også	klart	angi	grunnene	for	en	
eventuell	beslutning	om	å	tilpasse	standardopplysningene	i	vedkommende	avsnitt	i	registreringsdokumentasjonen,	idet	
det	vises	til	vedkommende	særlige	regler	i	kolonne	2	eller	i	vedlegg	XI(2).

Før	 nye	 forsøk	 foretas	 for	 å	 bestemme	egenskapene	 spesifisert	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 alle	 tilgjengelige	 in	 vitro-data,	
in	 vivo-data,	 historiske	 data	 som	 gjelder	 mennesker,	 data	 fra	 gyldige	 (Q)SAR-modeller	 og	 data	 fra	 strukturelt	
beslektede	stoffer	(sammenligning	med	stoffer	med	samme	struktur)	først	være	vurdert.	 In	vivo-forsøk	med	etsende	
stoffer	i	konsentrasjoner/dosenivåer	som	gir	etsende	virkning,	skal	unngås.	Før	forsøkene	bør,	i	tillegg	til	dette	vedlegg,	
ytterligere	retningslinjer	for	forsøksstrategier	vurderes.

Når	det	for	visse	endepunkter	ikke	gis	opplysninger	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	kolonne	2	i	dette	vedlegg	eller	i	
vedlegg	IX,	skal	dette	klart	angis	og	begrunnes.

7.	 OPPLYSNINGER	OM	STOFFETS	FYSISK-KJEMISKE	EGENSKAPER

(1)	 Dette	 vedlegg	 gjelder	 for	 produsenter	 av	 produkter	 som	 skal	 registreres	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 7,	 og	 tilsvarende	 for	 andre	
etterfølgende	brukere	som	er	påkrevd	å	foreta	forsøk	i	henhold	til	denne	forordning.

(2)	 Merk:	Vilkårene	for	ikke	å	kreve	et	særskilt	forsøk	som	er	gjengitt	i	de	relevante	forsøksmetodene	i	kommisjonsforordningen	om	
forsøksmetoder	nevnt	i	artikkel	13	nr.	3,	og	som	ikke	er	gjentatt	i	kolonne	2,	gjelder	også.

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

7.1. Stoffets	 tilstand	 ved	
20	oC	og	101,3	kPa

7.2. Smelte-/frysepunkt 7.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	undersøkelsen	under	en	nedre	grense	på	-20	ºC.

7.3. Kokepunkt 7.3.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	undersøkelsen
–	 for	gasser,	eller
–	 for	faste	stoffer	hvis	smeltepunkt	er	over	300	ºC	eller	som	nedbrytes	før	de	koker.	I	slike	tilfeller	kan	

kokepunktet	under	redusert	trykk	anslås	eller	måles,	eller
–	 for	stoffer	som	nedbrytes	før	de	koker	(f.eks.	autooksidasjon,	omgruppering,	nedbryting	osv.)

7.4. Relativ	tetthet 7.4.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	undersøkelsen	dersom
–	 stoffet	er	stabilt	bare	ved	løsning	i	et	bestemt	løsemiddel	og	løsningens	tetthet	er	omtrent	som	for	

løsemiddelet.	I	slike	tilfeller	er	det	tilstrekkelig	med	en	angivelse	av	om	løsningens	tetthet	er	høyere	
eller	lavere	enn	løsemiddelets	tetthet,	eller

–	 stoffet	 er	 en	 gass.	 I	 et	 slikt	 tilfelle	 beregnes	 tettheten	 ut	 fra	molekylvekten	 og	 lovene	 for	 ideelle	
gasser.
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7.5. Damptrykk 7.5.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom	smeltepunktet	er	over	300	°C.
Dersom	smeltepunktet	er	på	mellom	200	°C	og	300	°C,	er	det	tilstrekkelig	med	en	grenseverdi	basert	på	
måling	eller	en	anerkjent	beregningsmetode.

7.6. Overflatespenning 7.6.	 Det	er	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	bare	dersom
–	 overflateaktivitet	forventes	eller	kan	forutsis	ut	fra	strukturen,	eller
–	 overflateaktivitet	er	en	ønsket	egenskap	ved	materialet.
Dersom	vannløseligheten	er	under	1	mg/l	ved	20	°C,	er	det	ikke	nødvendig	å	foreta	forsøket.

7.7. Vannløselighet 7.7.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 stoffet	er	ikke	er	hydrolysebestandig	ved	pH	4,	7	og	9	(halveringstid	under	tolv	timer),	eller
–	 stoffet	oksideres	lett	i	vann.
Dersom	 stoffet	 synes	 å	 være	 uløselig	 i	 vann,	 foretas	 et	 grenseforsøk	 opp	 til	 analysemetodens	
påvisningsgrense.

7.8. Fordelingskoeffisient:		
n-oktanol/vann

7.8.	 Det	 er	 ikke	nødvendig	å	 foreta	undersøkelsen	dersom	stoffet	 er	uorganisk.	Dersom	 forsøket	 ikke	kan	
foretas	(f.eks.	 fordi	stoffet	går	 i	oppløsning,	har	høy	overflateaktivitet,	gir	en	voldsom	reaksjon	under	
forsøket	 eller	 ikke	 løses	 i	 vann	 eller	 oktanol,	 eller	 fordi	 det	 ikke	 er	 mulig	 å	 framstille	 stoffet	 med	
tilstrekkelig	 renhet),	 skal	det	 framlegges	en	beregnet	verdi	 for	 log	P	 samt	en	nærmere	beskrivelse	 av	
beregningsmetoden.

7.9. Flammepunkt 7.9.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 stoffet	er	uorganisk,	eller
–	 stoffet	inneholder	bare	flyktige	organiske	bestanddeler	med	flammepunkt	over	100	°C	for	vandige	

løsninger,	eller
–	 anslått	flammepunkt	er	over	200	°C,	eller
–	 flammepunktet	 kan	 forutsis	 nøyaktig	 ved	 interpolasjon	 ut	 fra	 eksisterende	 stoffer	 med	 kjente	

egenskaper.

7.10. Antennelighet 7.10.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen
–	 dersom	stoffet	er	et	fast	stoff	med	eksplosive	eller	pyrofore	egenskaper.
Disse	egenskapene	bør	alltid	undersøkes	før	antenneligheten	undersøkes,
eller
–	 for	gasser,	dersom	konsentrasjonen	av	den	brannfarlige	gassen	i	en	blanding	med	inerte	gasser	

er	så	lav	at	konsentrasjonen	ved	blanding	med	luft	hele	tiden	er	under	den	nedre	grensen,	eller
–	 for	stoffer	som	antennes	spontant	ved	kontakt	med	luft.

7.11. Eksplosive	egenskaper 7.11.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 molekylet	ikke	inneholder	noen	kjemiske	grupper	som	forbindes	med	eksplosive	egenskaper,	eller
–	 stoffet	inneholder	oksygenholdige	kjemiske	grupper	som	forbindes	med	eksplosive	egenskaper,	og	

den	beregnede	oksygenbalansen	er	under	–200,	eller
–	 det	organiske	stoffet	eller	en	homogen	blanding	av	organiske	stoffer	 inneholder	kjemiske	grupper	

som	 forbindes	 med	 eksplosive	 egenskaper,	 men	 den	 eksoterme	 nedbrytingsenergien	 er	 under	
500	J/g,	og	den	eksoterme	nedbrytingen	setter	inn	under	500	ºC,	eller

–	 for	blandinger	av	uorganiske	oksiderende	stoffer	(FN-undergruppe	5.1)	og	organiske	materialer,	er	
konsentrasjonen	av	det	uorganiske	oksiderende	stoffet
–	 under	15	masseprosent,	om	plassert	i	FN-emballasjegruppe	I	(stor	fare)	eller	II	(middels	fare)
–	 under	30	masseprosent,	om	plassert	i	FN-emballasjegruppe	III	(liten	fare).

Merk:	Verken	forsøk	med	detonasjonshastighet	eller	forsøk	med	følsomhet	for	detonasjonssjokkbølger	
kreves	dersom	den	eksoterme	spaltingsenergien	til	de	organiske	materialene	er	under	800	J/g.
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7.12. Selvantennings-
temperatur

7.12.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen
–	 dersom	stoffet	ved	romtemperatur	eksploderer	ved	kontakt	med	luft	eller	antennes	spontant,	eller
–	 for	væsker	som	ikke	er	brannfarlige	i	luft,	f.eks.	uten	flammepunkt	opp	til	200	°C,	eller
–	 for	gasser	uten	antennelighetsområde,	eller
–	 for	 faste	 stoffer	 dersom	 stoffet	 har	 et	 smeltepunkt	 <	 160	 °C,	 eller	 dersom	 foreløpige	 resultater	

utelukker	selvoppheting	av	stoffet	opp	til	400	°C.

7.13. Oksidasjonsegenskaper 7.13.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 stoffet	er	eksplosivt,	eller
–	 stoffet	er	meget	brannfarlig,	eller
–	 stoffet	er	et	organisk	peroksid,	eller
–	 stoffet	 ikke	 kan	 reagere	 eksotermt	 med	 brennbare	 materialer,	 for	 eksempel	 ut	 fra	 den	 kjemiske	

strukturen	(f.eks.	organiske	stoffer	som	ikke	inneholder	oksygen-	eller	halogenatomer	og	der	disse	
grunnstoffene	ikke	er	kjemisk	bundet	 til	nitrogen	eller	oksygen,	eller	uorganiske	stoffer	som	ikke	
inneholder	oksygen-	eller	halogenatomer).

Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	hele	forsøket	for	faste	stoffer	dersom	det	foreløpige	forsøket	klart	tyder	
på	at	forsøksstoffet	har	oksiderende	egenskaper.

Merk	at	ettersom	det	 ikke	finnes	noen	forsøksmetode	for	å	bestemme	de	oksiderende	egenskapene	 til	
gassformige	blandinger,	må	disse	egenskapene	bestemmes	ved	en	vurderingsmetode	som	bygger	på	en	
sammenligning	av	oksidasjonspotensialet	 til	en	gassblanding	med	oksidasjonspotensialet	 til	oksygen	 i	
luft.

7.14. Granulometri 7.14.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom	stoffet	bringes	i	omsetning	eller	brukes	i	en	ikke-
fast	eller	kornet	form.

8.	 TOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER
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8.1. Hudirritasjon	 eller	
hudetsing
Vurdering	av	dette	
endepunktet	skal	bestå	
av	følgende	trinn:
1)		 en	 vurdering	 av	 til-

gjengelige	 data	 for	
mennesker	og	dyr,

2)		 en	 vurdering	 av	
syre-	 eller	 baseres-
erven,

3)		 in vitro–undersø-
kelse	av	hudetsing,

4)		 in vitro–undersøkel-
se	av	hudirritasjon.

8.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	trinn	3	og	4	dersom
–	 tilgjengelige	opplysninger	 tyder	på	at	kriteriene	er	oppfylt	 for	klassifisering	som	hudetsende	eller	

irriterende	for	øynene,	eller
–	 stoffet	er	brannfarlig	i	luft	ved	romtemperatur,	eller
–	 stoffet	er	klassifisert	som	meget	giftig	ved	hudkontakt,	eller
–	 en	undersøkelse	av	akutt	giftighet	ved	opptak	gjennom	huden	ikke	viser	tegn	på	hudirritasjon	opp	til	

grensedosenivået	(2	000	mg/kg	kroppsvekt).

8.2. Øyeirritasjon
Vurderingen	av	dette	
endepunktet	skal	bestå	
av	følgende	fortløpende	
trinn:
1)		 en	 vurdering	 av	 til-

gjengelige	 data	 for	
mennesker	og	dyr,

2)		 en	 vurdering	 av	
syre-	 og	 basereser-
ven,

3)		 in vitro–undersøkel-
se	av	øyeirritasjon.

8.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	trinn	3	dersom
–	 tilgjengelige	opplysninger	 tyder	på	at	kriteriene	er	oppfylt	 for	klassifisering	som	hudetsende	eller	

irriterende	for	øynene,	eller
–		 stoffet	er	brannfarlig	i	luft	ved	romtemperatur.
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8.3. Hudsensibilisering
Vurdering	av	dette	ende-
punktet	skal	bestå	av	føl-
gende	fortløpende	trinn:
1)	 en	 vurdering	 av	 til-

gjengelige	 data	 for	
mennesker	 og	 dyr	
samt	 alternative	
data,

2)	 in vivo-forsøk.

8.3.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	trinn	2	dersom
–	 tilgjengelige	opplysninger	tyder	på	at	stoffet	kan	klassifiseres	som	hudsensibiliserende	eller	etsende,	

eller
–	 stoffet	er	en	sterk	syre	(pH	<	2,0)	eller	base	(pH	>	11,5),	eller
–	 stoffet	er	brannfarlig	i	luft	ved	romtemperatur.
Lokale	lymfeknuteforsøk	på	dyr	av	musefamilien	(LLNA)	er	førstevalg	av	metode	for	in vivo-forsøk.	
Bare	i	unntakstilfeller	skal	en	annen	forsøksmetode	benyttes.	Bruk	av	en	annen	metode	skal	begrunnes.

8.4. Arvestoffskadelig	
virkning

8.4.	 Ytterligere	undersøkelser	av	arvestoffskadelig	virkning	skal	vurderes	i	tilfelle	av	et	positivt	resultat.

8.4.1. In vitro-genmutasjons-
undersøkelse	 hos	 bak-
terier

8.5. Akutt	giftighet 8.5.	 Det	er	vanligvis	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen(e)	dersom
–	 stoffet	er	klassifisert	som	hudetsende.

8.5.1. Tilførsel	gjennom
munnen

Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom	en	undersøkelse	av	akutt	giftighet	ved	innånding	
(8.5.2)	er	tilgjengelig.

9.	 ØKOTOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
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9.1. Giftighet	i	vann

9.1.1.	 Korttidsforsøk	 med	
giftighet	 på	 virvelløse	
dyr	 (foretrukket	 art:	
Daphnia)
Registranten	kan	
vurdere	langtidsforsøk	
med	giftighet	i	stedet	
for	korttidsforsøk.

9.1.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 det	finnes	formildende	faktorer	som	tyder	på	at	giftighet	i	vann	sannsynligvis	ikke	vil	forekomme,	

for	 eksempel	 dersom	 stoffet	 er	 svært	 uløselig	 i	 vann,	 eller	 dersom	 stoffet	 sannsynligvis	 ikke	 vil	
trenge	gjennom	biologiske	membraner,	eller

–	 en	langtidsundersøkelse	av	giftighet	i	vann	for	virvelløse	dyr	er	tilgjengelig,	eller
–	 tilstrekkelige	opplysninger	for	miljøklassifisering	og	-merking	er	tilgjengelige.
Langtidsundersøkelsen	av	giftighet	i	vann	for	Daphnia	(vedlegg	IX	avsnitt	9.1.5)	skal	tas	i	betraktning	
dersom	stoffet	er	lite	vannløselig.

9.1.2.	 Veksthemmings-
undersøkelse	på	vann-
planter	(alger	foretrek-
kes)

9.1.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	utføre	undersøkelsen	dersom	det	finnes	formildende	faktorer	som	tyder	på	at	
giftighet	i	vann	sannsynligvis	ikke	vil	forekomme,	for	eksempel	dersom	stoffet	er	svært	uløselig	i	vann,	
eller	dersom	stoffet	sannsynligvis	ikke	vil	trenge	gjennom	biologiske	membraner.

9.2. Nedbryting

9.2.1. Biotisk

9.2.1.1.	 God	 biologisk	 nedbryt-
barhet

9.2.1.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom	stoffet	er	uorganisk.

Alle	andre	relevante	fysisk-kjemiske,	toksikologiske	og	økotoksikologiske	opplysninger	som	foreligger,	skal	oppgis.

____________
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VEDLEGG VIII

KRAV TIL STANDARDOPPLYSNINGER OM STOFFER SOM FRAMSTILLES ELLER IMPORTERES I 
MENGDER PÅ TI TONN ELLER MER(1)

I	 kolonne	 1	 i	 dette	 vedlegg	 fastsettes	 de	 standardopplysninger	 som	 kreves	 for	 alle	 stoffer	 som	 framstilles	 eller	
importeres	i	mengder	på	ti	tonn	eller	mer,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	c).

Opplysningene	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	 i	 dette	 vedlegg,	 kommer	 dermed	 i	 tillegg	 til	 dem	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	
i	 vedlegg	 VII.	 Alle	 andre	 relevante	 fysisk-kjemiske,	 toksikologiske	 og	 økotoksikologiske	 opplysninger	 som	 er	
tilgjengelige,	skal	gis.

I	 kolonne	 2	 i	 dette	 vedlegg	 nevnes	 de	 særlige	 regler	 i	 henhold	 til	 hvilke	 de	 påkrevde	 standardopplysningene	 kan	
utelates,	erstattes	med	andre	opplysninger,	gis	på	et	annet	tidspunkt	eller	tilpasses	på	annen	måte.	Dersom	vilkårene	
for	å	tillate	tilpasninger	i	henhold	til	kolonne	2	i	dette	vedlegg	er	oppfylt,	skal	registranten	klart	angi	dette	og	gi	en	
begrunnelse	for	hver	tilpasning	i	de	aktuelle	avsnitt	i	registreringsdokumentasjonen.

I	 tillegg	 til	 disse	 særlige	 reglene	 kan	 en	 registrant	 tilpasse	 de	 påkrevde	 standardopplysningene	 nevnt	 i	 kolonne	 1	 i	
dette	vedlegg	etter	de	alminnelige	reglene	fastsatt	i	vedlegg	XI.	I	dette	tilfelle	skal	registranten	også	klart	begrunne	en	
eventuell	beslutning	om	å	tilpasse	standardopplysningene	i	de	aktuelle	avsnitt	i	registreringsdokumentasjonen,	idet	det	
vises	til	de	aktuelle	særlige	regler	i	kolonne	2	eller	vedlegg	XI(2).

Før	nye	forsøk	foretas	for	å	bestemme	egenskapene	spesifisert	i	dette	vedlegg,	skal	alle	tilgjengelige	in vitro-data,	in 
vivo-data,	historiske	data	som	gjelder	mennesker,	data	fra	gyldige	(Q)SAR-modeller	og	data	fra	strukturelt	beslektede	
stoffer	 (sammenligning	 med	 stoffer	 med	 samme	 struktur)	 først	 være	 vurdert.	 In vivo-forsøk	 med	 etsende	 stoffer	
i	 konsentrasjoner/dosenivåer	 som	 gir	 etsende	 virkning,	 skal	 unngås.	 Før	 forsøkene	 bør,	 i	 tillegg	 til	 dette	 vedlegg,	
ytterligere	retningslinjer	for	forsøksstrategier	vurderes.

Når	det	for	visse	endepunkter	ikke	gis	opplysninger	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	kolonne	2	i	dette	vedlegg	eller	i	
vedlegg	IX,	skal	dette	klart	angis	og	begrunnes.

8.	 TOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

_______________________
(1)	 Dette	vedlegg	gjelder	for	produsenter	av	produkter	som	skal	registreres	i	samsvar	med	artikkel	7,	og	for	andre	etterfølgende	brukere	

som	er	påkrevd	å	foreta	forsøk	i	henhold	til	denne	forordning,	tilpasset	etter	behov.
(2)	 Merk:	Vilkårene	for	ikke	å	kreve	et	særskilt	forsøk	som	er	gjengitt	i	de	relevante	forsøksmetodene	i	kommisjonsforordningen	om	

forsøksmetoder	som	angitt	i	artikkel	13	nr.	3,	og	som	ikke	er	gjentatt	i	kolonne	2,	gjelder	også.

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

8.1.
8.1.1.

Hudirritasjon
In	vivo-hudirritasjon 8.1.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	klassifisert	som	hudetsende	eller	hudirriterende,	eller
–	 stoffet	er	en	sterk	syre	(pH	<	2,0)	eller	base	(pH	>	11,5),	eller
–	 stoffet	er	brannfarlig	i	luft	ved	romtemperatur,	eller
–	 stoffet	er	klassifisert	som	meget	giftig	ved	hudkontakt,	eller
–	 en	undersøkelse	av	akutt	giftighet	ved	opptak	gjennom	huden	ikke	viser	tegn	på	hudirritasjon	opp	

til	grensedosenivået	(2	000	mg/kg	kroppsvekt).
8.2. Øyeirritasjon
8.2.1. In	vivo-øyeirritasjon 8.2.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	klassifisert	som	øyeirriterende	med	fare	for	alvorlig	øyeskade,	eller
–	 stoffet	 er	 klassifisert	 som	 hudetsende,	 og	 forutsatt	 at	 registranten	 har	 klassifisert	 stoffet	 som	

øyeirriterende,	eller
–	 stoffet	er	en	sterk	syre	(pH	<	2,0)	eller	base	(pH	>	11,5),	eller
–	 stoffet	er	brannfarlig	i	luft	ved	romtemperatur.

8.4. Arve s t o f f skade l i g	
virkning

8.4.2. Cytogenetisk	 undersø-
kelse	 in	 vitro	 av	 pat-
tedyrceller	eller	mikro-
kjerneundersøkelse	 in	
vitro

8.4.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 tilstrekkelige	data	fra	et	cytogenetisk	forsøk	in	vivo	er	tilgjengelige,	eller
–	 det	er	fastslått	at	stoffet	er	kreftframkallende	i	kategori	1	eller	2	eller	arvestoffskadelig	i	kategori	1,	

2	eller	3.
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8.4.3. Genmutasjonsunder-
søkelse	 av	 pattedyr-
celler	 in	 vitro	 ved	
negativt	 resultat	 av	
forsøkene	nevnt	i	ved-
legg	 VII	 avsnitt	 8.4.1	
og	vedlegg	VIII	avsnitt	
8.4.2

8.4.3.	 Det	 er	 vanligvis	 ikke	 nødvendig	 å	 foreta	 undersøkelsen	 dersom	 tilstrekkelige	 data	 fra	 et	 pålitelig	
genmutasjonsforsøk	in	vivo	i	pattedyrceller	er	tilgjengelige.

8.4.	 Egnede	 undersøkelser	 av	 arvestoffskadelig	 virkning	 in	 vivo	 skal	 vurderes	 dersom	 en	 av	
genotoksisitetsundersøkelsene	nevnt	i	vedlegg	VII	eller	VIII	gir	positivt	resultat.

8.5. Akutt	giftighet 8.5.	 Det	er	vanligvis	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen(e)	dersom
–	 stoffet	er	klassifisert	som	hudetsende.
I	tillegg	til	opptak	gjennom	munnen	(8.5.1)	skal	opplysningene	i	avsnitt	8.5.2	og	8.5.3	gis	for	minst	én	
annen	opptaksvei	for	andre	stoffer	enn	gasser.	Valget	av	annen	opptaksvei	vil	avhenge	av	stoffets	art	
og	sannsynlig	opptaksvei	for	mennesker.	Dersom	det	bare	finnes	én	opptaksvei,	er	det	nødvendig	å	gi	
opplysninger	for	bare	denne.

8.5.2. Ved	innånding 8.5.2.	 Forsøk	ved	innånding	er	egnet	dersom	menneskers	eksponering	via	innånding	er	sannsynlig,	idet	det	
tas	hensyn	til	stoffets	damptrykk	og/eller	sannsynligheten	for	eksponering	for	aerosoler,	partikler	eller	
dråper	av	en	størrelse	som	kan	innåndes.

8.5.3. Gjennom	huden 8.5.3.	 Forsøk	ved	opptak	gjennom	huden	er	egnet	dersom
1)	 innånding	av	stoffet	er	usannsynlig,	og
2)	 hudkontakt	ved	produksjon	og/eller	bruk	er	sannsynlig,	og
3)	 de	 fysisk-kjemiske	 og	 toksikologiske	 egenskapene	 antyder	 et	 potensial	 for	 betydelig	

absorpsjonshastighet	gjennom	huden.

8.6.
8.6.1.

Giftighet	 ved	 gjentatt	
dose
Korttidsundersøkelse	
av	 giftighet	 ved	 gjen-
tatt	dose	(28	dager),	én	
art,	hann	og	hunn,	best	
egnede	 tilførselsvei,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
sannsynlig	 opptaksvei	
for	mennesker.

8.6.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	korttidsundersøkelsen	av	giftighet	(28	dager)	dersom
–	 en	pålitelig	undersøkelse	av	subkronisk	(90	dager)	eller	kronisk	giftighet	er	tilgjengelig,	forutsatt	

at	egnet	art,	dose,	løsemiddel	og	opptaksvei	er	brukt,	eller
–	 dersom	et	stoff	spaltes	umiddelbart	og	det	finnes	tilstrekkelige	data	om	spaltingsproduktene,	eller
–	 relevant	eksponering	av	mennesker	kan	utelukkes	i	samsvar	med	vedlegg	XI	avsnitt	3.
Egnet	opptaksvei	skal	velges	på	følgende	grunnlag:
Forsøk	ved	opptak	gjennom	huden	er	hensiktsmessig	dersom
1)	 innånding	av	stoffet	er	usannsynlig,	og
2)	 hudkontakt	ved	produksjon	og/eller	bruk	er	sannsynlig,	og
3)	 de	 fysisk-kjemiske	 og	 toksikologiske	 egenskapene	 tyder	 på	 et	 potensial	 for	 betydelig	

absorpsjonshastighet	gjennom	huden.
Forsøk	ved	innånding	er	hensiktsmessig	dersom	menneskers	eksponering	via	innånding	er	sannsynlig,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 stoffets	 damptrykk	 og/eller	 sannsynligheten	 for	 eksponering	 for	 aerosoler,	
partikler	eller	dråper	av	en	størrelse	som	kan	innåndes.
Undersøkelsen	 av	 subkronisk	 giftighet	 (90	 dager)	 (vedlegg	 IX	 avsnitt	 8.6.2)	 skal	 foreslås	 av	 en	
registrant	dersom	hyppigheten	og	varigheten	av	menneskers	eksponering	tyder	på	at	en	mer	langsiktig	
undersøkelse	er	hensiktsmessig,



21.6.2012 Nr.	35/185EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

og	et	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

–	 andre	tilgjengelige	data	tyder	på	at	stoffet	kan	ha	en	farlig	egenskap	som	ikke	kan	oppdages	i	en	
korttidsundersøkelse,	eller

–	 hensiktsmessig	utformede	 toksikokinetiske	undersøkelser	 viser	 en	 akkumulering	 av	 stoffet	 eller	
dets	metabolitter	i	visse	vev	eller	organer	som	kunne	forblitt	uoppdaget	ved	en	korttidsundersøkelse,	
men	som	kan	gi	skadevirkninger	etter	vedvarende	eksponering.

Videre	undersøkelser	skal	foreslås	av	registranten	eller	kan	kreves	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	40	
eller	41	dersom

–	 det	 ikke	blir	 identifisert	en	NOAEL	i	28-	eller	90-dagersundersøkelsen,	med	mindre	årsaken	 til	
dette	er	fravær	av	skadelige	giftvirkninger,	eller

–	 toksisiteten	gir	grunn	til	særlig	bekymring	(f.eks.	alvorlige/tungtveiende	virkninger),	eller

–	 det	 foreligger	 tegn	på	en	virkning	 for	hvilken	den	 tilgjengelige	dokumentasjon	er	utilstrekkelig	
for	en	toksikologisk	beskrivelse	og/eller	risikobeskrivelse.	I	slike	tilfeller	kan	det	også	være	mer	
hensiktsmessig	 å	 gjennomføre	 særlige	 toksikologiske	 undersøkelser	 med	 sikte	 på	 å	 undersøke	
vedkommende	virkning	(f.eks.	immuntoksisitet,	nevrotoksisitet),	eller

–	 opptaksveien	som	brukes	 i	den	opprinnelige	undersøkelsen	med	gjentatt	dose,	var	uegnet	ut	 fra	
forventet	opptaksvei	for	mennesker	og	det	ikke	kan	foretas	ekstrapolering	fra	en	opptaksvei	til	en	
annen,	eller

–	 eksponeringen	 gir	 særlig	 grunn	 til	 bekymring	 (f.eks.	 bruk	 i	 forbruksvarer	 som	 fører	 til	
eksponeringsnivåer	som	er	nær	dosenivåene	der	giftighet	for	mennesker	kan	forventes),	eller

–	 virkninger	påvist	ved	stoffer	som	når	det	gjelder	molekylstruktur,	har	en	klar	strukturlikhet	med	
stoffet	som	undersøkes,	ble	ikke	oppdaget	i	28-	eller	90-dagersundersøkelsen.

8.7.

8.7.1.

Reproduksjons-
toksisitet

Kartlegging	 av	 repro-
duksjons-/utviklings-
toksisitet,	 én	 art	
(OECD	421	eller	422),	
dersom	 tilgjenge-
lige	 opplysninger	 om	
strukturelt	 beslektede	
stoffer	 fra	 (Q)SAR-
vurderinger	 eller	 fra	
in	 vitro-metoder	 ikke	
tyder	 på	 at	 stoffet	 kan	
være	 utviklingstok-
sisk.

8.7.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 det	 er	 fastslått	 at	 stoffet	 er	 genotoksisk	 kreftframkallende,	 og	 egnede	 risikohåndteringstiltak	 er	
iverksatt,	eller

–	 det	 er	 fastslått	 at	 stoffet	 er	 et	 stoff	 som	 skader	 arvestoffet	 i	 kjønnsceller,	 og	 egnede	
risikohåndteringstiltak	er	iverksatt,	eller

–	 relevant	eksponering	av	mennesker	kan	utelukkes	i	samsvar	med	vedlegg	XI	avsnitt	3,	eller

–	 en	undersøkelse	av	prenatal	utviklingstoksisitet	(vedlegg	IX	avsnitt	8.7.2)	eller	en	undersøkelse	for	
reproduksjonstoksisitet	over	to	generasjoner	(vedlegg	IX	avsnitt	8.7.3)	er	tilgjengelig.

Dersom	 det	 er	 fastslått	 at	 et	 stoff	 har	 skadevirkning	 på	 fruktbarheten,	 oppfyller	 kriteriene	 for	
klassifisering	som	Repr.	Cat.	1	eller	2:	R	60,	og	tilgjengelige	data	er	et	 tilstrekkelig	grunnlag	for	en	
fyllestgjørende	risikovurdering,	er	det	ikke	nødvendig	å	foreta	ytterligere	forsøk	for	fruktbarhet.	Forsøk	
for	utviklingstoksisitet	må	imidlertid	vurderes.

Dersom	det	er	fastslått	at	et	stoff	forårsaker	utviklingstoksisitet,	oppfyller	kriteriene	for	klassifisering	
som	Repr.	Cat.	1	eller	2:	R	61,	og	tilgjengelige	data	er	et	tilstrekkelig	grunnlag	for	en	fyllestgjørende	
risikovurdering,	er	ytterligere	forsøk	for	utviklingstoksisitet	ikke	nødvendig.	Forsøk	for	virkninger	på	
fruktbarheten	må	imidlertid	vurderes.

I	 tilfeller	 der	 det	 er	 alvorlig	 bekymring	 om	 potensialet	 for	 skadevirkninger	 på	 fruktbarhet	 eller	
utvikling,	kan	registranten	foreslå	en	undersøkelse	av	prenatal	utviklingstoksisitet	(vedlegg	IX	avsnitt	
8.7.2)	eller	en	undersøkelse	over	to	generasjoner	av	reproduksjonstoksisitet	(vedlegg	IX	avsnitt	8.7.3)	
i	stedet	for	kartleggingsundersøkelsen.

8.8.

8.8.1.

Toksikokinetikk

Vurdering	 av	 stof-
fets	 toksikokinetiske	
atferd,	 i	 den	 grad	 den	
kan	foretas	ut	fra	rele-
vante	 tilgjengelige	
opplysninger
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9.1.3. Korttidsforsøk	 med	
giftighet	 på	 fisk:	
Registranten	 kan	 vur-
dere	 langtidsforsøk	
med	 giftighet	 i	 stedet	
for	korttidsforsøk.

9.1.3.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 det	finnes	formildende	faktorer	som	tyder	på	at	giftighet	i	vann	sannsynligvis	ikke	vil	forekomme,	

for	eksempel	dersom	stoffet	er	svært	uløselig	 i	vann,	eller	dersom	stoffet	sannsynligvis	 ikke	vil	
trenge	gjennom	biologiske	membraner,	eller

–	 en	langtidsundersøkelse	av	giftighet	i	vann	for	fisk	er	tilgjengelig,	eller
Langtidsforsøk	med	giftighet	 i	 vann	 som	beskrevet	 i	 vedlegg	 IX	 skal	 vurderes	 dersom	vurderingen	
av	kjemikaliesikkerhet	 i	henhold	 til	vedlegg	 I	 tyder	på	behov	 for	videre	undersøkelse	av	virkninger	
på	vannorganismer.	Valget	av	hensiktsmessig(e)	forsøk	vil	avhenge	av	resultatene	av	vurderingen	av	
kjemikaliesikkerheten.
Langtidsundersøkelsen	 av	 giftighet	 i	 vann	 for	 fisk (vedlegg	 IX	 avsnitt	 9.1.6)	 skal	 tas	 i	 betraktning	
dersom	stoffet	er	tungt	vannløselig.

9.1.4. Re sp i r a s j on sh em-
nings-undersøkelse	
med	aktivert	slam

9.1.4.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 det	ikke	er	utslipp	til	noe	renseanlegg,	eller
–	 det	 finnes	 formildende	 faktorer	 som	 tyder	 på	 at	 mikrobiell	 giftighet	 sannsynligvis	 ikke	 vil	

forekomme,	for	eksempel	dersom	stoffet	er	svært	uløselig	i	vann,	eller
–	 stoffet	er	funnet	å	være	lett	biologisk	nedbrytbart	og	de	benyttede	forsøkskonsentrasjonene	er	i	det	

konsentrasjonsområdet	som	kan	forventes	i	innløpet	til	et	renseanlegg.
Undersøkelsen	kan	 erstattes	med	et	 nitrifikasjonshemmingsforsøk	dersom	 tilgjengelige	data	viser	 at	
stoffet	sannsynligvis	hemmer	mikrobiell	vekst	eller	funksjon,	særlig	nitrogenbindende	bakterier.

9.2. Nedbryting 9.2.	 Videre	 nedbrytingsforsøk	 skal	 vurderes	 dersom	 vurderingen	 av	 kjemikaliesikkerhet	 i	 henhold	 til	
vedlegg	 I	 tyder	 på	 behov	 for	 videre	 undersøkelse	 av	 stoffets	 nedbryting.	Valg	 av	hensiktsmessig(e)	
forsøk	vil	avhenge	av	resultatene	av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.

9.2.2.

9.2.2.1.

Abiotisk

Hydrolyse	 som	 funk-
sjon	av	pH.

9.2.2.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	lett	biologisk	nedbrytbart,	eller
–	 stoffet	er	svært	uløselig	i	vann.

9.3. Skjebne	 og	 atferd	 i	
miljøet

9.3.1. Adsorpsjons-/desorp-
sjonskartlegging

9.3.1.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom
–	 ut	fra	sine	fysisk-kjemiske	egenskaper	kan	stoffet	forventes	å	ha	et	lavt	potensial	for	adsorpsjon	

(f.eks.	kan	stoffet	ha	en	lav	fordelingskoeffisient	oktanol/vann),	eller
–	 stoffet	og	dets	relevante	nedbrytingsprodukter	nedbrytes	raskt.
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VEDLEGG IX

KRAV TIL STANDARDOPPLYSNINGER OM STOFFER SOM FRAMSTILLES ELLER IMPORTERES I 
MENGDER PÅ 100 TONN ELLER MER(1)

Innenfor	 dette	 vedleggs	 gyldighetsområde	 skal	 registranten	 framlegge	 et	 forslag	 og	 en	 tidsplan	 for	 oppfyllelse	 av	
opplysningskravene	i	dette	vedlegg	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	d).

Kolonne	1	i	dette	vedlegg	fastsetter	de	standardopplysninger	som	kreves	for	alle	stoffer	som	framstilles	eller	importeres	
i	mengder	på	100	tonn	eller	mer,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	d).

Opplysningene	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	 i	 dette	 vedlegg,	 kommer	 derfor	 i	 tillegg	 til	 dem	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	
i	 vedlegg	 VII	 og	 VIII.	 Alle	 andre	 relevante	 fysisk-kjemiske,	 toksikologiske	 og	 økotoksikologiske	 opplysninger	
som	 er	 tilgjengelige,	 skal	 gis.	 I	 kolonne	 2	 i	 dette	 vedlegg	 spesifiseres	 de	 særlige	 regler	 i	 henhold	 til	 hvilke	
standardopplysningene	 kan	 utelates,	 erstattes	med	 andre	 opplysninger,	 gis	 på	 et	 senere	 tidspunkt	 eller	 tilpasses	 på	
annen	måte,	etter	forslag	fra	registranten.	Dersom	vilkårene	for	å	tillate	forslag	til	tilpasninger	i	henhold	til	kolonne	2	i	
dette	vedlegg	er	oppfylt,	skal	registranten	klart	angi	dette	og	gi	en	begrunnelse	for	hvert	tilpasningsforslag	i	de	aktuelle	
avsnitt	i	registreringsdokumentasjonen.

I	 tillegg	 til	 disse	 særlige	 reglene	 kan	 en	 registrant	 foreslå	 å	 tilpasse	 de	 påkrevde	 standardopplysningene	 som	 er	
gjengitt	 i	 kolonne	1	 i	 dette	vedlegg	 til	 de	 alminnelige	 reglene	 fastsatt	 i	 vedlegg	XI.	 I	 så	 fall	 skal	 registranten	også	
tydelig	begrunne	en	eventuell	beslutning	om	å	foreslå	 tilpasninger	av	standardopplysningene	i	de	relevante	avsnitt	 i	
registreringsdokumentasjonen,	idet	det	vises	til	vedkommende	særlige	regler	i	kolonne	2	eller	vedlegg	XI(2)

Før	 nye	 forsøk	 foretas	 for	 å	 bestemme	 egenskapene	 nevnt	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 alle	 tilgjengelige	 in vitro-data,	 in 
vivo-data,	historiske	data	som	gjelder	mennesker,	data	fra	gyldige	(Q)SAR-modeller	og	data	fra	strukturelt	beslektede	
stoffer	 (sammenligning	med	 stoffer	 med	 samme	 struktur)	 først	 være	 vurdert.	 In vivo-forsøk	med	 etsende	 stoffer	 i	
konsentrasjoner/ved	dosenivåer	som	gir	etsende	virkning,	skal	unngås.	Før	forsøkene	bør,	 i	 tillegg	til	dette	vedlegg,	
ytterligere	retningslinjer	for	forsøksstrategier	vurderes.

Når	det	for	visse	endepunkter	foreslås	ikke	å	gi	opplysninger	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	kolonne	2	i	dette	vedlegg	
eller	i	vedlegg	IX,	skal	dette	klart	angis	og	begrunnes.

7.	 OPPLYSNINGER	OM	STOFFETS	FYSISK-KJEMISKE	EGENSKAPER

(1)	 Dette	vedlegg	gjelder	for	produsenter	av	produkter	som	skal	registreres	i	samsvar	med	artikkel	7,	og	for	andre	etterfølgende	brukere	
som	er	påkrevd	å	foreta	forsøkene	i	henhold	til	denne	forordning,	tilpasset	etter	behov.

(2)	 Merk:	Vilkårene	for	ikke	å	kreve	et	særskilt	forsøk	som	er	gjengitt	i	de	relevante	forsøksmetodene	i	kommisjonsforordningen	om	
forsøksmetoder	som	angitt	i	artikkel	13	nr.	3,	og	som	ikke	er	gjentatt	i	kolonne	2,	gjelder	også.

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

7.15. Stabilitet	 i	 organiske	
løsemidler 	 og	
identiteten	 til	 relevante	
nedbrytingsprodukter

Kreves	 bare	 dersom	
stoffets	 stabilitet	 anses	
som	 en	 vesentlig	
egenskap.

7.15.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom	stoffet	er	uorganisk.

7.16. Dissosiasjonskonstant 7.16.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	ikke	er	hydrolysebestandig	(halveringstid	under	tolv	timer)	eller	oksideres	lett	i	vann,	eller

–	 det	 er	 vitenskapelig	 umulig	 å	 foreta	 forsøket,	 for	 eksempel	 dersom	 analysemetoden	 ikke	 er	
tilstrekkelig	følsom.	

7.17. Viskositet
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8.4.	 Dersom	resultatet	fra	noen	av	genotoksisitetsundersøkelsene	in vitro	i	vedlegg	VII	eller	VIII	er	positivt,	
og	 resultater	 fra	 en	 undersøkelse	 in vivo ikke	 allerede	 er	 tilgjengelige,	 skal	 registranten	 foreslå	 en	
genotoksisitetsundersøkelse	in vivo	av	somatiske	celler.
Dersom	et	positivt	resultat	fra	en	in vivo-undersøkelse	av	somatiske	celler	er	tilgjengelig,	skal	potensialet	
for	 arvestoffskadelig	 virkning	 på	 kjønnsceller	 tas	 i	 betraktning	 på	 grunnlag	 av	 alle	 tilgjengelige	
data,	 herunder	 toksikokinetisk	 dokumentasjon.	 Dersom	 det	 ikke	 kan	 trekkes	 klare	 konklusjoner	 om	
arvestoffskadelig	virkning	på	kjønnsceller,	skal	ytterligere	undersøkelser	vurderes.

8.6. Giftighet	 ved	 gjentatt	
dose

8.6.1. Korttidsundersøkelse	
av	 giftighet	 ved	 gjentatt	
tilførsel	 (28	 dager),	 én	
art,	 hann	 og	 hunn,	 best	
egnede	 tilførselsvei,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
sannsynlig	 opptaksvei	
for	 mennesker,	 med	
mindre	 slike	 data	
allerede	er	fastsatt	ut	fra	
kravene	 i	 vedlegg	 VIII	
eller	 forsøk	 er	 foreslått	
i	 henhold	 til	 nr.	 8.6.2	 i	
dette	 vedlegg.	 I	 dette	
tilfelle	 får	 vedlegg	 XI	
avsnitt	 3	 ikke	
anvendelse.

8.6.2. Undersøkelse	 av	
subkronisk	 giftighet	 (90	
dager),	 én	 art,	 gnager,	
hann	 og	 hunn,	 best	
egnede	 tilførselsvei,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
sannsynlig	 opptaksvei	
for	mennesker.

8.6.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	av	subkronisk	giftighet	(90	dager)	dersom
–	 en	pålitelig	korttidsundersøkelse	av	giftighet	ved	gjentatt	dose	(28	dager)	er	 tilgjengelig,	og	viser	

alvorlige	 giftvirkninger	 i	 henhold	 til	 kriteriene	 for	 klassifisering	 av	 stoffet	 som	R	 48,	 for	 hvilke	
observert	28-dagers	NOAEL	med	anvendelse	av	en	egnet	usikkerhetsfaktor	muliggjør	ekstrapolering	
mot	90-dagers	NOAEL	for	samme	opptaksvei,	eller

–	 en	pålitelig	undersøkelse	av	kronisk	giftighet	er	tilgjengelig,	forutsatt	at	egnet	art	og	tilførselsvei	er	
benyttet,	eller

–	 et	 stoff	 spaltes	 umiddelbart,	 og	 det	 finnes	 tilstrekkelige	 data	 om	 spaltingsproduktene	 (både	 for	
systemiske	virkninger	og	virkningene	på	opptaksstedet),	eller

–	 stoffet	 er	 ikke-reaktivt,	 uløselig	 og	 umulig	 å	 innånde,	 og	 det	 ikke	 finnes	 bevis	 for	 absorpsjon	
eller	 giftighet	 i	 et	 28-dagers	 grenseforsøk,	 særlig	dersom	et	 slikt	mønster	 er	 knyttet	 til	 begrenset	
eksponering	av	mennesker.

Egnet	tilførselsvei	skal	velges	etter	følgende	kriterier:
Forsøk	med	opptak	gjennom	huden	er	egnet	dersom
1)	 hudkontakt	ved	produksjon	og/eller	bruk	av	stoffet	er	sannsynlig,	og
2)	 de	fysisk-kjemiske	egenskapene	antyder	en	betydelig	absorpsjonshastighet	gjennom	huden,	og
3)	 et	av	følgende	vilkår	er	oppfylt:

–	 giftighet	er	observert	ved	forsøk	med	akutt	hudgiftighet	ved	lavere	doser	enn	i	forsøket	med	oral	
giftighet,	eller

–	 systemiske	virkninger	eller	andre	bevis	for	absorpsjon	er	observert	i	undersøkelser	av	hud-	og/
eller	øyeirritasjon,	eller

–	 in vitro-forsøk	antyder	betydelig	opptak	gjennom	huden,	eller
–	 betydelig	hudgiftighet	eller	hudgjennomtrenging	er	konstatert	for	strukturelt	beslektede	stoffer.

8.	 TOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER
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Forsøk	med	opptak	ved	innånding	er	egnet	dersom

–	 menneskers	eksponering	ved	innånding	er	sannsynlig,	idet	det	tas	hensyn	til	stoffets	damptrykk	og/
eller	 sannsynligheten	 for	eksponering	 for	aerosoler,	partikler	eller	dråper	av	en	størrelse	som	kan	
innåndes.

Videre	undersøkelser	skal	foreslås	av	registranten	eller	kan	kreves	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	40	
eller	41	dersom

–	 det	ikke	blir	identifisert	en	NOAEL	i	90-dagersundersøkelsen,	med	mindre	årsaken	til	dette	er	fravær	
av	skadelige	giftvirkninger,	eller

–	 toksisiteten	gir	særlig	grunn	til	bekymring	(f.eks.	alvorlige/tungtveiende	virkninger),	eller

–	 det	 foreligger	 tegn	på	en	virkning	for	hvilken	den	 tilgjengelige	dokumentasjonen	er	utilstrekkelig	
med	tanke	på	toksikologisk	beskrivelse	og/eller	risikobeskrivelse.	I	slike	tilfeller	kan	det	også	være	
mer	 hensiktsmessig	 å	 foreta	 særlige	 toksikologiske	 undersøkelser	 for	 å	 undersøke	vedkommende	
virkning	(f.eks.	immuntoksisitet,	nevrotoksisitet),	eller

–	 eksponeringen	 gir	 særlig	 grunn	 til	 bekymring	 (f.eks.	 bruk	 i	 forbruksvarer	 som	 fører	 til	
eksponeringsnivåer	som	er	nær	dosenivåene	der	giftighet	for	mennesker	kan	forventes).

8.7. Reproduksjonstoksisitet 8.7.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsene	dersom

–	 det	 er	 fastslått	 at	 stoffet	 er	 genotoksisk	 kreftframkallende	 og	 egnede	 risikohåndteringstiltak	 er	
iverksatt,	eller

–	 det	 er	 fastslått	 at	 stoffet	 er	 et	 stoff	 som	 skader	 arvestoffet	 i	 kjønnnsceller,	 og	 egnede	
risikohåndteringstiltak	er	iverksatt,	eller

–	 stoffet	har	lav	toksikologisk	aktivitet	(dersom	ingen	tilgjengelige	forsøk	har	gitt	belegg	for	giftighet),	
det	kan	bevises	ut	fra	toksikokinetiske	data	at	ingen	systemisk	absorpsjon	forekommer	via	relevante	
opptaksveier	 (f.eks.	 plasma/blodkonsentrasjoner	 under	 påvisningsgrensen	 ved	 bruk	 av	 en	 følsom	
metode	og	fravær	av	stoffet	og	metabolitter	av	stoffet	i	urin,	galle	eller	utåndingsluft),	og	det	er	ingen	
eller	ingen	betydelig	eksponering	av	mennesker.

Dersom	 det	 er	 fastslått	 at	 et	 stoff	 har	 skadevirkning	 på	 fruktbarheten	 og	 oppfyller	 kriteriene	
for	 klassifisering	 som	 Repr.	 Cat.	 1	 eller	 2:	 R	 60,	 og	 tilgjengelige	 data	 gir	 tilstrekkelig	 grunnlag	
for	 en	 fyllestgjørende	 risikovurdering,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 med	 ytterligere	 forsøk.	 Forsøk	 for	
utviklingstoksisitet	må	imidlertid	vurderes.	Dersom	det	er	fastslått	at	et	stoff	forårsaker	utviklingstoksisitet	
og	 oppfyller	 kriteriene	 for	 klassifisering	 som	 Repr.	 Cat.	 1	 eller	 2:	 R	 61,	 og	 tilgjengelige	 data	 er	 et	
tilstrekkelig	grunnlag	for	en	fyllestgjørende	risikovurdering,	er	det	ikke	nødvendig	med	ytterligere	forsøk	
for	utviklingstoksisitet.	Forsøk	for	virkninger	på	fruktbarheten	må	imidlertid	vurderes.

8.7.2. Undersøkelse	 av	 pre-
natal	 utviklingstoksisi-
tet,	 én	 art,	 best	 egnede	
opptaksvei,	 idet	 det	 tas	
hensyn	 til	 sannsynlig	
opptaksvei	 for	 mennes-
ker	(B.31	i	kommisjons-
forordningen	 om	 for-
søksmetoder	 som	 angitt	
i	 artikkel	 13	 nr.	 3	 eller	
OECD	414).

8.7.2.	 Undersøkelsen	 skal	 i	 første	 omgang	 foretas	 på	 én	 art.	 En	 beslutning	 om	 behovet	 for	 å	 foreta	 en	
undersøkelse	 i	dette	mengdeintervallet	 eller	det	neste	på	ytterligere	en	art	 skal	 treffes	på	grunnlag	av	
resultatet	av	det	første	forsøket	og	alle	relevante	tilgjengelige	data.
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8.7.3. Undersøkelse	 over	 to	
generasjoner	 av	 repro-
duksjonstoksisitet,	 én	
art,	 hann	 og	 hunn,	 best	
egnede	 opptaksvei,	 idet	
det	 tas	 hensyn	 til	 mest	
sannsynlige	 ekspone-
ringsvei	 for	 mennes-
ker,	 dersom	 28-	 eller	
90-dagersundersøkelsen	
antyder	 skadevirkninger	
på	 forplantningsorganer	
eller	-vev.

8.7.3.	 Undersøkelsen	 skal	 i	 første	 omgang	 foretas	 på	 én	 art.	 En	 beslutning	 om	 behovet	 for	 å	 foreta	 en	
undersøkelse	 i	dette	mengdeintervallet	 eller	det	neste	på	ytterligere	en	art	 skal	 treffes	på	grunnlag	av	
resultatet	av	det	første	forsøket	og	alle	relevante	tilgjengelige	data.

9.	 ØKOTOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

9.1. Giftighet	i	vann 9.1.	 Langtidsforsøk	med	giftighet	skal	foreslås	av	registranten	dersom	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	i	
henhold	til	vedlegg	I	tyder	på	behov	for	videre	undersøkelse	av	virkningene	på	vannorganismer.	Valget	
av	hensiktsmessig(e)	forsøk	avhenger	av	resultatene	av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.

9.1.5. Langtids	 giftighets-
forsøk	 på	 virvelløse	
dyr	 (foretrukket	 art:	
Daphnia) (med	 min-
dre	 dette	 allerede	 er	 en	
del	 av	 kravene	 i	 ved-
legg	VII)

9.1.6. Langtids	 giftighetsfor-
søk	 på	 fisk	 (med	 min-
dre	 dette	 allerede	 er	 en	
del	 av	 kravene	 i	 ved-
legg	VIII)

Opplysningene	 skal	 gis	
for	 ett	 av	 avsnittene	
9.1.6.1,	 9.1.6.2	 eller	
9.1.6.3.

9.1.6.1.	 Forsøk	med	giftighet	på	
fisk	på	tidlig	livsstadium	
(FELS)

9.1.6.2. Korttidsforsøk	 med	 gif-
tighet	på	fisk	på	embryo-	
og	 plommesekkyngel-
stadium

9.1.6.3. Fisk,	 vekstforsøk	 på	
yngel

9.2. Nedbryting 9.2.	 Videre	 forsøk	 med	 biotisk	 nedbryting	 skal	 foreslås	 av	 registranten	 dersom	 vurderingen	 av	
kjemikaliesikkerhet	i	henhold	til	vedlegg	I	tyder	på	behov	for	videre	undersøkelse	av	stoffets	nedbryting	
og	dets	nedbrytingsprodukter.	Valget	 av	 relevant(e)	 forsøk	avhenger	av	 resultatene	av	vurderingen	av	
kjemikaliesikkerheten	 og	 kan	 omfatte	 simuleringsforsøk	 i	 egnede	medier	 (f.eks.	 vann,	 sediment	 eller	
jord).

9.2.1. Biotisk

9.2.1.2. Simuleringsforsøk	 med	
fullstendig	 nedbryting	 i	
overflatevann

9.2.1.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	svært	uløselig	i	vann,	eller

–	 stoffet	er	lett	biologisk	nedbrytbart.
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9.2.1.3. Simuleringsforsøk	i	jord	
(for	 stoffer	med	 et	 høyt	
potensial	 for	 adsorpsjon	
til	jord)

9.2.1.3.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	lett	biologisk	nedbrytbart,	eller

–	 direkte	og	indirekte	eksponering	av	jord	er	usannsynlig.

9.2.1.4. Simuleringsforsøk	 i	
sediment	 (for	 stoffer	
med	et	høyt	potensial	for	
adsorpsjon	til	sediment)

9.2.1.4.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	er	lett	biologisk	nedbrytbart,	eller

–	 direkte	og	indirekte	eksponering	av	sedimenter	er	usannsynlig.

9.2.3. Identifikasjon	 av	
nedbrytingsprodukter

9.2.3.	 Med	mindre	stoffet	er	biologisk	lett	nedbrytbart

9.3. Skjebne	 og	 atferd	 i	
miljøet

9.3.2. Bioakkumulering	 i	
arter	 som	 lever	 i	 vann,	
fortrinnsvis	fisk

9.3.2.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet	har	et	lavt	potensial	for	bioakkumulering	(for	eksempel	log	Kow	<	3)	og/eller	et	lavt	potensial	
for	å	trenge	gjennom	biologiske	membraner,	eller

–	 direkte	eller	indirekte	eksponering	av	vannmiljøet	er	usannsynlig.

9.3.3. Ytterligere	opplysninger	
om	 adsorpsjon/
desorpsjon	 avhengig	
av	 resultatene	 av	
undersøkelsen	 som	
kreves	 i	 henhold	 til	
vedlegg	VIII

9.3.3.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsen	dersom

–	 stoffet,	 på	 grunnlag	 av	 sine	 fysisk-kjemiske	 egenskaper,	 kan	 forventes	 å	 ha	 et	 lavt	 potensial	 for	
adsorpsjon	(f.eks.	kan	stoffet	ha	en	lav	fordelingskoeffisient	oktanol/vann),	eller

–	 stoffet	og	dets	nedbrytingsprodukter	nedbrytes	raskt.

9.4. Virkninger	 på	
landorganismer

9.4.	 Det	 er	 ikke	 nødvendig	 å	 foreta	 disse	 undersøkelsene	 dersom	 direkte	 og	 indirekte	 eksponering	 av	
jordmiljøet	er	usannsynlig.

I	mangel	 av	 toksisitetsdata	 for	 jordorganismer	kan	 likevektsfordelingsmetoden	anvendes	 til	 å	vurdere	
eksponeringen	 av	 jordorganismer.	 Valget	 av	 hensiktsmessige	 forsøk	 avhenger	 av	 resultatene	 av	
vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.

Særlig	for	stoffer	som	har	et	høyt	potensial	for	adsorpsjon	til	 jord,	eller	som	er	svært	persistente,	skal	
registranten	vurdere	å	foreta	langtidsforsøk	med	giftighet	i	stedet	for	korttidsforsøk.

9.4.1. Korttidsgiftighet	 for	
virvelløse	dyr

9.4.2. Virkninger	 på	
mikroorganismer	i	jord

9.4.3. Korttidsgiftighet	 for	
planter

10.	 METODER	FOR	PÅVISNING	OG	ANALYSE

Det	 skal	 på	 anmodning	 gis	 en	 beskrivelse	 av	 analysemetodene	 for	 de	 miljøene	 som	 har	 vært	 gjenstand	 for	 undersøkelser	 med	
vedkommende	analysemetoder.	

Dersom	analysemetodene	ikke	er	tilgjengelige,	skal	dette	begrunnes.

________
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VEDLEGG X

KRAV TIL STANDARDOPPLYSNINGER OM STOFFER SOM FRAMSTILLES ELLER IMPORTERES I 
MENGDER PÅ 1 000 TONN ELLER MER(1)

Innenfor	 dette	 vedleggs	 gyldighetsområde	 skal	 registranten	 framlegge	 et	 forslag	 og	 en	 tidsplan	 for	 å	 oppfylle	
opplysningskravene	i	dette	vedlegg,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	e).

I	kolonne	1	i	dette	vedlegg	angis	de	standardopplysninger	som	kreves	for	alle	stoffer	som	framstilles	eller	importeres	i	
mengder	på	1	000	tonn	eller	mer,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	e).

Opplysningene	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	 i	 dette	 vedlegg,	 kommer	 derfor	 i	 tillegg	 til	 dem	 som	 kreves	 i	 kolonne	 1	 i	
vedlegg	VII,	VIII	og	IX.	Alle	andre	relevante	fysisk-kjemiske,	toksikologiske	og	økotoksikologiske	opplysninger	som	
er	tilgjengelige,	skal	gis.	I	kolonne	2	i	dette	vedlegg	spesifiseres	særlige	regler	ifølge	hvilke	registranten	kan	foreslå	
å	 utelate	 påkrevde	 standardopplysninger,	 erstatte	 dem	med	 andre	 opplysninger,	 gi	 dem	på	 et	 senere	 tidspunkt	 eller	
tilpasse	dem	på	annen	måte.	Dersom	vilkårene	for	å	tillate	forslag	til	tilpasninger	i	henhold	til	kolonne	2	i	dette	vedlegg	
er	oppfylt,	 skal	 registranten	klart	 angi	dette	og	gi	 en	begrunnelse	 for	hvert	 tilpasningsforslag	 i	 de	 aktuelle	 avsnitt	 i	
registreringsdokumentasjonen.

I	tillegg	til	disse	særlige	reglene	kan	en	registrant	foreslå	å	tilpasse	de	påkrevde	standardopplysningene	som	er	gjengitt	
i	kolonne	1	i	dette	vedlegg	til	de	alminnelige	reglene	fastsatt	i	vedlegg	XI.	

I	 dette	 tilfelle	 skal	 registranten	 også	 klart	 begrunne	 en	 eventuell	 beslutning	 om	 å	 foreslå	 tilpasninger	 av	
standardopplysningene	 i	 de	 relevante	 avsnitt	 i	 registreringsdokumentasjonen,	 idet	 det	 vises	 til	 relevant(e)	 særlig(e)	
regel/regler	i	kolonne	2	eller	i	vedlegg	XI(2).

Før	 nye	 forsøk	 foretas	 for	 å	 bestemme	 egenskapene	 angitt	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 alle	 tilgjengelige	 in vitro-data,	 in 
vivo-data,	historiske	data	som	gjelder	mennesker,	data	fra	gyldige	(Q)SAR-modeller	og	data	fra	strukturelt	beslektede	
stoffer	(metode	med	sammenligning	med	stoffer	med	samme	struktur)	først	være	vurdert.	In vivo-forsøk	med	etsende	
stoffer	i	konsentrasjoner/dosenivåer	som	gir	etsende	virkning,	skal	unngås.	Før	forsøkene	bør,	i	tillegg	til	dette	vedlegg,	
ytterligere	retningslinjer	for	forsøksstrategier	vurderes.	

Når	det	for	visse	endepunkter	foreslås	ikke	å	gi	opplysninger	av	andre	årsaker	enn	dem	nevnt	i	kolonne	2	i	dette	vedlegg	
eller	i	vedlegg	IX,	skal	dette	klart	angis	og	begrunnes.

8.	 TOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER

(1)	 Dette	vedlegg	gjelder	for	produsenter	av	produkter	som	skal	registreres	i	samsvar	med	artikkel	7,	og	for	andre	etterfølgende	brukere	
som	er	påkrevd	å	foreta	forsøkene	i	henhold	til	denne	forordning,	tilpasset	etter	behov.

(2)	 Merk:	Vilkårene	for	ikke	å	kreve	et	særskilt	forsøk	som	er	gjengitt	i	de	relevante	forsøksmetodene	i	kommisjonsforordningen	om	
forsøksmetoder	som	angitt	i	artikkel	13	nr.	3,	og	som	ikke	er	gjentatt	i	kolonne	2,	gjelder	også.	

KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

8.4.	 Dersom	noen	av	genotoksisitetsundersøkelsene	in	vitro	i	vedlegg	VII	eller	VIII	har	gitt	positivt	resultat,	
kan	et	nytt	forsøk	in	vivo	med	somatiske	celler	være	nødvendig,	ut	fra	de	tilgjengelige	dataenes	kvalitet	
og	relevans.

Dersom	 en	 undersøkelse	 in	 vivo	 av	 somatiske	 celler	 har	 gitt	 positivt	 resultat,	 skal	 potensialet	 for	
arvestoffskadelig	 virkning	 på	 kjønnsceller	 tas	 i	 betraktning	 på	 grunnlag	 av	 alle	 tilgjengelige	 data,	
herunder	 toksikokinetisk	 dokumentasjon.	 Dersom	 det	 ikke	 kan	 trekkes	 klare	 konklusjoner	 om	
arvestoffskadelig	virkning	på	kjønnsceller,	skal	tilleggsundersøkelser	vurderes.

8.6.3.	 En	langtidsundersøkelse	av	giftighet	ved	gjentatt	dose	(³	12	måneder)	kan	foreslås	av	registranten	eller	
kreves	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	40	eller	41	dersom	hyppigheten	eller	varigheten	av	menneskers	
eksponering	 tyder	på	at	en	mer	 langvarig	undersøkelse	er	hensiktsmessig,	og	et	av	 følgende	vilkår	er	
oppfylt:

–	 alvorlige	 eller	 tungtveiende	 giftvirkninger	 som	 gir	 grunn	 til	 særlig	 bekymring	 er	 observert	 i	 28-	
eller	90-dagersundersøkelsen,	og	 tilgjengelig	dokumentasjon	er	utilstrekkelig	for	en	 toksikologisk	
vurdering	eller	risikobeskrivelse,	eller

–	 virkninger	 påvist	 ved	 stoffer	 som	når	 det	 gjelder	molekylstruktur,	 har	 en	 klar	 strukturlikhet	med	
stoffet	som	undersøkes,	ble	ikke	oppdaget	i	28-	eller	90-dagersundersøkelsen,	eller

–	 stoffet	kan	ha	en	farlig	egenskap	som	ikke	kan	oppdages	i	en	90-dagersundersøkelse.
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8.6.4.	 Videre	undersøkelser	skal	foreslås	av	registranten	eller	kan	kreves	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	40	
eller	41	dersom

–	 toksisiteten	gir	særlig	grunn	til	bekymring	(f.eks.	alvorlige/tungtveiende	virkninger),	eller

–	 det	 foreligger	 tegn	på	en	virkning	for	hvilken	den	 tilgjengelige	dokumentasjonen	er	utilstrekkelig	
med	tanke	på	toksikologisk	vurdering	og/eller	risikobeskrivelse.	I	slike	tilfeller	kan	det	også	være	
mer	hensiktsmessig	å	foreta	særlige	toksikologiske	undersøkelser	for	å	undersøke	disse	virkningene	
(f.eks.	immuntoksisitet,	nevrotoksisitet),	eller

–	 eksponeringen	 gir	 særlig	 grunn	 til	 bekymring	 (f.eks.	 bruk	 i	 forbruksvarer	 som	 fører	 til	
eksponeringsnivåer	nær	dosenivåene	der	giftighet	er	observert).

8.7.	 Reproduksjons-
toksisitet

8.7.	 Det	er	ikke	nødvendig	å	foreta	undersøkelsene	dersom

–	 det	 er	 fastslått	 at	 stoffet	 er	 genotoksisk	 kreftframkallende,	 og	 egnede	 risikohåndteringstiltak	 er	
iverksatt,	eller

–	 det	er	fastslått	at	stoffet	er	et	stoff	som	skader	arvestoffet	i	kjønnsceller,	og	egnede	risikohåndteringstiltak	
er	iverksatt,	eller

–	 stoffet	har	 lav	 toksikologisk	aktivitet	 (ingen	 tilgjengelige	 forsøk	har	gitt	belegg	for	giftighet),	det	
kan	bevises	 ut	 fra	 toksikokinetiske	data	 at	 ingen	 systemisk	 absorpsjon	 forekommer	via	 relevante	
opptaksveier	 (f.eks.	 plasma/blodkonsentrasjoner	 under	 påvisningsgrensen	 ved	 bruk	 av	 en	 følsom	
metode	og	fravær	av	stoffet	og	metabolitter	av	stoffet	i	urin,	galle	eller	utåndingsluft),	og	det	er	ingen	
eller	ingen	betydelig	eksponering	av	mennesker.

Dersom	 det	 er	 fastslått	 at	 et	 stoff	 har	 skadevirkning	 på	 fruktbarheten	 og	 oppfyller	 kriteriene	 for	
klassifisering	 som	Repr.	Cat.	 1	 eller	 2:	R	 60,	 og	 tilgjengelige	 data	 er	 et	 tilstrekkelig	 grunnlag	 for	 en	
fyllestgjørende	risikovurdering,	er	det	ikke	nødvendig	med	ytterligere	forsøk	for	fruktbarhet.	Forsøk	for	
utviklingstoksisitet	må	imidlertid	vurderes.

Dersom	det	er	fastslått	at	et	stoff	forårsaker	utviklingstoksisitet	og	oppfyller	kriteriene	for	klassifisering	
som	Repr.	Cat.	1	eller	2:	R	61,	og	tilgjengelige	data	er	et	 tilstrekkelig	grunnlag	for	en	fyllestgjørende	
risikovurdering,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 med	 ytterligere	 forsøk	 for	 utviklingstoksisitet.	 Forsøk	 for	
virkninger	på	fruktbarheten	må	imidlertid	vurderes.

8.7.2. Undersøkelse	 av	 utvi-
klingstoksisitet,	én	art,	
best	 egnede	 tilførsels-
vei,	idet	det	tas	hensyn	
til	den	mest	sannsynli-
ge	opptaksvei	for	men-
nesker	(OECD	414).

8.7.3. Undersøkelse	av	repro-
duksjonstoksisitet	over	
to	generasjoner,	én	art,	
hann	 og	 hunn,	 best	
egnede	 tilførselsvei,	
idet	 det	 tas	 hensyn	 til	
mest	 sannsynlige	 opp-
taksvei	for	mennesker,	
med	mindre	dette	alle-
rede	 er	 en	 del	 av	 kra-
vene	i	vedlegg	IX.

8.9.1.	 Undersøkelse	 av	
k r e f t f r amka l l ende	
virkning

8.9.1.	 En	 undersøkelse	 av	 kreftframkallende	 virkning	 kan	 foreslås	 av	 registranten	 eller	 kreves	 av	 Byrået	 i	
samsvar	med	artikkel	40	eller	41	dersom

–	 stoffet	har	en	utbredt	dispersiv	bruk,	eller	det	finnes	bevis	for	hyppig	eller	langvarig	eksponering	av	
mennesker,	og

–	 stoffet	er	klassifisert	som	arvestoffskadelig	i	kategori	3,	eller	undersøkelse(r)	med	gjentatt	dose	har	
vist	at	stoffet	kan	framkalle	hyperplasi	og/eller	pre-neoplastiske	skader.

Dersom	stoffet	er	klassifisert	som	arvestoffskadelig	i	kategori	1	eller	2,	er	den	normale	antakelsen	at	det	
foreligger	en	genotoksisk	mekanisme	for	kreftframkallende	virkning.	I	disse	tilfellene	er	det	vanligvis	
ikke	nødvendig	med	et	forsøk	for	kreftframkallende	virkning.
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KOLONNE	1
PÅKREVDE	

STANDARDOPPLYSNINGER

KOLONNE	2
SÆRLIGE	REGLER	FOR	TILPASNING	I	FORHOLD	TIL	KOLONNE	1

9.2.

9.2.1.

Nedbryting

Biotisk

9.2.	 Videre	forsøk	med	biotisk	nedbryting	skal	foreslås	dersom	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	i	henhold	
til	vedlegg	I	tyder	på	behov	for	videre	undersøkelse	av	stoffets	nedbryting	og	dets	nedbrytingsprodukter.	
Valget	av	hensiktsmessig(e)	forsøk	avhenger	av	resultatene	av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	og	kan	
omfatte	forsøk	i	egnede	medier	(f.eks.	vann,	sedimenter	eller	jord).

9.3.

9.3.4.

Skjebne	 og	 atferd	 i	
miljøet
Ytterligere	 opplysnin-
ger	om	stoffets	og/eller	
nedbrytingsprodukters	
skjebne	 og	 atferd	 i	
miljøet

9.3.4.	 Videre	undersøkelser	skal	foreslås	av	registranten	eller	kan	kreves	av	Byrået	i	samsvar	med	artikkel	40	
eller	41	dersom	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	 i	 henhold	 til	 vedlegg	 I	 tyder	på	behov	 for	videre	
undersøkelse	av	stoffets	skjebne	og	atferd.	Valget	av	hensiktsmessig(e)	forsøk	avhenger	av	resultatene	
av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.

9.4. Virkninger	 på	
landorganismer

9.4.	 Langtidsforsøk	 med	 giftighet	 skal	 foreslås	 av	 registranten	 dersom	 resultatene	 av	 vurderingen	 av	
kjemikaliesikkerhet	 i	henhold	 til	vedlegg	I	 tyder	på	behov	for	videre	undersøkelse	av	stoffets	og/eller	
nedbrytingsprodukters	 virkninger	 på	 landorganismer.	Valget	 av	 hensiktsmessig(e)	 forsøk	 avhenger	 av	
resultatene	av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.	
Det	 er	 ikke	 nødvendig	 å	 foreta	 disse	 undersøkelsene	 dersom	 direkte	 og	 indirekte	 eksponering	 av	
jordmiljøet	er	usannsynlig.

9.4.4. Langtidsforsøk	 med	
giftighet	 på	 virvelløse	
dyr,	med	mindre	 dette	
allerede	 er	 en	 del	 av	
kravene	i	vedlegg	IX.

9.4.6. Langtidsforsøk	 med	
giftighet	 på	 planter,	
med	 mindre	 dette	
allerede	 er	 en	 del	 av	
kravene	i	vedlegg	IX.

9.5.1. Langtidsgiftighet	 for	
organismer	 som	 lever	
i	sediment

9.5.1.	 Langtidsforsøk	med	giftighet	 skal	 foreslås	 av	 registranten	dersom	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	
i	 henhold	 til	 vedlegg	 I	 tyder	 på	 behov	 for	 videre	 undersøkelse	 av	 stoffets	 og/eller	 relevante	
nedbrytingsprodukters	 virkninger	 på	 organismer	 som	 lever	 i	 sediment.	 Valget	 av	 hensiktsmessig(e)	
forsøk	avhenger	av	resultatene	av	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet.

9.6.1. Langtidsgiftighet	 eller	
reproduksjonsgiftighet	
for	fugler

9.6.1.	 Et	eventuelt	behov	for	forsøk	bør	vurderes	nøye,	idet	det	tas	hensyn	til	det	store	datasettet	for	pattedyr	
som	vanligvis	er	tilgjengelig	i	dette	mengdeintervallet.

10.	 METODER	FOR	PÅVISNING	OG	ANALYSE

Det	 skal	 på	 anmodning	 gis	 en	 beskrivelse	 av	 analysemetodene	 for	 de	 miljøene	 som	 har	 vært	 gjenstand	 for	 undersøkelser	 med	
vedkommende	analysemetoder.	Dersom	analysemetodene	ikke	er	tilgjengelige,	skal	dette	begrunnes.

__________

9.	 ØKOTOKSIKOLOGISKE	OPPLYSNINGER
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VEDLEGG XI

ALMINNELIGE REGLER FOR TILPASNING AV STANDARDFORSØKSORDNINGEN NEVNT I 
VEDLEGG VII-X

I	vedlegg	VII-X	fastsettes	opplysningskravene	til	alle	stoffer	som	framstilles	eller	importeres	i	mengder	på

–	 minst	ett	tonn,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	a),

–	 minst	ti	tonn,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	c),

–	 minst	100	tonn,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	d),

–	 minst	1	000	tonn,	i	samsvar	med	artikkel	12	nr.	1	bokstav	e).

I	tillegg	til	de	særlige	reglene	fastsatt	i	kolonne	2	i	vedlegg	VII-X	kan	en	registrant	tilpasse	standardforsøksordningen	
i	samsvar	med	de	alminnelige	reglene	fastsatt	i	avsnitt	1	i	dette	vedlegg.

Ved	vurderingen	av	dokumentasjonen	kan	Byrået	vurdere	disse	avvikene	fra	standardforsøksordningen.

1.	 FORSØK	SYNES	IKKE	Å	VÆRE	VITENSKAPELIG	NØDVENDIG

1.1.	 Bruk av eksisterende data

1.1.1.	 Data om fysisk-kjemiske egenskaper fra eksperimenter som ikke er foretatt i henhold til GLP eller 
forsøksmetodene nevnt i artikkel 13 nr. 3

Slike	data	skal	anses	å	tilsvare	data	framkommet	ved	de	tilsvarende	forsøksmetodene	nevnt	i	artikkel	
13	nr.	3	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:

1)	 dataene	er	tilstrekkelige	til	at	klassifisering	og	merking	og/eller	risikovurdering	kan	foretas,

2)	 det	foreligger	tilstrekkelig	dokumentasjon	til	å	vurdere	om	undersøkelsen	er	tilstrekkelig,	og

3)	 dataene	 er	 gyldige	 for	 endepunktet	 som	 undersøkes,	 og	 undersøkelsen	 foretas	 med	 et	 akseptabelt	
kvalitetssikringsnivå.

1.1.2.	 Data som gjelder menneskers helse og miljøegenskaper fra eksperimenter som ikke er foretatt i henhold til 
GLP eller forsøksmetodene nevnt i artikkel 13 nr. 3

Slike	data	skal	anses	å	tilsvare	data	framkommet	ved	de	tilsvarende	forsøksmetodene	nevnt	i	artikkel	13	nr.	3	
dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:

1)	 dataene	er	tilstrekkelige	til	at	klassifisering	og	merking	og/eller	risikovurdering	kan	foretas,

2)	 dataene	 omfatter	 i	 tilstrekkelig	 grad	 de	 viktigste	 parametrene	 som	 skal	 undersøkes	 ved	 de	 tilsvarende	
forsøksmetodene	nevnt	i	artikkel	13	nr.	3,

3)	 eksponeringens	 varighet	 er	 sammenlignbar	 med	 eller	 lengre	 enn	 tilsvarende	 forsøksmetoder	 nevnt	 i	
artikkel	13	nr.	3	dersom	eksponeringens	varighet	er	en	relevant	parameter,	og

4)	 det	gis	tilstrekkelig	og	pålitelig	dokumentasjon	av	undersøkelsen.

1.1.3.	 Historiske data som gjelder mennesker

Historiske	 data	 som	 gjelder	 mennesker,	 for	 eksempel	 epidemiologiske	 undersøkelser	 av	 eksponerte	
befolkningsgrupper,	 data	 om	 utilsiktet	 eller	 yrkesmessig	 eksponering	 og	 kliniske	 undersøkelser,	 skal	 tas	 i	
betraktning.

Dataenes	 verdi	 for	 en	 bestemt	 virkning	 på	 menneskers	 helse	 avhenger	 blant	 annet	 av	 typen	 analyse	 og	
parametrene	som	omfattes,	og	på	reaksjonens	omfang	og	spesifisitet,	og	følgelig	virkningens	forutsigbarhet.

Kriteriene	for	vurdering	av	dataenes	tilstrekkelighet	omfatter:

1)	 riktig	utvalg	og	beskrivelse	av	eksponerte	grupper	og	kontrollgrupper,

2)	 en	tilstrekkelig	beskrivelse	av	eksponeringen,

3)	 tilstrekkelig	varighet	av	oppfølgingen	for	å	fastslå	eventuelle	sykdomstilfeller,

4)	 gyldigheten	til	metoden	for	observasjon	av	virkning,

5)	 tilstrekkelig	hensyntagen	til	skjevheter	og	feilkilder,	og

6)	 en	rimelig	statistisk	pålitelighet	som	underbygger	konklusjonen.

I	alle	tilfeller	skal	det	gis	tilstrekkelig	og	pålitelig	dokumentasjon.

1.2.	 Dataenes beviskraft

Det	 kan	 foreligge	 data	 fra	 flere	 uavhengige	 informasjonskilder	 som	 samlet	 har	 tilstrekkelig	 beviskraft	
og	 berettiger	 antakelsen/konklusjonen	 om	 at	 et	 stoff	 har	 eller	 ikke	 har	 en	 bestemt	 farlig	 egenskap,	 mens	
opplysningene	fra	hver	enkelt	kilde	 isolert	sett	 ikke	anses	som	tilstrekkelig	 til	å	berettige	en	slik	antakelse/
konklusjon.
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Det	kan	foreligge	data	fra	nye	forsøksmetoder	som	ennå	ikke	er	inkludert	i	forsøksmetodene	nevnt	i	artikkel	13	
nr.	3,	eller	fra	en	internasjonal	forsøksmetode	som	er	anerkjent	av	Kommisjonen	eller	Byrået	som	likeverdig,	
og	som	har	tilstrekkelig	beviskraft	til	å	berettige	konklusjonen	at	et	stoff	har	eller	ikke	har	en	bestemt	farlig	
egenskap.

Dersom	det	foreligger	tilstrekkelig	beviskraft	for	forekomsten	eller	fraværet	av	en	bestemt	farlig	egenskap

–	 skal	videre	forsøk	på	virveldyr	for	vedkommende	egenskap,	utelates,

–	 kan	videre	forsøk	som	ikke	involverer	virveldyr,	utelates.

I	alle	tilfeller	skal	det	gis	tilstrekkelig	og	pålitelig	dokumentasjon.

1.3.	 Kvalitativ eller kvantitativ strukturaktivitetsrelasjon ((Q)SAR)

Resultater	 oppnådd	 ved	 bruk	 av	 gyldige	 (Q)SAR-modeller	 (kvalitative	 eller	 kvantitative	
strukturaktivitetsrelasjoner)	kan	tyde	på	forekomst	eller	fravær	av	en	bestemt	farlig	egenskap.	Resultatene	fra	
bruk	av	(Q)SAR-modeller	kan	anvendes	i	stedet	for	forsøk	når	følgende	vilkår	er	oppfylt:

–	 resultatene	er	utledet	av	en	(Q)SAR-modell	som	det	er	fastslått	har	vitenskapelig	gyldighet,

–	 stoffet	faller	inn	under	(Q)SAR-modellens	bruksområde,

–	 resultatene	er	tilstrekkelige	for	klassifisering	og	merking	og/eller	risikovurdering,	og

–	 det	gis	en	tilstrekkelig	og	pålitelig	beskrivelse	av	den	anvendte	metoden.

Byrået	 skal	 i	 samarbeid	 med	 Kommisjonen,	 medlemsstatene	 og	 berørte	 parter	 utvikle	 og	 gi	 rettledning	 i	
vurdering	av	hvilke	(Q)SAR-modeller	som	oppfyller	nevnte	vilkår	samt	gi	eksempler.

1.4.	 Resultater	fra	egnede	in vitro-metoder	kan	tyde	på	forekomst	av	en	viss	farlig	egenskap,	eller	kan	være	viktige	
når	det	gjelder	den	mekanistiske	forståelsen,	og	dermed	for	vurderingen.

I	denne	 sammenheng	betyr	«egnet»	 tilstrekkelig	utviklet	 i	henhold	 til	 internasjonalt	omforente	kriterier	 for	
utvikling	av	forsøk	(f.eks.	kriteriene	til	Det	europeiske	senter	for	validering	av	alternative	metoder	(ECVAM)	
for	å	påmelde	et	forsøk	til	prevalideringsprosessen).	Avhengig	av	den	potensielle	risikoen	og	mengdeintervallet	
kan	det	være	nødvendig	med	umiddelbare	forsøk	som	skal	gå	ut	over	forsøkene	nevnt	i	vedlegg	VII	eller	VIII	
for	å	bekrefte	disse	resultatene,	eller	å	foreslå	forsøk	som	skal	gå	ut	over	forsøkene	nevnt	i	vedlegg	IX	eller	X.

Dersom	resultatene	fra	bruk	av	slike	in	vitro-metoder	ikke	tyder	på	at	stoffet	har	en	bestemt	farlig	egenskap,	
skal	det	relevante	forsøket	likevel	foretas	i	det	aktuelle	mengdeintervallet	for	å	bekrefte	det	negative	resultatet,	
med	mindre	forsøk	ikke	kreves	i	henhold	til	vedlegg	VII-X	eller	andre	regler	i	dette	vedlegg.

Det	kan	gjøres	unntak	fra	denne	forpliktelsen	til	bekreftelse	dersom	følgende	vilkår	er	oppfylt:

1)	 resultatene	 er	 utledet	 av	 en	 in	 vitro-metode	 som	 er	 fastslått	 å	 være	 av	 vitenskapelig	 verdi	 etter	 en	
valideringsundersøkelse	i	henhold	til	internasjonalt	anerkjente	valideringsprinsipper,

2)	 resultatene	er	tilstrekkelige	for	klassifisering	og	merking	og/eller	risikovurdering,	og

3)	 det	gis	tilstrekkelig	og	pålitelig	dokumentasjon	av	den	benyttede	metoden.

1.5.	 Gruppering av stoffer og metode med sammenligning med stoffer med samme struktur

Stoffer	hvis	fysisk-kjemiske,	toksikologiske	og	økotoksikologiske	egenskaper	med	sannsynlighet	ligner	eller	
følger	et	 fast	mønster	 som	 følge	av	 strukturell	 likhet,	kan	anses	 som	en	gruppe	eller	«kategori»	av	 stoffer.	
Anvendelse	 av	 gruppebegrepet	 krever	 at	 fysisk-kjemiske	 egenskaper,	 virkninger	 på	 menneskers	 helse	 og	
miljøvirkninger	samt	skjebne	i	miljøet	kan	forutsis	ut	fra	data	for	et	eller	flere	referansestoffer	som	tilhører	
samme	 gruppe,	 ved	 interpolasjon	 med	 andre	 stoffer	 i	 gruppen	 (metode	 med	 sammenligning	 med	 stoffer	
med	 samme	 struktur).	Dermed	 unngås	 behovet	 for	 å	 foreta	 et	 forsøk	med	 hvert	 stoff	 for	 hvert	 endepunkt.	
Byrået	skal,	etter	å	ha	rådført	seg	med	relevante	aktører	og	andre	berørte	parter,	offentliggjøre	retningslinjer	
for	 en	 teknisk	 og	 vitenskapelig	 begrunnet	 metodikk	 for	 gruppering	 av	 stoffer	 i	 tilstrekkelig	 tid	 før	 første	
registreringsfrist	for	innfasingsstoffer.

Likhetene	kan	bygge	på	følgende	opplysninger:

1)	 en	felles	funksjonell	gruppe,

2)	 felles	 forløpere	 og/eller	 sannsynligheten	 for	 felles	 nedbrytingsprodukter	 via	 fysiske	 og	 biologiske	
prosesser,	som	fører	til	stoffer	med	samme	struktur,	eller

3)	 et	fast	mønster	i	endringen	av	egenskapenes	styrke	for	hele	kategorien.
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Dersom	gruppebegrepet	anvendes,	skal	stoffene	klassifiseres	og	merkes	på	grunnlag	av	dette.

I	alle	tilfeller	skal	resultatene

–	 være	tilstrekkelige	for	klassifisering	og	merking	og/eller	risikovurdering,

–	 ha	 tilstrekkelig	og	pålitelig	dekning	av	nøkkelparametrene	 som	 inngår	 i	de	 tilsvarende	 forsøksmetoder	
nevnt	i	artikkel	13	nr.	3,

–	 omfatte	en	eksponeringsvarighet	som	er	sammenlignbar	med	eller	lengre	enn	tilsvarende	forsøksmetoder	
nevnt	i	artikkel	13	nr.	3	dersom	varigheten	er	en	parameter	av	betydning,	og

–	 det	skal	gis	tilstrekkelig	og	pålitelig	dokumentasjon	av	den	benyttede	metoden.

2.	 FORSØK	ER	TEKNISK	UMULIG

Forsøk	for	et	bestemt	endepunkt	kan	utelates	dersom	det	 teknisk	 ikke	er	mulig	å	foreta	undersøkelsen	som	
følge	 av	 stoffets	 egenskaper,	 f.eks.	 kan	 svært	 flyktige,	 svært	 reaktive	 eller	 ustabile	 stoffer	 ikke	 anvendes,	
blanding	av	 stoffet	med	vann	kan	 forårsake	brann-	eller	eksplosjonsfare,	 eller	 radiomerking	av	 stoffet	 som	
kreves	i	visse	undersøkelser,	kan	være	umulig.	Retningslinjene	som	gis	i	forsøksmetodene	nevnt	i	artikkel	13	
nr.	3,	nærmere	bestemt	når	det	gjelder	de	tekniske	begrensninger	ved	en	bestemt	metode,	skal	alltid	overholdes.

3.	 FORSØK	TILPASSET	DET	ENKELTE	STOFF,	BASERT	PÅ	EKSPONERINGSDATA

3.1.	 Forsøk	som	skal	foretas	i	samsvar	med	avsnitt	8.6	og	8.7	i	vedlegg	VIII,	vedlegg	IX	og	vedlegg	X,	kan	utelates,	
på	grunnlag	av	de	eksponeringsscenarioer	som	er	utarbeidet	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet.

3.2.	 I	 alle	 tilfeller	 skal	 det	 gis	 tilstrekkelig	 begrunnelse	 og	 dokumentasjon.	 Begrunnelsen	 skal	 bygge	 på	 en	
eksponeringsvurdering	 i	 samsvar	 med	 avsnitt	 5	 i	 vedlegg	 I	 og	 oppfylle	 kriteriene	 vedtatt	 i	 henhold	 til	
avsnitt	 3.3;	 de	 særlige	 bruksvilkårene	 skal	 formidles	 gjennom	 kjemikalieforsyningskjeden	 i	 samsvar	 med	
artikkel	31	eller	32.

3.3.	 Kommisjonen	 skal	 innen	 1.	 desember	 2008	 vedta	 tiltak	 for	 å	 endre	 ikke-grunnleggende	 deler	 av	 denne	
forordning	ved	tilføyelse,	etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	133	nr.	4,	med	sikte	på	å	fastsette	kriteriene	
for	hva	som	utgjør	en	tilstrekkelig	begrunnelse	i	henhold	til	avsnitt	3.2.

__________
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VEDLEGG XII

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM ETTERFØLGENDE BRUKERES VURDERING AV STOFFER OG 
UTARBEIDING AV RAPPORTER OM KJEMIKALIESIKKERHET

INNLEDNING

Formålet	med	dette	vedlegg	er	å	fastsette	hvordan	etterfølgende	brukere	skal	vurdere	og	dokumentere	at	risikoene	som	
følger	av	 stoffet	 eller	 stoffene	de	bruker,	 er	under	 tilstrekkelig	kontroll	under	bruken,	 for	 en	bruk	 som	 ikke	dekkes	
av	 sikkerhetsdatabladet	 som	 de	 har	mottatt,	 og	 at	 andre	 brukere	 senere	 i	 forsyningskjeden	 kan	 ha	 risikoene	 under	
tilstrekkelig	kontroll.	Vurderingen	skal	omfatte	stoffets	livssyklus,	fra	det	mottas	av	etterfølgende	bruker	med	henblikk	
på	vedkommendes	egne	bruksområder	og	for	identifiserte	bruksområder	senere	i	forsyningskjeden.	Vurderingen	skal	
omfatte	bruken	av	stoffet	alene,	i	en	stoffblanding	eller	i	et	produkt.

Ved	 vurderingen	 av	 kjemikaliesikkerhet	 og	 utarbeidingen	 av	 rapporten	 om	 kjemikaliesikkerhet	 skal	 etterfølgende	
bruker	 ta	 i	betraktning	opplysninger	mottatt	 fra	 leverandøren	av	det	kjemiske	 stoffet,	 i	 samsvar	med	artikkel	31	og	
32	 i	 denne	 forordning.	 Dersom	 en	 vurdering	 foretatt	 i	 henhold	 til	 en	 fellesskapsrettsakt	 (f.eks.	 en	 risikovurdering	
gjennomført	i	henhold	til	forordning	(EØF)	nr.	793/93)	er	tilgjengelig	og	er	hensiktsmessig,	skal	den	tas	i	betraktning	
ved	vurderingen	av	kjemikaliesikkerheten,	og	den	skal	gjenspeiles	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet.	Avvik	fra	slike	
vurderinger	skal	begrunnes.

Vurderinger	foretatt	i	henhold	til	andre	internasjonale	og	nasjonale	programmer	kan	også	tas	i	betraktning.

Prosessen	som	den	etterfølgende	brukeren	følger	ved	vurderingen	av	kjemikaliesikkerhet	og	utarbeidingen	av	rapporten	
om	kjemikaliesikkerhet,	omfatter	tre	trinn:

Trinn	1:	 UTARBEIDING	AV	EKSPONERINGSSCENARIO(ER)

Den	 etterfølgende	 brukeren	 skal	 utarbeide	 eksponeringsscenarioer	 for	 bruksområder	 som	 ikke	 omfattes	 av	 et	
sikkerhetsdatablad	som	vedkommende	har	fått	levert	i	samsvar	med	avsnitt	5	i	vedlegg	I.

Trinn	2:	EVENTUELL	FORBEDRING	AV	LEVERANDØRENS	FAREVURDERING

Dersom	den	etterfølgende	brukeren	anser	at	fare-	og	PBT-vurderingene	i	sikkerhetsdatabladet	vedkommende	har	fått	
levert,	er	tilstrekkelige,	er	det	ikke	nødvendig	med	noen	ytterligere	farevurdering	eller	PBT-	og	vPvB-vurdering.

I	dette	tilfellet	skal	vedkommende	bruke	de	relevante	opplysninger	som	er	formidlet	av	leverandøren	i	risikobeskrivelsen.

Dette	skal	angis	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet.

Dersom	 den	 etterfølgende	 brukeren	 anser	 at	 vurderingene	 i	 sikkerhetsdatabladet	 vedkommende	 har	 fått	 levert,	 er	
utilstrekkelige,	skal	vedkommende	etter	behov	foreta	de	aktuelle	vurderinger	i	samsvar	med	avsnitt	1-4	i	vedlegg	I.

I	de	tilfeller	der	den	etterfølgende	brukeren	anser	at	de	opplysningene	leverandøren	har	gitt,	må	utfylles	med	andre	data	
for	 å	kunne	utarbeide	 rapporten	om	kjemikaliesikkerhet,	 skal	vedkommende	 innhente	disse	opplysningene.	Dersom	
opplysningene	 bare	 kan	 framskaffes	 ved	 hjelp	 av	 forsøk	 på	 virveldyr,	 skal	 vedkommende	 framlegge	 et	 forslag	 til	
forsøksstrategi	overfor	Byrået	 i	 samsvar	med	artikkel	38.	Vedkommende	 skal	 forklare	hvorfor	det	 anses	nødvendig	
med	 tilleggsopplysninger.	 I	 påvente	 av	 resultatene	 fra	 videre	 forsøk	 skal	 vedkommende	 registrere	 i	 rapporten	 om	
kjemikaliesikkerhet	 hvilke	 risikohåndteringstiltak	 som	 vedkommende	 har	 iverksatt	 for	 å	 håndtere	 de	 risikoer	 som	
undersøkes.

Ved	 fullføringen	 av	 eventuelle	 videre	 forsøk	 skal	 den	 etterfølgende	 brukeren	 etter	 behov	 revidere	 rapporten	 om	
kjemikaliesikkerhet	samt	et	eventuelt	sikkerhetsdatablad	dersom	vedkommende	er	påkrevd	å	utarbeide	det.

Trinn	3:	RISIKOBESKRIVELSE

Det	 skal	 utarbeides	 en	 risikobeskrivelse	 for	 hvert	 nye	 eksponeringsscenario	 i	 samsvar	 med	 kravene	 i	 avsnitt	 6	 i	
vedlegg	I.	Risikobeskrivelsen	skal	presenteres	under	den	relevante	overskrift	 i	 rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	og	
skal	sammenfattes	i	sikkerhetsdatabladet	i	de(n)	relevant(e)	rubrikker.

Ved	 utarbeiding	 av	 et	 eksponeringsscenario	 vil	 det	 være	 nødvendig	 å	 ta	 utgangspunkt	 i	 visse	 antakelser	 om	
driftsvilkårene	og	risikohåndteringstiltakene.	Dersom	disse	første	antakelsene	fører	til	en	risikobeskrivelse	som	tyder	
på	 at	 menneskers	 helse	 og	 miljø	 ikke	 er	 tilstrekkelig	 vernet,	 skal	 det	 iverksettes	 en	 trinnvis	 prosess	 med	 endring	
av	 én	 eller	 flere	 faktorer	 inntil	 tilstrekkelig	kontroll	 kan	påvises.	Dette	 kan	kreve	 at	 det	 utarbeides	ytterligere	 fare-	
eller	 eksponeringsopplysninger,	 eller	 at	 prosessen,	 driftsvilkårene	 eller	 risikohåndteringstiltakene	 endres.	 Trinnene	
kan	 derfor	 iverksettes	mellom	 på	 den	 ene	 side	 utviklingen	 og	 revisjonen	 av	 et	 (første)	 eksponeringsscenario,	 som	
omfatter	utviklingen	og	iverksettingen	av	risikohåndteringstiltak,	og	på	den	annen	side	framskaffelsen	av	ytterligere	
opplysninger	 for	 å	 etablere	det	 endelige	eksponeringsscenarioet.	Formålet	med	å	 framskaffe	 tilleggsopplysninger	er	
å	oppnå	en	mer	nøyaktig	risikoskrivelse	på	grunnlag	av	en	forbedret	farevurdering	og/eller	eksponeringsvurdering.



21.6.2012 Nr.	35/199EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Den	 etterfølgende	brukeren	 skal	 utarbeide	 en	 rapport	 om	kjemikaliesikkerheten	med	nærmere	 opplysninger	 om	 sin	
kjemikaliesikkerhetsvurdering,	idet	vedkommende	skal	anvende	del	B	avsnitt	9	og	10	av	modellen	gjengitt	i	avsnitt	7	
i	vedlegg	I	og	eventuelt	de	øvrige	deler	av	modellen.

Del	A	av	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	skal	omfatte	en	erklæring	om	at	risikohåndteringstiltakene	beskrevet	i	de	
relevante	eksponeringsscenarioene	er	iverksatt	av	den	etterfølgende	brukeren	for	vedkommendes	egne	bruksområder,	
og	 at	 risikohåndteringstiltakene	 beskrevet	 i	 eksponeringsscenarioene	 for	 de	 identifiserte	 bruksområder,	 er	 formidlet	
nedover	i	forsyningskjeden.

___________
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VEDLEGG XIII

KRITERIER FOR IDENTIFIKASJON AV PERSISTENTE, BIOAKKUMULERENDE OG GIFTIGE 
STOFFER OG SVæRT PERSISTENTE OG SVæRT BIOAKKUMULERENDE STOFFER

I	dette	vedlegg	fastsettes	kriteriene	for	identifikasjon	av

i)	 persistente,	bioakkumulerende	og	giftige	stoffer	(PBT-stoffer),	og

ii)	 svært	persistente	og	svært	bioakkumulerende	stoffer	(vPvB-stoffer).

Et	 stoff	 identifiseres	 som	 et	 PBT-stoff	 dersom	 det	 oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 avsnitt	 1.1,	 1.2	 og	 1.3.	 Et	 stoff	
identifiseres	 som	 et	 vPvB-stoff	 dersom	det	 oppfyller	 kriteriene	 fastsatt	 i	 avsnitt	 2.1	 og	 2.2.	Dette	 vedlegg	 får	 ikke	
anvendelse	på	uorganiske	stoffer,	men	får	anvendelse	på	metallorganiske	stoffer.

1.	 PBT-STOFFER

	 Et	stoff	som	oppfyller	alle	tre	kriterier	fastsatt	i	avsnittene	nedenfor,	er	et	PBT-stoff.

1.1.	Persistens

	 Et	stoff	oppfyller	persistenskriteriet	(P-)	dersom

–	 halveringstiden	i	sjøvann	er	over	60	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	ferskvann	eller	vann	i	elvemunninger	er	over	40	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	sedimenter	i	sjøvann	er	over	180	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	sedimenter	i	ferskvann	eller	vann	i	elvemunninger	er	over	120	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	jord	er	over	120	dager.

	 Vurderingen	av	persistensen	i	miljøet	skal	bygge	på	tilgjengelige	data	om	halveringstid	innsamlet	under	egnede	
forhold,	som	registranten	skal	beskrive.

1.2.	Bioakkumulering

	 Et	stoff	oppfyller	bioakkumuleringskriteriet	(B-)	når

–	 bioakkumuleringsfaktoren	(BCF)	er	høyere	enn	2	000.

	 Vurderingen	av	bioakkumulering	skal	bygge	på	målte	data	for	bioakkumuleringen	hos	arter	som	lever	i	vann.

	 Data	fra	ferskvanns-	og	sjøvannsarter	kan	benyttes.

1.3.	Giftighet

	 Et	stoff	oppfyller	giftighetskriteriet	(T-)	når

–	 langtidskonsentrasjon	 uten	 observert	 virkning	 (NOEC)	 for	 sjøvanns-	 eller	 ferskvannsorganismer	 er	 under	
0,01	mg/l,	eller

–	 stoffet	 er	 klassifisert	 som	kreftframkallende	 (kategori	 1	 eller	 2),	 arvestoffskadelig	 (kategori	 1	 eller	 2)	 eller	
reproduksjonstoksisk	(kategori	1,	2	eller	3),	eller

–	 det	finnes	andre	bevis	på	kronisk	giftighet,	forutsatt	ved	klassifiseringen:

	 T,	R	48	eller	Xn,	R	48	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF.

2.	 vPvB-STOFFER

	 Et	stoff	som	oppfyller	kriteriene	fastsatt	i	avsnittene	nedenfor,	er	et	vPvB-stoff.

2.1.	Persistens

	 Et	stoff	oppfyller	kriteriet	som	svært	persistent	(vP-)	når

–	 halveringstiden	i	sjøvann,	ferskvann	eller	vann	i	elvemunninger	er	over	60	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	sedimenter	i	sjøvann,	ferskvann	eller	vann	i	elvemunninger	er	over	180	dager,	eller

–	 halveringstiden	i	jord	er	over	180	dager.

2.2.	Bioakkumulering

	 Et	stoff	oppfyller	kriteriet	som	svært	bioakkumulerende	(vB-)	når

–	 bioakkumuleringsfaktoren	er	over	5	000.

__________
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VEDLEGG XIV

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT GODKJENNING

__________
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VEDLEGG XV

DOKUMENTASJON

I.	 INNLEDNING	OG	ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

I	 dette	 vedlegg	 fastsettes	 de	 alminnelige	 prinsipper	 for	 utarbeiding	 av	 dokumentasjon	 med	 forslag	 om	 og	
begrunnelse	for

–	 en	harmonisert	klassifisering	og	merking	av	CMR-stoffer,	 innåndingssensibiliserende	stoffer	og	stoffer	med	
andre	virkninger,

–	 identifikasjon	av	PBT-stoffer,	vPvB-stoffer	eller	stoffer	som	gir	grunn	til	lignende	bekymring,

–	 begrensninger	på	framstilling,	omsetning	eller	bruk	av	et	stoff	i	Fellesskapet.

De	relevante	deler	av	vedlegg	I	skal	anvendes	for	metodikk	og	som	modell	for	dokumentasjon	utarbeidet	i	henhold	
til	dette	vedlegg.

For	all	dokumentasjon	skal	alle	relevante	opplysninger	fra	registreringsdokumentasjonen	tas	i	betraktning,	og	alle	
andre	tilgjengelige	opplysninger	kan	benyttes.	Når	det	gjelder	fareopplysninger	som	ikke	tidligere	er	framlagt	for	
Byrået,	skal	et	fyllestgjørende	undersøkelsessammendrag	inkluderes	i	dokumentasjonen.

II.	 INNHOLDET	I	DOKUMENTASJONEN

1.	 Dokumentasjon for harmonisert klassifisering og merking av CMR-stoffer, innåndingssensibiliserende 
stoffer og stoffer med andre virkninger

Forslag

Forslaget	skal	omfatte	identiteten	til	vedkommende	stoff(er)	og	den	harmoniserte	klassifiseringen	og	merkingen	
som	foreslås.

Begrunnelse

Det	skal	foretas	en	sammenligning	av	tilgjengelige	opplysninger	med	kriteriene	i	direktiv	67/548/EØF	for	CMR-
stoffer,	 innåndingssensibiliserende	 stoffer	 og	 stoffer	 med	 andre	 virkninger,	 for	 hvert	 enkelt	 tilfelle,	 i	 henhold	
til	 relevante	 deler	 av	 avsnitt	 1	 i	 vedlegg	 I,	 som	 skal	 dokumenteres	 i	modellen	 gjengitt	 i	 del	B	 i	 rapporten	 om	
kjemikaliesikkerhet	fastsatt	i	vedlegg	I.

Begrunnelse for andre virkninger på fellesskapsplan

Det	skal	gis	en	begrunnelse	for	at	det	er	påvist	behov	for	tiltak	på	fellesskapsplan.

2.	 Dokumentasjon for identifikasjon av et stoff som CMR, PBT, vPvB eller som et stoff som gir grunn til 
tilsvarende bekymring i henhold til artikkel 59

Forslag

Forslaget	skal	omfatte	identiteten	til	vedkommende	stoff(er)	og	opplysning	om	hvorvidt	det	er	foreslått	identifisert	
som	et	CMR-stoff	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	a),	b)	eller	c),	et	PBT-stoff	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	d),	
et	vPvB-stoff	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	e)	eller	stoff	av	som	gir	grunn	til	tilsvarende	bekymring	i	henhold	
til	artikkel	57	bokstav	f).

Begrunnelse

Det	skal	foretas	en	sammenligning	av	tilgjengelige	opplysninger	med	kriteriene	i	vedlegg	XIII	for	PBT-stoffer	i	
henhold	til	artikkel	57	bokstav	d)	og	for	vPvB-stoffer	i	henhold	til	artikkel	57	bokstav	e),	eller	en	vurdering	av	
farene	og	en	sammenligning	med	artikkel	57	bokstav	f),	i	henhold	til	de	relevante	deler	av	avsnitt	1-4	i	vedlegg	I.

Dette	skal	dokumenteres	i	modellen	gjengitt	i	del	B	i	rapporten	om	kjemikaliesikkerhet	fastsatt	i	vedlegg	I.

Opplysninger om eksponering, alternative stoffer og risikoer

Tilgjengelige	 opplysninger	 om	 bruk	 og	 eksponering	 og	 opplysninger	 om	 erstatningsstoffer	 og	 -teknikker	 skal	
oppgis.
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3.	 Dokumentasjon for forslag om begrensninger

Forslag

Forslaget	skal	omfatte	stoffets	identitet	og	den	eller	de	foreslåtte	begrensninger	på	framstillingen,	omsetningen	eller	
bruksområdet/-områdene	samt	et	sammendrag	av	begrunnelsen.

Opplysninger om farer og risikoer

De	risikoer	som	skal	behandles	med	begrensningen,	skal	beskrives	ut	fra	en	vurdering	av	farer	og	risikoer	i	samsvar	
med	relevante	deler	av	vedlegg	I,	og	skal	dokumenteres	i	modellen	vist	i	del	B	i	nevnte	vedlegg	for	rapporten	om	
kjemikaliesikkerhet.

Det	skal	framlegges	dokumentasjon	på	at	iverksatte	risikohåndteringstiltak	(herunder	dem	som	er	identifisert	ved	
registreringer	i	henhold	til	artikkel	10-14)	ikke	er	tilstrekkelige.

Opplysninger om erstatninger

Tilgjengelige	opplysninger	om	erstatningsstoffer	og	teknikker	skal	gis,	herunder

–	 opplysninger	 om	 risikoer	 for	 menneskers	 helse	 og	 miljøet	 knyttet	 til	 framstillingen	 eller	 bruken	 av	 slike	
erstatningsstoffer,

–	 tilgjengeligheten,	herunder	ut	fra	tidsaspektet,

–	 den	tekniske	og	økonomiske	gjennomførbarhet.

Begrunnelse for begrensninger på fellesskapsplan

Det	skal	gis	begrunnelse	for	at

–	 det	kreves	tiltak	på	fellesskapsplan,

–	 en	begrensning	er	det	best	egnede	fellesskapstiltak,	noe	som	skal	vurderes	etter	følgende	kriterier:

i)	 effektivitet:	 begrensningen	 må	 være	 rettet	 mot	 de	 virkninger	 eller	 eksponeringer	 som	 forårsaker	 de	
identifiserte	risikoer,	kunne	redusere	disse	risikoene	til	et	akseptabelt	nivå	innen	en	rimelig	frist	og	stå	i	
forhold	til	risikoen,

ii)	 gjennomførbarhet:	begrensningen	må	kunne	iverksettes,	håndheves	og	administreres,

iii)	 overvåkingsmulighet:	Det	må	være	mulig	å	overvåke	resultatene	av	gjennomføringen	av	den	foreslåtte	
begrensningen.

Sosioøkonomisk vurdering

De	sosioøkonomiske	virkningene	av	den	foreslåtte	begrensningen	kan	analyseres	med	henvisning	til	vedlegg	XVI.	
For	dette	formål	kan	den	foreslåtte	begrensningens	nettogevinster	for	menneskers	helse	og	miljøet	sammenlignes	
med	 nettokostnadene	 for	 framstillere,	 importører,	 etterfølgende	 brukere,	 distributører,	 forbrukere	 og	 samfunnet	
som	helhet.

Opplysninger om samråd med berørte parter

Opplysninger	om	eventuelt	 samråd	med	berørte	parter	og	hvordan	det	er	 tatt	hensyn	 til	deres	synspunkter,	 skal	
inkluderes	i	dokumentasjonen.

__________
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VEDLEGG XVI

SOSIOØKONOMISK ANALYSE

I	dette	vedlegg	presiseres	de	opplysninger	som	kan	benyttes	av	de	aktører	som	framlegger	en	sosioøkonomisk	analyse	
(SEA)	i	sammenheng	med	en	søknad	om	godkjenning,	i	samsvar	med	artikkel	62	nr.	5	bokstav	a),	eller	i	tilknytning	til	
en	foreslått	begrensning,	i	samsvar	med	artikkel	69	nr.	6	bokstav	b).

Byrået	skal	utarbeide	retningslinjer	for	utarbeiding	av	sosioøkonomiske	analyser.

Sosioøkonomiske	 analyser,	 eller	 bidrag	 til	 dem,	 skal	 framlegges	 etter	 modellen	 fastsatt	 av	 Byrået	 i	 samsvar	 med	
artikkel	111.

Detaljnivået	 og	omfanget	 av	den	 sosioøkonomiske	 analysen	 eller	 bidrag	 til	 den	 er	 imidlertid	 godkjenningssøkerens	
ansvar,	 eller	 for	 en	 foreslått	 begrensning,	 den	 berørte	 parts	 ansvar.	Opplysningene	 som	 framlegges,	 kan	 ta	 for	 seg	
sosioøkonomiske	virkninger	på	ethvert	nivå.

En	sosioøkonomisk	analyse	skal	inneholde	følgende	opplysninger:

–	 Virkningen	av	en	tildelt	eller	nektet	godkjenning	for	søkeren/søkerne,	eller	for	en	foreslått	begrensning,	virkningen	
for	bransjen	(f.eks.	framstillere	og	importører).	Virkningen	for	alle	andre	aktører	i	forsyningskjeden,	etterfølgende	
brukere	 og	 tilknyttede	 foretak	 med	 hensyn	 til	 kommersielle	 konsekvenser	 som	 virkningen	 på	 investeringer,	
forskning	og	utvikling,	 nyskaping,	 engangs-	 og	driftskostnader	 (f.eks.	 oppfyllelse	 av	krav,	 overgangsordninger,	
endringer	i	eksisterende	prosesser,	rapporterings-	og	overvåkingssystemer,	installasjon	av	ny	teknologi	osv.),	idet	
det	tas	hensyn	til	alminnelige	tendenser	innenfor	marked	og	teknologi.

–	 Virkningen	 av	 tildelt	 eller	 nektet	 godkjenning,	 eller	 en	 foreslått	 begrensning,	 for	 forbrukerne.	 Eksempler:	
produktpriser,	endringer	i	sammensetningen	av,	kvaliteten	på	eller	ytelsen	til	produkter,	produktenes	tilgjengelighet,	
forbrukernes	valg	samt	virkninger	på	menneskers	helse	og	miljøet	i	den	grad	disse	påvirker	forbrukerne.

–	 Sosiale	virkninger	av	en	tildelt	eller	nektet	godkjenning,	eller	en	foreslått	begrensning.	Eksempler:	sikkerhet	for	
arbeidsplassene	og	sysselsetting

–	 Tilgjengelighet,	egnethet	og	teknisk	gjennomførbarhet	for	erstatningsstoffer	og/eller	-teknologier	og	økonomiske	
konsekvenser	 av	 disse	 samt	 opplysninger	 om	 hastigheten	 til	 og	 potensialet	 for	 teknologiske	 endring	 innenfor	
berørt(e)	 sektor(er).	 Ved	 en	 søknad	 om	 godkjenning,	 sosiale	 og/eller	 økonomiske	 virkninger	 av	 at	 eventuelle	
tilgjengelige	alternative	løsninger	benyttes.

–	 Mer	generelle	virkninger	på	handel,	konkurranse	og	økonomisk	utvikling	(særlig	for	små	og	mellomstore	bedrifter	
og	med	 hensyn	 til	 tredjestater)	 av	 en	 tildelt	 eller	 nektet	 godkjenning	 eller	 en	 foreslått	 begrensning.	 Dette	 kan	
omfatte	vurdering	av	lokale,	regionale,	nasjonale	eller	internasjonale	aspekter.

–	 For	 en	 foreslått	 begrensning,	 forslag	 om	 andre	 regelverksmessige	 eller	 ikke-regelverksmessige	 tiltak	 som	 kan	
oppfylle	 formålet	med	 den	 foreslåtte	 begrensningen	 (idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 eksisterende	 regelverk).	Dette	 skal	
omfatte	en	vurdering	av	effektiviteten	til	og	kostnadene	knyttet	til	alternative	risikohåndteringstiltak.

–	 Ved	en	 foreslått	begrensning	eller	nektet	godkjenning,	gevinstene	 for	menneskers	helse	og	miljøet	 samt	sosiale	
og	økonomiske	gevinster	ved	den	foreslåtte	begrensningen.	For	eksempel	arbeidstakeres	helse,	miljøprestasjon	og	
fordelingen	(for	eksempel	geografisk	eller	etter	befolkningsgrupper)	av	disse	gevinstene.

–	 En	 sosioøkonomisk	analyse	kan	også	gjelde	 ethvert	 annet	 spørsmål	 som	søkeren/søkerne	eller	den	berørte	part	
anser	som	relevant.

__________
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BEGRENSNINGER PÅ FRAMSTILLING, OMSETNING OG BRUK AV VISSE FARLIGE STOFFER, 
STOFFBLANDINGER OG PRODUKTER

Betegnelse	på	stoffet,	gruppen	av	stoffer	eller	stoffblandingen Begrensninger

1.	 Polyklorerte	terfenyler	(PCT)

–	 Stoffblandinger,	 herunder	 spilloljer	 med	 et	
PCT-innhold	over	0,005	vektprosent.

1.	 Skal	ikke	benyttes.	Følgende	bruk	av	utstyr,	anlegg	
og	væsker	som	var	i	bruk	30.	juni	1986	skal	fortsatt	være	
tillatt	til	de	blir	disponert	eller	når	slutten	av	sin	levetid:

a)	 elektrisk	 utstyr	 i	 lukkede	 systemer,	 transformatorer,	
motstander	og	induktorer,

b)	 store	kondensatorer	(samlet	vekt	1	kg),

c)	 små	kondensatorer,

d)	 varmeoverførende	 væsker	 i	 lukkede	 varmeoverfø-
ringsanlegg,

e)	 hydrauliske	væsker	for	utstyr	til	underjordiske	brudd.

2.	 Medlemsstatene	 kan,	 av	 hensyn	 til	 vern	 av	 men-
neskers	helse	og	miljøet,	forby	bruk	av	utstyr,	anlegg	og	
væsker	som	omfattes	av	nr.	1	før	de	disponeres	eller	når	
slutten	av	sin	levetid.

3.	 Omsetning	av	brukt	utstyr,	 anlegg	og	væsker	 som	
omfattes	av	nr.	1,	og	som	ikke	er	bestemt	for	disponering,	
er	forbudt.

4.	 Når	medlemsstaten	anser	at	det	av	tekniske	grunner	
ikke	er	mulig	å	benytte	erstatningsprodukter,	kan	den	til-
late	bruk	av	PCT	og	stoffblandinger	som	inneholder	PCT	
i	den	utstrekning	de	utelukkende	og	ved	normalt	vedlike-
hold	av	utstyr	er	ment	å	 supplere	nivået	av	væsker	 som	
inneholder	PCT	i	eksisterende,	korrekt	fungerende	anlegg	
som	er	innkjøpt	før	1.	oktober	1985.

5.	 En	 medlemsstat	 kan,	 forutsatt	 at	 et	 forutgående	
varsel	 som	 angir	 grunnene,	 er	 oversendt	 Kommisjonen,	
innvilge	 unntak	 fra	 forbudet	mot	 omsetning	 og	 bruk	 av	
basis-	og	mellomstoffer	og	-stoffblandinger,	i	den	utstrek-
ning	den	anser	at	disse	unntakene	ikke	vil	føre	til	skade-
virkninger	på	menneskers	helse	og	miljøet.

6.	 Uten	 at	 gjennomføringen	 av	 andre	 fellesskapsbe-
stemmelser	 om	merking	 av	 farlige	 stoffer	 og	 stoffblan-
dinger	berøres,	må	utstyr	og	anlegg	som	inneholder	PCT,	
også	 være	merket	med	opplysninger	 om	disponering	 av	
PCT	 og	 vedlikehold	 og	 bruk	 av	 utstyr	 og	 anlegg	 som	
inneholder	PCT.	Opplysningene	må	kunne	leses	vannrett	
når	gjenstanden	som	inneholder	PCT,	er	montert	på	nor-
mal	måte.	Påskriften	skal	vises	 tydelig	mot	bakgrunnen,	
og	være	på	et	språk	som	blir	forstått	på	det	territorium	der	
gjenstanden	blir	brukt.
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2.	 Klor-1-etylen	(vinylkloridmonomer)

CAS-nr.	75-01-4

EINECS-nr.	200-831-0

Skal	ikke	i	noe	tilfelle	benyttes	som	aerosoldrivmiddel.

3.	 Flytende	 stoffer	 eller	 stoffblandinger	 som	 anses	
som	 farlige	 etter	 definisjonene	 i	 rådsdirektiv	
67/548/EØF	og	direktiv	1999/45/EF.

1.	 Skal	ikke	benyttes	i

–	 pyntegjenstander,	beregnet	på	å	gi	lys-	eller	fargeef-
fekter	ved	hjelp	av	ulike	faser,	for	eksempel	i	pynte-
lamper	og	askebegre,

–	 morosaker,

–	 spill	beregnet	på	én	eller	flere	deltakere,	eller	i	noen	
gjenstand	beregnet	på	å	benyttes	som	dette,	selv	om	
den	har	en	viss	pynteeffekt.

2.	 Uten	at	nr.	1	berøres,	stoffer	og	stoffblandinger	som

–	 utgjør	en	fare	ved	innånding	og	er	merket	med	R	65,	
og

–	 kan	benyttes	som	brennstoff	i	pyntelamper,	og

–	 er	 brakt	 i	 omsetning	 i	 emballasje	med	 et	 volum	 på	
15	 liter	eller	mindre,	skal	 ikke	 inneholde	noe	farge-
stoff,	med	mindre	dette	er	påkrevd	av	avgiftsmessige	
grunner,	parfyme	eller	begge	deler.

3.	 Uten	 at	 gjennomføringen	 av	 andre	 fellesskapsbe-
stemmelser	 om	 klassifisering,	 emballering	 og	 merking	
av	farlige	stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	embal-
lasjen	til	stoffer	og	stoffblandinger	som	omfattes	av	nr.	2,	
der	 de	 er	 beregnet	 på	 bruk	 i	 lamper,	 være	merket	 med	
følgende,	 som	 skal	 være	 lett	 leselig	og	på	 en	måte	 som	
ikke	kan	slettes:

«Lamper	fylt	med	denne	væsken	oppbevares	utilgjengelig	
for	barn.»

4.	 Tris(2,3	dibromopropyl)fosfat

CAS-nr.	126-72-7

Skal	 ikke	benyttes	 i	 tekstilprodukter	som	er	beregnet	på	
å	 komme	 i	 kontakt	 med	 huden,	 som	 klær,	 undertøy	 og	
sengetøy.

5.	 Benzen

CAS-nr.	71-43-2

EINECS-nr.	200-753-785

1.	 Ikke	 tillatt	 i	 leketøy	 eller	 deler	 av	 leketøy	 som	
bringes	i	omsetning,	og	der	konsentrasjonen	av	benzen	i	
fri	 form	er	høyere	enn	5	mg/kg	av	leketøyets	eller	 leke-
tøysdelens	vekt.

2.	 Skal	ikke	benyttes	i	konsentrasjoner	lik	eller	høyere	
enn	0,1	vektprosent	i	stoffer	eller	stoffblandinger	som	er	
brakt	i	omsetning.

3.	 Nr.	2	får	imidlertid	ikke	anvendelse	på

a)	 drivstoffer	som	omfattes	av	direktiv	98/70/EF,

b)	 stoffer	og	stoffblandinger	til	bruk	i	industriprosesser	
som	ikke	 tillater	utslipp	av	benzen	 i	større	mengder	
enn	dem	som	er	fastsatt	i	gjeldende	regelverk,

c)	 avfall	 som	 omfattes	 av	 rådsdirektiv	 91/689/EØF	 av	
12.	 desember	 1991	 om	 farlig	 avfall(1)	 og	 direktiv	
2006/12/EF.
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6.	 Asbestfibrer
a)	 Krokidolitt	

CAS-nr.	12001-28-4
b)	 Amositt

CAS-nr.	12172-73-5
c)	 Antofyllitt	

CAS-nr.	77536-67-5
d)	 Aktinolitt

CAS-nr.	77536-66-4
e)	 Tremolitt

CAS-nr.	77536-68-6
f)	 Krysotil(2)

CAS-nr.	12001-29-5
CAS-nr.	132207-32-0

1.	 Omsetning	og	bruk	av	slike	fibrer	og	av	produkter	
som	inneholder	slike	fibrer	som	er	bevisst	 tilsatt,	er	for-
budt.

Medlemsstatene	kan	imidlertid	unnta	omsetning	og	bruk	
av	 membraner	 som	 inneholder	 krysotil	 (bokstav	 f))	 i	
eksisterende	elektrolyseanlegg	 fram	 til	de	når	 slutten	av	
sin	levetid	eller	til	egnede	asbestfrie	erstatningsstoffer	blir	
tilgjengelige,	etter	hva	som	inntreffer	først.	Kommisjonen	
skal	revidere	dette	unntaket	innen	1.	januar	2008.

2.	 Bruk	av	produkter	som	inneholder	asbestfibrer	som	
nevnt	i	nr.	1,	og	som	allerede	var	installert	og/eller	i	drift	
før	1.	januar	2005,	skal	fortsatt	være	tillatt	fram	til	de	er	
disponert	eller	når	slutten	av	sin	levetid.	Medlemsstatene	
kan	imidlertid,	for	å	verne	menneskers	helse,	forby	bruk	
av	slike	produkter	før	de	blir	disponert	eller	når	slutten	av	
sin	levetid.

Medlemsstatene	skal	ikke	tillate	innføring	av	nye	bruks-
områder	for	krysotilasbest	på	sitt	territorium.

3.	 Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestem-
melser	om	klassifisering,	emballering	og	merking	av	far-
lige	stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	omsetning	og	
bruk	av	slike	fibrer	og	av	produkter	som	inneholder	slike	
fibrer,	 som	 er	 tillatt	 i	 samsvar	med	 ovennevnte	 unntak,	
tillates	bare	dersom	produktene	er	merket	i	samsvar	med	
bestemmelsene	i	tillegg	7	til	dette	vedlegg.

7.	 Tris-aziridinyl-fosfinoksid

CAS-nr.	5455-55-1

8.	 Polybromobifenyl,	

Polybromerte	bifenyler	(PBB)

CAS-nr.	59536-65-1

Skal	 ikke	benyttes	 i	 tekstilprodukter	som	er	beregnet	på	
å	 komme	 i	 kontakt	 med	 huden,	 som	 klær,	 undertøy	 og	
sengetøy.

9.	 Kvillajabarkpulver	 (Quillaja saponaria)	 og	
derivater	av	dette	som	inneholder	saponiner

Pulver	 av	 røttene	 av	 Helleborus viridis	 og	
Helleborus niger

Pulver	av	røttene	av	Veratrum album	og	Veratrum 
nigrum

1.	 Skal	 ikke	benyttes	 i	morosaker	 eller	 i	 gjenstander	
som	 er	 beregnet	 på	 å	 benyttes	 som	 dette,	 for	 eksempel	
som	bestanddel	i	nysepulver	og	stinkbomber.

2.	 Nr.	1	får	imidlertid	ikke	anvendelse	på	stinkbomber	
som	inneholder	under	1,5	ml	væske.

Benzidin	og/eller	derivater	av	dette

CAS-nr.	92-87-5

EINECS-nr.	202-199-1

o-nitrobenzaldehyd

CAS-nr.	552-89-6

Trestøv

10.	 Ammoniumsulfid

CAS-nr.	12135-76-1

Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr.	12124-99-1

Ammoniumpolysulfid

CAS-nr.	9080-17-5

EINECS-nr.	232-989-1
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11.	 Flyktige	estere	av	bromeddiksyre:
Metylbromacetat
CAS-nr.	96-32-2
EINECS-nr.	202-499-2
Etylbromacetat
CAS-nr.	105-36-2
EINECS-nr.	203-290-9
Propylbromacetat
CAS-nr.	35223-80-4
Butylbromacetat

12.	 2-naftylamin
CAS-nr.	91-59-8
EINECS-nr.	202-080-4
og	salter	av	dette

13.	 Benzidin
CAS-nr.	92-87-5
EINECS-nr.	202-199-1
og	salter	av	dette

14.	 4-nitrobifenyl
CAS-nr.	92-93-3
EINECS-nr.	202-204-7

15.	 4-aminobifenyl	xenylamin
CAS-nr.	92-67-1
EINECS-nr.	202-177-1
og	salter	av	dette

1.	 Skal	ikke	benyttes	i	konsentrasjoner	lik	eller	høyere	
enn	 0,1	 vektprosent	 i	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 som	 er	
brakt	i	omsetning.
Denne	 bestemmelsen	 får	 imidlertid	 ikke	 anvendelse	 på	
avfall	som	inneholder	ett	eller	 flere	av	disse	stoffene	og	
som	omfattes	av	direktiv	91/689/EØF	og	2006/12/EF.
2.	 Slike	stoffer	og	stoffblandinger	skal	ikke	selges	til	
allmennheten.
3.	 Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestem-
melser	om	klassifisering,	emballering	og	merking	av	far-
lige	stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	emballeringen	
av	slike	stoffblandinger	være	slik	merket,	lett	leselig	og	på	
en	måte	som	ikke	kan	slettes:
«Bare	for	yrkesbrukere».

16.	 Blykarboner:
a)	 Nøytralt	vannfritt	karbonat	(PbCO3)

CAS-nr.	598-63-0
EINECS-nr.	209-943-4

b)	 Triblybiskarbonat-dihydroksid	 2	 Pb	 CO3-
Pb(OH)2
CAS-nr.	1319-46-6
EINECS-nr.	215-290-6

Skal	 ikke	 benyttes	 som	 stoff	 og	 som	bestanddel	 i	 stoff-
blandinger	 beregnet	 på	 bruk	 som	 maling,	 bortsett	 fra	
ved	 restaurering	 og	 vedlikehold	 av	 kunstverk	 og	 histo-
riske	bygninger	og	interiører	i	disse,	der	medlemsstatene	
ønsker	 å	 tillate	 dette	 på	 sitt	 territorium,	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	ILO-konvensjon	nr.	13	om	bruk	av	bly-
hvitt	og	blysulfater	i	maling.

17.	 Blysulfater
a)	 PbSO4	(1:1)

CAS-nr.	7446-14-2
EINECS-nr.	231-198-9

b)	 Pbx	SO4

CAS-nr.	15739-80-7
EINECS-nr.	239-831-0
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18.	 Kvikksølvforbindelser 1.	 Skal	 ikke	 benyttes	 som	 stoff	 og	 som	bestanddel	 i	
stoffblandinger	beregnet	på	bruk	

a)	 for	å	hindre	vekst	av	mikroorganismer,	planter	eller	
dyr

–	 på	skipsskrog,

–	 i	ruser,	garnblåser,	garn	og	andre	redskaper	eller	
annet	utstyr	for	fiske-	eller	skjelloppdrett,

–	 på	alle	helt	eller	delvis	nedsenkbare	innretninger	
eller	utstyr,

b)	 for	å	bevare	trevirke,

c)	 impregnering	av	kraftige	industritekstiler	og	garn	for	
framstilling	av	slike,

d)	 i	behandlingen	av	vann	fra	industrien,	uansett	bruk.

2.	 Omsetning	av	batterier	og	akkumulatorer	som	inne-
holder	mer	enn	0,0005	vektprosent	kvikksølv,	herunder	de	
tilfeller	der	slike	batterier	og	akkumulatorer	er	innebygd	
i	 apparater,	 er	 forbudt.	Knappecellebatterier	 og	 batterier	
sammensatt	av	knappeceller	med	et	kvikksølvinnhold	på	
over	2	vektprosent,	er	unntatt	fra	dette	forbudet.

19.	 Arsenforbindelser 1.	 Skal	 ikke	 benyttes	 som	 stoff	 og	 som	bestanddel	 i	
stoffblandinger	beregnet	på	følgende	bruk:

a)	 For	å	hindre	vekst	av	mikroorganismer,	planter	eller	
dyr

–	 på	skipsskrog,

–	 i	ruser,	garnblåser,	garn	og	andre	redskaper	eller	
annet	utstyr	for	fiske-	eller	skjelloppdrett,

–	 på	alle	helt	eller	delvis	nedsenkbare	innretninger	
eller	utstyr.

b)	 For	å	bevare	 trevirke.	Trevirke	som	er	behandlet	på	
denne	måten,	skal	heller	ikke	bringes	i	omsetning.

c)	 Imidlertid	gjelder	følgende	unntak:

i)	 De	stoffene	og	stoffblandingene	som	benyttes	til	
bevaring	av	 trevirke,	kan	benyttes	bare	 i	 indus-
trianlegg	 som	benytter	 vakuum	eller	 trykk	 til	 å	
impregnere	 trevirke	 dersom	 de	 er	 løsninger	 av	
uorganiske	 forbindelser	 av	 kobber,	 krom,	 arsen	
(CCA)	av	type	C.	Trevirke	som	er	behandlet	på	
denne	måten,	 skal	 ikke	bringes	 i	 omsetning	 før	
fikseringen	av	impregneringsmiddelet	er	fullført.

ii)	 Trevirke	behandlet	med	CCA-løsninger	i	indus-
trianlegg	 i	 samsvar	med	 punkt	 i)	 kan	 bringes	 i	
omsetning	 for	 yrkes-	 og	 industriell	 bruk,	 forut-
satt	at	trevirkets	strukturelle	integritet	er	påkrevd	
for	menneskers	og	dyrs	sikkerhet,	og	at	hudkon-
takt	med	allmennheten	ikke	er	sannsynlig	i	løpet	
av	trevirkets	levetid:
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–	 som	konstruksjonstre	i	offentlige	bygninger	
og	landbruksbygninger,	kontorbygninger	og	
industrilokaler,

–	 i	broer	og	broarbeid,

–	 som	bygningstømmer	i	ferskvann	og	brakk-
vann,	f.eks.	moloer	og	broer,–	 som	 støys-
kjermer,

–	 i	skredbarrierer,

–	 i	autovern	og	sikkerhetsbarrierer,

–	 som	rundbarkede	gjerdestolper	av	nåletre	til	
innhegning	for	dyr,

–	 i	konstruksjoner	til	vern	mot	jordras,

–	 som	stolper	til	transport	av	elektrisk	kraft	og	
for	telekommunikasjon,

–	 i	jernbanesviller	under	jorden.

Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbe-
stemmelser	 om	 klassifisering,	 emballering	 og	
merking	 av	 farlige	 stoffer	 og	 stoffblandinger	
berøres,	skal	alt	behandlet	trevirke	som	bringes	i	
omsetning,	være	merket	«Bare	for	industrianlegg	
og	for	yrkesformål,	inneholder	arsen».	

I	 tillegg	 skal	 alt	 trevirke	 som	 bringes	 i	 omset-
ning	 i	 emballasje,	 også	 være	 merket	 «Bruk	
hansker	ved	håndtering	av	dette	 trevirket.	Bruk	
støvmaske	og	øyevern	ved	skjæring	eller	annen	
bearbeiding	 av	 dette	 trevirket.	 Avfall	 fra	 dette	
trevirket	 skal	 behandles	 som	 farlig	 avfall	 av	 et	
godkjent	foretak».

iii)	 Behandlet	trevirke	nevnt	under	i)	og	ii)	skal	ikke	
benyttes

–	 i	bolighus,	uansett	formål,

–	 til	 noen	 bruk	 der	 det	 er	 risiko	 for	 gjentatt	
hudkontakt,

–	 i	sjøvann,

–	 for	andre	landbruksformål	enn	dem	for	inn-
hegning	av	husdyr	og	for	trekonstruksjoner	i	
samsvar	med	ii),

–	 ved	 all	 bruk	 der	 behandlet	 trevirke	 kan	
komme	i	kontakt	med	mellomprodukter	eller	
ferdige	 produkter	 beregnet	 på	 konsum	 og/
eller	til	fôrvarer.

2.	 Skal	 ikke	 benyttes	 som	 stoff	 og	 som	bestanddel	 i	
stoffblandinger	beregnet	på	bruk	i	behandlingen	av	vann	
fra	industrien,	uansett	bruksområde.
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20.	 Organiske	tinnforbindelser 1.	 Skal	 ikke	 bringes	 i	 omsetning	 for	 bruk	 som	 stoff	
og	 som	 bestanddel	 i	 stoffblandinger	 som	 fungerer	 som	
biocider	 i	maling	med	 bestanddeler	 som	 ikke	 er	 bundet	
sammen	kjemisk.

2.	 Skal	 ikke	 bringes	 i	 omsetning	 eller	 benyttes	 som	
stoff	og	som	bestanddel	i	stoffblandinger	som	tjener	som	
biocid	for	å	hindre	vekst	av	mikroorganismer,	planter	eller	
dyr	

a)	 på	alle	 fartøyer	uansett	 lengde,	beregnet	på	bruk	på	
havstrekninger,	 i	 kystfarvann,	 i	 elvemunninger,	 på	
innlands	vannveier	og	innsjøer,

b)	 i	 ruser,	 garnblåser,	 garn	 og	 andre	 redskaper	 eller	
annet	utstyr	for	fiske-	eller	skjelloppdrett,

c)	 på	alle	helt	eller	delvis	nedsenkbare	innretninger	eller	
utstyr,

3.	 Skal	 ikke	 benyttes	 som	 stoff	 og	 som	bestanddel	 i	
stoffblandinger	beregnet	på	bruk	i	behandlingen	av	vann	
fra	industrien.

21.	 Dibutyltinnhydrogenborat	-	C8H19BO3Sn	(DBB)

CAS-nr.	75113-37-0

ELINCS-nr.	401-040-5

Er	forbudt	i	en	konsentrasjon	lik	eller	høyere	enn	0,1	%	
i	 stoffer	og	bestanddeler	av	 stoffblandinger	 som	bringes	
i	 omsetning.	 Denne	 bestemmelsen	 får	 imidlertid	 ikke	
anvendelse	 på	 dette	 stoffet	 (DBB)	 eller	 stoffblandinger	
som	 inneholder	det,	 og	 som	er	beregnet	utelukkende	på	
omdanning	 til	 ferdige	 produkter	 der	 dette	 stoffet	 ikke	
lenger	vil	forekomme	i	en	konsentrasjon	lik	eller	høyere	
enn	0,1	%.

22.	 Pentaklorfenol

CAS-nr.	87-86-5

EINECS-nr.	201-778-6

og	dets	salter	og	estere

1.	 Skal	ikke	benyttes	i	en	konsentrasjon	lik	eller	høy-
ere	enn	0,1	vektprosent	 i	 stoffer	og	 stoffblandinger	 som	
bringes	i	omsetning.

2.	 Overgangsbestemmelser:

Som	 unntak	 kan	 Frankrike,	 Irland,	 Portugal,	 Spania	
og	 Det	 forente	 kongerike,	 fram	 til	 31.	 desember	 2008,	
velge	 ikke	 å	 anvende	 denne	 bestemmelse	 på	 stoffer	 og	
stoffblandinger	 beregnet	 på	 bruk	 i	 industrianlegg	 som	
ikke	 tillater	 utslipp	 og/eller	 avgivelse	 av	 pentaklorfenol	
(PCP)	i	mengder	som	er	større	enn	dem	som	er	fastsatt	i	
gjeldende	regelverk,

a)	 I	behandling	av	trevirke.

Behandlet	trevirke	skal	imidlertid	ikke	benyttes

–	 inne	 i	bygninger,	 enten	det	er	 for	utsmyknings-
formål	 eller	 ikke,	 uansett	 bygningens	 formål	
(bolig,	arbeid,	fritid),

–	 for	framstilling	og	etterbehandling	av	

i)	 beholdere	for	vekstformål,

ii)	 emballasje	 som	 kan	 komme	 i	 kontakt	med	
råmaterialer,	mellomprodukter	 eller	 ferdige	
produkter	 beregnet	 på	 konsum	 og/eller	 til	
fôrvarer,

iii)	 andre	materialer	som	kan	forurense	produk-
tene	nevnt	under	i)	og	ii).
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b)	 I	impregnering	av	fibrer	og	kraftige	tekstiler	som	ikke	
i	noe	tilfelle	skal	brukes	til	klær	eller	til	innrednings-
formål.

c)	 Som	 særlig	 unntak	 kan	 medlemsstatene,	 fra	 tilfelle	
til	 tilfelle,	 på	 sitt	 territorium	 tillate	 at	 spesialiserte	
yrkesbrukere	 utfører	 forebyggende	 behandling	 på	
stedet,	eller	i	nødssituasjoner,	av	tømmer	og	murverk	
som	er	angrepet	av	ekte	hussopp	(Serpula lacrymans)	
og	kubiske	råtesopper	i	bygninger	av	kulturell,	kunst-
nerisk	og	historisk	interesse.

I	alle	tilfeller

a)	 må	pentaklorfenol,	benyttet	alene	eller	som	bestand-
del	i	stoffblandinger,	innenfor	rammen	av	ovennevnte	
unntak	ha	et	samlet	innhold	av	heksaklordibenzopa-
radioksin	(HCDD)	på	bare	2	deler	per	million	(ppm),

b)	 kan	disse	stoffene	og	stoffblandingene

–	 bringes	i	omsetning	bare	i	emballasje	på	20	liter	eller	
mer,

–	 ikke	selges	til	allmennheten.

3.	 Uten	 at	 gjennomføringen	 av	 andre	 fellesskapsbe-
stemmelser	om	klassifisering,	emballering	og	merking	av	
farlige	stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	emballerin-
gen	av	stoffer	og	stoffblandinger	som	omfattes	av	nr.	1	og	
2,	være	 tydelig	merket	på	en	måte	som	ikke	kan	slettes,	
med:

«Bare	for	industriell	bruk	og	yrkesbruk».

Denne	 bestemmelse	 får	 ikke	 anvendelse	 på	 avfall	 som	
omfattes	av	direktiv	91/689/EØF	og	2006/12/EF.

23.	 Kadmium
CAS-nr.	7440-43-9
EINECS-nr.	231-152-8
og	forbindelser	av	dette

1.	 Skal	 ikke	 benyttes	 til	 å	 farge	 ferdige	 produkter	
framstilt	av	de	stoffer	og	stoffblandinger	som	er	oppført	
nedenfor:

a)	 –	polyvinylklorid	 (PVC)	[3904	10]	 [3904	21]	 [3904	
22](3)

–	polyuretan	(PUR)	[3909	50](3)

–	polyetylen	(ld	PE)	med	lav	tetthet,	med	unntak	for	
polyetylen	med	lav	tetthet	benyttet	til	produksjon	
av	fargekonsentrater	[3901	10](3)

–	celluloseacetat	(CA)	[3912	11]	[3912	12](3)

–	celluloseacetatbutyrat	 (CAB)	 [3912	11]	 [3912	12]
(3)

–	epoksyharpikser	[3907	30](3)

–	harpikser	av	melaminformaldehyd	(MF)	[3909	20]
(3)

–	harpikser	av	ureaformaldehyd	(UF)	[3909	10](3)

–	umettede	polyestere	(UP)	[3907	91]

–	polyetylentereftalat	(PET)	[3907	60](3)	

–	polybutylentereftalat	(PBT)(3)

–	gjennomsiktig/alminnelig	 polystyren	 [3903	 11]	
[3903	19](3)

–	akrylnitrilmetylmetakrylat	(AMMA)(3)

–	kryssbundet	polyetylen	(VPE)(3)

–	polystyren	med	høy	slagfasthet(3)

–	polypropylen	(PP)	[3902	10](3)
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b)	 i	maling	[3208]	[3209](3)

Dersom	malingen	 imidlertid	 har	 et	 høyt	 inn-
hold	 av	 sink,	 skal	 restkonsentrasjonen	 av	
kadmium	være	så	lav	som	mulig,	og	skal	i	alle	
tilfeller	ikke	overstige	0,1	vektprosent.

I	 alle	 tilfeller	 og	 uansett	 bruk	 eller	 beregnet	
endelig	 bruksområde	 skal	 ferdige	 produkter	 eller	
bestanddeler	av	produkter	framstilt	av	stoffene	og	
stoffblandingene	 nevnt	 ovenfor	 og	 som	 er	 farget	
ved	 hjelp	 av	 kadmium,	 ikke	 bringes	 i	 omsetning	
dersom	 deres	 innhold	 av	 kadmium	 (uttrykt	 som	
Cd-metall)	 overstiger	 0,01	 vektprosent	 av	 plast-
materialet.

2.	 Nr.	 1	 får	 imidlertid	 ikke	 anvendelse	 på	 produkter	
som	skal	farges	av	sikkerhetsgrunner.

3.	 Skal	ikke	benyttes	til	å	stabilisere	følgende	ferdige	
produkter	 framstilt	 av	 polymerer	 eller	 kopolymerer	 av	
vinylklorid:

–	 emballeringsmaterialer	 (poser,	 beholdere,	 flasker,	
lokk)	[3923	29	10]	[3920	41]	[3920	42](3)

–	 kontor-	eller	skolemateriell[3926	10](3)

–	 tilbehør	 til	møbler,	 karosserier	 eller	 lignende	 [3926	
30](3)

–	 klær	og	tilbehør	(herunder	hansker)	[3926	20](3)

–	 gulvbelegg	og	veggkledning[3918	10](3)

–	 impregnerte,	overtrukne,	belagte	eller	laminerte	tek-
stiler	[5903	10](3)

–	 kunstlær[4202](3)

–	 grammofonplater	[8524	10](3)

–	 slanger	og	rør	samt	rørdeler	og	tilbehør	[3917	23](3)

–	 svingdører(3)	

–	 kjøretøyer	 for	 veitransport	 (innvendig,	 utvendig,	
under)(3)

–	 belegging	av	stålplater	benyttet	til	byggearbeid	eller	i	
industrien(3)

–	 isolasjon	for	elektriske	ledninger(3)

I	alle	tilfeller	og	uansett	bruk	eller	beregnet	endelig	bruks-
område,	 er	 omsetning	 av	 ovennevnte	 ferdige	 produkter	
eller	 bestanddeler	 av	 produkter	 framstilt	 av	 polymerer	
eller	 kopolymerer	 av	 vinylklorid,	 stabilisert	med	 stoffer	
som	inneholder	kadmium,	forbudt	dersom	deres	 innhold	
av	kadmium	(uttrykt	som	Cd-metall)	overstiger	0,01	vekt-
prosent	av	polymeren.

4.	 Nr.	 3	 får	 imidlertid	 ikke	 anvendelse	 på	 ferdige	
produkter	 som	 av	 sikkerhetsgrunner	 benytter	 kadmium-
baserte	stabilisatorer.
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5.	 I	denne	forordning	betyr	«overflatebehandling	med	
kadmium»	 enhver	 avsetning	 eller	 belegg	 av	 metallisk	
kadmium	på	en	metalloverflate.

Skal	ikke	benyttes	til	overflatebehandling	med	kadmium	
av	metallprodukter	 eller	 bestanddeler	 av	 produkter	 som	
benyttes	 innenfor	de	sektorer	eller	 for	de	 formål	 som	er	
oppført	nedenfor:

a)	 utstyr	og	maskiner	for	

–	 næringsmiddelproduksjon	 [8210]	 [8417	 20]	
[8419	 81]	 [8421	 11]	 [8421	 22]	 [8422]	 [8435]	
[8437]	[8438]	[8476	11](3)

–	 landbruk	 [8419	 31]	 [8424	 81]	 [8432]	 [8433]	
[8434]	[8436](3)

–	 kjøling	og	frysing	[8418](3)

–	 trykking	og	bokbinding	[8440]	[8442]	[8443](3)

b)	 utstyr	og	maskiner	for	produksjon	av	

–	husholdningsprodukter	 [7321]	 [8421	 12]	 [8450]	
[8509]	[8516](3)

–	møbler	[8465]	[8466]	[9401]	[9402]	[9403]	[9404]
(3)

–	sanitæranlegg	[7324](3)

–	sentralvarme-	og	klimaanlegg	[7322]	[8403]	[8404]	
[8415](3)

I	 alle	 tilfeller	 og	 uansett	 bruk	 eller	 beregnet	 endelig	
bruksområde,	 er	 omsetning	 av	 produkter	 som	 er	 over-
flatebehandlet	med	kadmium	eller	 bestanddeler	 av	 slike	
produkter	benyttet	i	de	sektorene	eller	for	de	formål	som	
er	oppført	under	bokstav	a)	og	b)	ovenfor,	og	av	produkter	
framstilt	 i	de	sektorene	som	er	oppført	under	bokstav	b)	
ovenfor,	forbudt.

6.	 Bestemmelsene	 nevnt	 i	 nr.	 5	 får	 anvendelse	 også	
på	 produkter	 som	 er	 overflatebehandlet	 med	 kadmium	
eller	bestanddeler	av	slike	produkter	når	de	benyttes	i	de	
sektorene	eller	for	de	formål	som	er	oppført	under	bokstav	
a)	 og	 b)	 nedenfor	 og	 på	 produkter	 framstilt	 i	 sektorene	
oppført	under	bokstav	b)	nedenfor:

a)	 utstyr	og	maskiner	for	produksjon	av	

–	 papir	og	papp	[8419	32]	[8439]	[8441](3)

–	 tekstiler	 og	 klær	 [8444]	 [8445]	 [8447]	 [8448]	
[8449]	[8451]	[8452](3)

b)	 utstyr	og	maskiner	for	produksjon	av	

–	 håndteringsutstyr	 og	 -maskiner	 innen	 indus-
trien	[8425]	[8426]	[8427]	[8428]	[8429]	[8430]	
[8431](3)

–	 vei-	og	landbrukskjøretøyer	[kapittel	87](3)

–	 rullende	materiell	[kapittel	86](3)

–	 fartøyer	[kapittel	89](3)
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7.	 Begrensningene	 fastsatt	 i	 nr.	 5	 og	6	 får	 imidlertid	
ikke	anvendelse	på

–	 produkter	 og	 komponenter	 av	 produkter	 benyttet	
i	 luftfarts-,	 romfarts-,	 gruve-,	 offshore-	 og	 kjerne-
kraftsektoren	 når	 anvendelsen	 av	 dem	 krever	 høye	
sikkerhetsstandarder	samt	komponenter	i	sikkerhets-
utstyr	i	veigående	kjøretøyer	og	landbrukskjøretøyer,	
rullende	materiell	og	fartøyer,

–	 elektriske	kontakter	i	alle	brukssektorer,	på	grunn	av	
den	pålitelighet	som	kreves	av	anlegget	de	er	instal-
lert	i.

Med	 tanke	 på	 utviklingen	 av	 kunnskap	 og	 teknikk	med	
hensyn	 til	 erstatningsstoffer	 som	 er	 mindre	 farlige	 enn	
kadmium	og	kadmiumforbindelser,	skal	Kommisjonen,	 i	
samråd	med	medlemsstatene,	 regelmessig	vurdere	 situa-
sjonen	 i	 samsvar	 med	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artik-
kel	133	nr.	3	i	denne	forordning.

24.	 Monometyltetraklordifenylmetan

Handelsnavn:	Ugilec	141

CAS-nr.	76253-60-6

1.	 Omsetning	 og	 bruk	 av	 dette	 stoffet	 og	 av	 stoff-
blandinger	og	produkter	som	inneholder	dette	stoffet,	er	
forbudt.

2.	 Som	unntak	får	nr.	1	ikke	anvendelse

a)	 på	anlegg	og	maskiner	som	var	i	drift	18.	juni	
1994	og	fram	til	slike	anlegg	og	slike	maskiner	
er	disponert.

	 Medlemsstatene	 kan	 imidlertid,	 på	 grunn	 av	
vern	 av	 menneskers	 helse	 og	 miljøet,	 forby	
bruk	av	slike	anlegg	og	slike	maskiner	på	sitt	
territorium	før	de	er	disponert,

b)	 på	vedlikehold	av	anlegg	og	maskiner	som	var	
i	drift	i	en	medlemsstat	18.	juni	1994.

3.	 Omsetning	 på	 bruktmarkedet	 av	 dette	 stoffet,	 av	
stoffblandinger	som	inneholder	dette	stoffet	og	av	anlegg/
maskiner	som	inneholder	dette	stoffet,	er	forbudt.

25.	 Monometyldiklordifenylmetan

Handelsnavn:	Ugilec	121,	Ugilec	21,	

CAS-nr.	–	ukjent

Omsetning	og	bruk	av	dette	stoffet	og	av	stoffblandinger	
og	produkter	som	inneholder	dette	stoffet,	er	forbudt.

26.	 Monometyldibromdifenylmetan,	
brombenzylbromtoluen,	blanding	av	isomerer

Handelsnavn:	DBBT

CAS-nr.	99688-47-8

Omsetning	og	bruk	av	dette	stoffet	og	av	stoffblandinger	
og	produkter	som	inneholder	dette	stoffet,	er	forbudt.

27.	 Nikkel

CAS-nr.	7440-02-0

EINECS-nr.	231-111-4

og	forbindelser	av	dette

1.	 Skal	ikke	benyttes

a)	 i	alle	stenger	og	kuler	som	settes	 i	piercede	ører	og	
andre	piercede	kroppsdeler,	med	mindre	den	meng-
den	 nikkel	 som	 avgis	 av	 slike	 stenger	 og	 kuler,	 er	
under	0,2	µg/cm2/uke	(migrasjonsgrense).

b)	 I	produkter	beregnet	på	å	komme	i	direkte	og	langva-
rig	kontakt	med	huden,	som

–	 øreringer,

–	 halskjeder,	 armlenker	 og	 -kjeder,	 ankellenker,	
fingerringer,
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–	 kapsler,	lenker	og	spenner	på	armbåndsur,

–	 naglede	 knapper,	 spenner,	 nagler,	 glidelåser	 og	
metallmerker	brukt	i	klær,

–	 dersom	 den	 mengden	 nikkel	 som	 avgis	 fra	 de	
deler	av	disse	produktene	som	kommer	i	direkte	
og	 langvarig	 kontakt	med	 huden,	 er	 større	 enn	
0,5	µg/cm2/uke,

c)	 i	produkter	som	dem	spesifisert	under	bokstav	b)	der	
disse	 har	 et	 nikkelfritt	 belegg,	 med	 mindre	 et	 slikt	
belegg	er	tilstrekkelig	til	å	sikre	at	den	mengde	nikkel	
som	avgis	fra	de	deler	av	slike	produkter	som	kom-
mer	 i	direkte	og	 langvarig	kontakt	med	huden,	 ikke	
vil	overstige	0,5	µg/cm2/uke	i	et	tidsrom	på	minst	to	
år	med	normal	bruk	av	produktet.

2.	 Produktene	nevnt	i	nr.	1	skal	ikke	bringes	i	omset-
ning	med	mindre	de	er	 i	 samsvar	med	kravene	fastsatt	 i	
nevnte	nummer.

3.	 De	 standarder	 som	 er	 vedtatt	 av	 Den	 europeiske	
standardiseringsorganisasjon	 (CEN),	 skal	 benyttes	 som	
forsøksmetoder	for	å	påvise	at	produkter	er	i	samsvar	med	
nr.	1	og	2.

28.	 Stoffer	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
67/548/EØF,	 klassifisert	 som	 kreftframkallende	 i	
kategori	 1	 eller	 kreftframkallende	 i	 kategori	 2	 og	
minst	merket	«Giftig	(T)»	med	risikosetning	R	45:	
«Kan	 forårsake	 kreft»	 eller	 risikosetning	 R	 49:	
«Kan	 forårsake	 kreft	 ved	 innånding»,	 og	 oppført	
som	følger:

Kreftframkallende	 stoff	 i	 kategori	 1,	 oppført	 i	
tillegg	1.

Kreftframkallende	 stoff	 i	 kategori	 2,	 oppført	 i	
tillegg	2.

Uten	 at	 de	 andre	 delene	 av	 dette	 vedlegg	 berøres	 skal	
følgende	gjelde	for	post	28-30:

1.	 Kan	ikke	benyttes	i	stoffer	og	stoffblandinger	som	
bringes	 i	omsetning	for	salg	 til	allmennheten	 i	 individu-
elle	konsentrasjoner	lik	eller	høyere	enn

–	 den	 aktuelle	 konsentrasjonen	 angitt	 i	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	67/548/EØF,	eller

–	 den	 aktuelle	 konsentrasjonen	 angitt	 i	 direktiv	
1999/45/EF.

29.	 Stoffer	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
67/548/EØF,	 klassifisert	 som	 arvestoffskadelige	 i	
kategori	 1	 eller	 arvestoffskadelige	 i	 kategori	 2	 og	
merket	 med	 risikosetning	 R	 46:	 «Kan	 forårsake	
genetiske	skader»,	og	oppført	som	følger:

Arvestoffskadelig	 stoff	 i	 kategori	 1,	 oppført	 i	
tillegg	3.

Arvestoffskadelig	 stoff	 i	 kategori	 2,	 oppført	 i	
tillegg	4.

Uten	at	gjennomføringen	av	andre	fellesskapsbestemmel-
ser	om	klassifisering,	emballering	og	merking	av	farlige	
stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	emballeringen	av	
slike	 stoffer	 og	 stoffblandinger	være	merket	 på	 en	måte	
som	er	lett	leselig	og	ikke	kan	slettes,	med	følgende:

«Bare	for	yrkesbrukere».

30.	 Stoffer	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	
67/548/EØF	 klassifisert	 som	 reproduksjonstoksisk	
i	 kategori	 1	 eller	 reproduksjonstoksisk	 i	 kategori	
2	 og	 merket	 med	 risikosetning	 R60:	 «Kan	 skade	
forplantningsevnen»	 og/eller	 R61:	 «Kan	 gi	
fosterskader»,	og	oppført	som	følger:

Reproduksjonstoksisk	 stoff	 i	 kategori	 1,	 oppført	 i	
tillegg	5.

Reproduksjonstoksisk	 stoff	 i	 kategori	 2,	 oppført	 i	
tillegg	6.

2.	 Som	unntak	får	nr.	1	ikke	anvendelse

a)	 på	legemidler	eller	veterinærpreparater	som	definert	i	
direktiv	2001/82/EF	og	direktiv	2001/83/EF,

b)	 på	kosmetiske	produkter	 som	definert	 i	 rådsdirektiv	
76/768/EØF,

c)	 på	drivstoffer	nevnt	i	direktiv	98/70/EF,

–	 på	 mineraloljeprodukter	 beregnet	 på	 bruk	 som	
brennstoff	eller	drivstoff	i	mobile	eller	faste	for-
brenningsanlegg,

–	 på	 drivstoffer	 solgt	 i	 lukkede	 systemer	 (f.eks.	
gassflasker	med	flytende	gass),

d)	 på	kunstnerfarger	omfattet	av	direktiv	1999/45/EF.
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31.	 a)	 Kreosot;	vaskeolje
CAS-nr.	8001-58-9
EINECS-nr.	232-287-5

b)	 kreosotolje;	vaskeolje
CAS-nr.	61789-28-4
EINECS-nr.	263-047-8

c)	 destillater	 (steinkulltjære),	 naftalenoljer;	
naftalenolje
CAS-nr.	84650-04-4
EINECS-nr.	283-484-8

d)	 kreosotolje,	acenaftenfraksjon;	vaskeolje
CAS-nr.	90640-84-9
EINECS-nr.	292-605-3

e)	 destillater	 (steinkulltjære),	 øvre;	 tung	
antracenolje
CAS-nr.	65996-91-0
EINECS-nr.	266-026-1

f)	 antracenolje
CAS-nr.	90640-80-5
EINECS-nr.	292-602-7

g)	 syrer	av	steinkulltjære,	ubehandlet;	råfenoler
CAS-nr.	65996-85-2
EINECS-nr.	266-019-3

h)	 tretjære
CAS-nr.	8021-39-4
EINECS-nr.	232-419-1

i)	 lavtemperatur	 steinkulltjære,	 alkalisk;	
ekstraksjonsrester	(kull),
CAS-nr.	122384-78-5
EINECS-nr.	310-191-5

1.	 Skal	ikke	benyttes	som	stoff	eller	i	stoffblandinger	
for	behandling	av	trevirke.	Dessuten	skal	trevirke	som	er	
slik	behandlet,	ikke	bringes	i	omsetning.

2.	 Unntak:

a)	 Disse	 stoffene	 og	 stoffblandingene	 kan	 benyttes	 til	
behandling	av	trevirke	i	industrianlegg	eller	av	yrkes-
brukere	som	omfattes	av	Fellesskapets	regelverk	for	
vern	 av	 arbeidstakere,	 bare	 til	 etterbehandling	 på	
stedet	dersom	de	inneholder

i)	 benzo(a)pyren	 i	 en	 konsentrasjon	 lavere	 enn	
0,005	vektprosent,

ii)	 og	vannekstraherbare	fenoler	i	en	konsentrasjon	
lavere	enn	3	vektprosent.

Slike	stoffer	og	stoffblandinger	til	bruk	i	behand-
ling	av	 trevirke	 i	 industrianlegg	eller	 for	yrkes-
brukere	

–	 kan	 bringes	 i	 omsetning	 bare	 i	 emballasje	 med	 et	
volum	på	20	liter	eller	mer,

–	 skal	ikke	selges	til	forbrukere.

Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestem-
melser	 om	 klassifisering,	 emballering	 og	 merking	
av	 farlige	 stoffer	 og	 stoffblandinger	 berøres,	 skal	
emballeringen	 av	 slike	 stoffer	 og	 stoffblandinger	
være	merket	 på	 en	måte	 som	er	 lett	 leselig	og	 ikke	
kan	slettes,	med	følgende:

«Bare	 til	 bruk	 i	 industrianlegg	 eller	 for	 yrkesbru-
kere».

b)	 Trevirke	 som	 behandles	 i	 industrianlegg	 eller	 av	
yrkesbrukere	 i	 samsvar	 med	 bokstav	 a),	 og	 som	
bringes	 i	 omsetning	 for	 første	 gang	 eller	 som	etter-
behandles	 på	 stedet,	 er	 tillatt	 bare	 for	 yrkesbruk	og	
industriell	 bruk,	 f.eks.	 ved	 jernbaner,	 til	 transport	
av	 elektrisk	 kraft	 og	 til	 telekommunikasjon,	 for	
inngjerdingsformål,	 for	 landbruksformål	 (f.eks.	 som	
støttepåler	for	trær)	og	i	havner	og	vannveier.

c)	 Forbudet	 fastsatt	 i	 nr.	 1	 om	 omsetning	 får	 ikke	
anvendelse	på	trevirke	som	er	behandlet	med	stoffer	i	
oppført	i	post	31	bokstav	a)-i)	før	31.	desember	2002	
og	er	brakt	i	omsetning	på	bruktmarkedet	for	ombruk

3.	 Bruk	av	behandlet	tre	som	nevnt	under	nr.	2	bokstav	
b)	og	c),	er	imidlertid	forbudt

–	 inne	i	bygninger,	uansett	formål,

–	 i	leketøy,.
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–	 på	lekeplasser,

–	 i	parker,	hager	og	utendørs	rekreasjons-	og	fritidsan-
legg	der	det	foreligger	risiko	for	hyppig	hudkontakt,

–	 i	framstillingen	av	hagemøbler,	som	piknik-bord,

–	 ved	framstilling	og	bruk	og	eventuell	etterbehandling	
av

–	 beholdere	for	vekstformål,

–	 emballasje	 som	 kan	 komme	 i	 kontakt	 med	 råvarer,	
mellomprodukter	eller	ferdige	produkter	beregnet	på	
konsum	og/eller	som	fôrvarer,

–	 andre	materialer	som	kan	forurense	produktene	nevnt	
ovenfor.

32.	 Kloroform

CAS-nr.	67-66-3

EINECS-nr.	200-663-8

33.	 Karbontetraklorid;	tetraklormetan

CAS-nr.	56-23-5

EINECS-nr.	200-262-8

34.	 1,1,2-trikloretan

CAS-nr.	79-00-5

EINECS-nr.	201-166-9

35.	 1,1,2,2	tetrakloretan

CAS-nr.	79-34-5

EINECS-nr.	201-197-8

36.	 1,1,1,2	tetrakloretan

CAS-nr.	630-20-6

37.	 Pentakloretan

CAS-nr.	76-01-7

EINECS-nr.	200-925-1

38.	 1,1	dikloretylen

CAS-nr.	75-35-4

EINECS-nr.	200-864-0

39.	 1,1,1	trikloretan,	metylkloroform

CAS-nr.	71-55-6

EINECS-nr.	200-756-3

1.	 Skal	 ikke	benyttes	 i	konsentrasjoner	 lik	eller	høy-
ere	enn	0,1	vektprosent	 i	 stoffer	og	 stoffblandinger	 som	
bringes	i	omsetning	for	salg	til	allmennheten,	og/eller	til	
bruksområder	som	medfører	en	frigjøring,	som	overflate-
rensing	og	rensing	av	tekstiler.

2.	 Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestem-
melser	om	klassifisering,	emballering	og	merking	av	far-
lige	stoffer	og	stoffblandinger	berøres,	skal	emballeringen	
av	slike	stoffer	og	stoffblandinger	som	inneholder	disse	i	
konsentrasjoner	 lik	eller	høyere	enn	0,1	%,	være	merket	
på	 en	måte	 som	 er	 lett	 leselig	 og	 ikke	 kan	 slettes,	med	
følgende:

«Bare	for	bruk	i	industrianlegg».

Som	unntak	får	denne	bestemmelsen	ikke	anvendelse

a)	 på	legemidler	eller	veterinærpreparater	som	definert	i	
direktiv	2001/82/EF	og	direktiv	2001/83/EF,

b)	 på	 kosmetiske	 produkter	 som	 definert	 i	 direktiv	
76/768/EØF.

40.	 Stoffer	 som	 oppfyller	 kriteriene	 for	 antennelighet	
i	 direktiv	 67/548/EØF	 og	 er	 klassifisert	 som	
brannfarlige,	 svært	 brannfarlige	 eller	 ekstremt	
brannfarlige	uansett	om	de	er	oppført	i	vedlegg	I	til	
nevnte	direktiv	eller	ikke.

1.	 Skal	 ikke	benyttes	alene	eller	 i	 form	av	stoffblan-
dinger	 i	 aerosolbeholdere	 som	 bringes	 i	 omsetning	 for	
allmennheten	for	underholdnings-	og	utsmykningsformål	
som:

–	 metallglitter	 som	 hovedsakelig	 er	 beregnet	 på	
utsmykning,

–	 kunstig	snø	og	rim,

–	 «prompeputer»,
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–	 serpentinspray,

–	 ekskrementimitasjon,

–	 festhorn,

–	 fnugg	og	skum	for	dekorasjonsformål,

–	 kunstig	spindelvev,

–	 stinkbomber,

–	 osv.

2.	 Uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestem-
melser	 om	 klassifisering,	 emballering	 og	 merking	 av	
farlige	stoffer	berøres,	må	følgende	være	angitt	på	en	slik	
måte	at	det	er	 lett	 leselig	og	 ikke	kan	slettes,	på	embal-
lasjen	til	aerosolbeholderne	nevnt	ovenfor:

«Bare	for	yrkesbrukere».

3.	 Som	unntak	 får	 nr.	 1	 og	 2	 ikke	 anvendelse	 på	 de	
aerosolholdere	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 9a	 i	 rådsdirektiv	
75/324/EØF	av	20.	mai	1975	om	tilnærming	av	medlems-
statenes	lovgivning	om	aerosolbeholdere(4).

4.	 Produktene	 nevnt	 i	 nr.	 1	 og	 2	 skal	 ikke	 bringes	 i	
omsetning	med	mindre	 de	 er	 i	 samsvar	med	 de	 angitte	
kravene.	

41.	 Heksakloretan

CAS-nr.	67-72-1

EINECS-nr.	200-6664

Skal	ikke	benyttes	i	framstillingen	eller	bearbeidingen	av	
ikke-jernholdige	metaller.

42.	 Alkaner,	 C10-C13,	 klor	 (kortkjedede	 klorerte	
parafiner)	(SCCP-er)

EINECS-nr.	287-476-5

Skal	ikke	bringes	i	omsetning	for	bruk	som	stoff	eller	som	
bestanddeler	i	andre	stoffer	eller	stoffblandinger	i	konsen-
trasjoner	høyere	enn	1	%:

–	 i	metallbearbeiding,

–	 til	innfetting	av	lær.

43.	 Azofargestoffer 1.	 Azofargestoffer,	som	gjennom	reduktiv	spalting	av	
én	eller	flere	azogrupper	kan	avgi	ett	eller	flere	av	de	aro-
matiske	aminene	oppført	i	tillegg	8	i	påviselige	konsentra-
sjoner,	dvs.	som	ifølge	forsøksmetodene	angitt	i	tillegg	10	
overstiger	30	ppm	i	ferdige	produkter	eller	i	fargede	deler	
av	dem,	skal	ikke	brukes	i	tekstil-	eller	lærvarer	som	kan	
komme	 i	 direkte	 og	 langvarig	 kontakt	 med	 huden	 eller	
munnhulen	hos	mennesker,	som

–	 klær,	 sengetøy,	 håndklær,	 tupeer,	 parykker,	 hatter,	
bleier	og	andre	sanitærartikler,	soveposer,

–	 skotøy,	hansker,	klokkeremmer,	håndvesker,	punger/
lommebøker,	 dokumentmapper,	 stoltrekk,	 punger	
som	bæres	rundt	halsen,

–	 leker	av	 tekstil	eller	 lær	og	 leker	som	er	kledd	med	
tekstil	eller	lær,
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–	 garn	og	stoffer	beregnet	på	sluttforbrukeren.

2.	 Tekstil-	og	lærartiklene	nevnt	 i	nr.	1	skal	dessuten	
ikke	bringes	i	omsetning	med	mindre	de	er	i	samsvar	med	
kravene	fastsatt	i	nevnte	nummer.

3.	 Azofargestoffer	 som	 er	 oppført	 i	 tillegg	 9,	 «Liste	
over	azofargestoffer»,	skal	ikke	bringes	i	omsetning	eller	
brukes	til	farging	av	tekstil-	og	lærvarer	som	et	stoff	eller	
en	bestanddel	 i	 stoffblandinger	 i	høyere	konsentrasjoner	
enn	0,1	vektprosent.

4.	 Kommisjonen	 skal	 revidere	 bestemmelsene	 om	
azofargestoffer	 på	 grunnlag	 av	 ny	 vitenskapelig	 kunn-
skap.

44.	 Difenyleter,	pentabromderivat	C12H5Br5O 1.	 Skal	 ikke	bringes	 i	omsetning	eller	brukes	 som	et	
stoff	 eller	 som	 en	 bestanddel	 i	 stoffblandinger	 i	 høyere	
konsentrasjoner	enn	0,1	vektprosent.

2.	 Produkter,	eller	deler	av	dem	behandlet	med	flam-
mehemmende	middel,	kan	ikke	bringes	i	omsetning	der-
som	de	inneholder	dette	stoffet	 i	høyere	konsentrasjoner	
enn	0,1	vektprosent.

45.	 Difenyleter,	oktabromderivat	C12H2Br8O 1.	 Skal	 ikke	bringes	 i	omsetning	eller	brukes	 som	et	
stoff	 eller	 som	 en	 bestanddel	 i	 stoffblandinger	 i	 høyere	
konsentrasjoner	enn	0,1	vektprosent.

2.	 Produkter,	eller	deler	av	dem	behandlet	med	flam-
mehemmende	middel,	skal	ikke	bringes	i	omsetning	der-
som	de	inneholder	dette	stoffet	 i	høyere	konsentrasjoner	
enn	0,1	vektprosent.

46.	 a)	 Nonylfenol	C6H4(OH)C9H19

b)	 Nonylfenoletoksylat	(C2H4O)nC15H24O

Skal	 ikke	 bringes	 i	 omsetning	 eller	 brukes	 som	 et	 stoff	
eller	 som	 en	 bestanddel	 i	 stoffblandinger	 i	 konsentra-
sjoner	 lik	 eller	 høyere	 enn	 0,1	 vektprosent	 for	 følgende	
formål:

1)	 rensing	i	industrien	og	i	institusjoner,	unntatt	i

–	 kontrollerte	 lukkede	 systemer	 for	 rensing	 der	
rensevæsken	resirkuleres	eller	forbrennes,

–	 rengjøringssystemer	 med	 spesialbehandling	 der	
rengjøringsmiddelet	 resirkuleres	 eller	 forbren-
nes,

2)	 rengjøring	i	husholdninger,

3)	 bearbeiding	av	tekstiler	og	lær,	unntatt	

–	 bearbeiding	uten	utslipp	til	spillvann,

–	 systemer	med	spesialbehandling	der	prosessvan-
net	forbehandles	for	å	fjerne	den	organiske	delen	
fullstendig	 før	 den	 biologiske	 behandlingen	 av	
spillvannet	(avfetting	av	saueskinn),

4)	 emulgator	i	spenedyppingsmidler	i	landbruket,

5)	 metallarbeid,	unntatt

–	 bruk	i	kontrollerte	lukkede	systemer	der	rengjø-
ringsmiddelet	resirkuleres	eller	forbrennes,

6)	 i	framstillingen	av	papirmasse	og	papir,

7)	 kosmetiske	produkter,

8)	 andre	kroppspleieprodukter,	unntatt

–	 sæddrepende	midler,

9)	 bestanddeler	i	plantevernmidler	og	biocider.
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47.	 Sement 1.	 Sement	og	sementholdige	stoffblandinger	kan	ikke	
brukes	eller	bringes	 i	omsetning	dersom	de	 i	hydratisert	
form	 inneholder	 mer	 enn	 0,0002	 %	 løselig	 seksverdig	
krom	av	sementens	totale	tørrvekt.

2.	 Dersom	det	benyttes	reduksjonsmidler,	skal	embal-
lasjen	 til	 sement	 eller	 sementholdige	 stoffblandinger,	
uten	 at	 anvendelsen	 av	 andre	 fellesskapsbestemmelser	
om	klassifisering,	pakking	og	merking	av	 farlige	 stoffer	
og	stoffblandinger	berøres,	være	merket	på	en	måte	som	
er	 lett	 leselig	og	 ikke	kan	 slettes,	med	opplysninger	om	
emballeringsdato,	 lagringsforhold	 og	 hvilken	 lagringstid	
som	er	 egnet	 for	 å	 bevare	 reduksjonsmiddelets	 virkning	
samt	 holde	 mengden	 av	 løselig	 seksverdig	 krom	 under	
grenseverdien	angitt	i	nr.	1.

3.	 Som	 unntak	 får	 nr.	 1	 og	 2	 ikke	 anvendelse	 på	
omsetning	for	og	bruk	i	kontrollerte	lukkede	og	helauto-
matiserte	 prosesser	 der	 sement	 og	 sementholdige	 stoff-
blandinger	behandles	utelukkende	av	maskiner	og	der	det	
ikke	foreligger	noen	mulighet	for	hudkontakt.

48.	 Toluen

CAS-nr.	108-88-3

Skal	ikke	bringes	i	omsetning	eller	benyttes	som	et	stoff	
eller	en	bestanddel	i	stoffblandinger	i	en	konsentrasjon	lik	
eller	høyere	enn	0,1	vektprosent	i	klebemidler	og	sprøyte-
malinger	beregnet	på	salg	til	allmennheten.

Medlemsstatene	skal	anvende	disse	tiltakene	fra	15.	juni	
2007.

49.	 Triklorbenzen

CAS-nr.	120-82-1

Skal	ikke	bringes	i	omsetning	eller	benyttes	som	et	stoff	
eller	en	bestanddel	i	stoffblandinger	i	en	konsentrasjon	lik	
eller	 høyere	 enn	 0,1	 vektprosent	 for	 alle	 bruksområder,	
unntatt

—	 som	et	mellomprodukt	i	syntese,	eller

—	 som	prosessløsemiddel	 i	 lukkede	kjemiske	systemer	
for	kloreringsreaksjoner,	eller

—	 i	 framstillingen	 av	 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminoben-
zen	(TATB).

Medlemsstatene	skal	anvende	disse	tiltakene	fra	15.	juni	
2007.

50.	 Polysykliske	aromatiske	hydrokarboner	(PAH)
1.	 Benzo(a)pyren	(BaP)
	 CAS-nr.	50-32-8
2.	 Benzo(e)pyren	(BeP)
	 CAS-nr.	192-97-2
3.	 Benzo(a)antracen	(BaA)
	 CAS-nr.	56-55-3
4.	 Krysen	(CHR)
	 CAS-nr.	218-01-9
5.	 Benzo(b)fluoranten	(BbFA)
	 CAS-nr.	205-99-2
6.	 Benzo(j)fluoranten	(BjFA)
	 CAS-nr.	205-82-3
7.	 Benzo(k)fluoranten	(BkFA)
	 CAS-nr.	207-08-9
8.	 Dibenz(a,	h)antracen	(DBAhA)
	 CAS-nr.	53-70-3

1.	 Mykningsoljer	 skal	 ikke	 bringes	 i	 omsetning	 og	
brukes	i	produksjonen	av	dekk	eller	deler	til	dekk	dersom	
de	inneholder

—	 mer	enn	1	mg/kg	BaP,	eller

—	 mer	enn	10	mg/kg	av	summen	av	alle	oppførte	PAH.

Disse	 grenseverdiene	 skal	 anses	 som	 overholdt	 dersom	
ekstraktet	av	de	polysykliske	aromatene	(PCA)	er	under	
tre	vektprosent,	målt	med	Institute	of	Petroleums	standard	
IP	346:1998.(«Bestemmelse	av	PCA	i	ubrukte	basesmø-
reoljer	 og	 asfaltenfrie	 petroleumsfraksjoner	 —	 indek-
seringsmetode	 for	 ekstraksjon	 av	 dimetylsulfoksid»),	
forutsatt	 at	 grenseverdiene	 for	BaP	og	de	oppførte	PAH	
overholdes,	samt	at	korrelasjonen	mellom	de	målte	verdi-
ene	 og	 PCA-ekstraktet	 blir	 kontrollert	 av	 framstilleren	
eller	 importøren	hver	sjette	måned	eller	etter	hver	større	
driftsendring,	 alt	 etter	 hvilket	 tidspunkt	 som	 inntreffer	
først.
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2.	 Videre	 kan	 ikke	 dekk	 og	 slitebaner	 for	 regummi-
ering	 framstilt	 etter	 1.	 januar	 2010	 bringes	 i	 omsetning	
dersom	de	inneholder	mykningsolje	som	overstiger	gren-
severdiene	angitt	i	nr.	1.

Disse	grenseverdiene	anses	som	overholdt	dersom	de	vul-
kaniserte	gummiforbindelsene	ikke	overstiger	grensever-
dien	på	0,35	%	sterisk	hindrede	protoner	målt	og	beregnet	
med	 ISO	 21461	 («Vulkanisert	 gummi	 —	 bestemmelse	
av	 aromatisk	 nivå	 for	 olje	 i	 vulkaniserte	 gummiforbin-
delser»).

3.	 Som	unntak	får	nr.	2	ikke	anvendelse	på	regummi-
erte	dekk	dersom	slitebanen	ikke	inneholder	mykningsol-
jer	som	overstiger	grenseverdiene	angitt	i	nr.	1.

4.	 Medlemsstatene	skal	anvende	disse	tiltakene	fra	1.	
januar	2010.

51.	 Følgende	 ftalater	 (eller	 andre	 CAS-	 og	 EINECS-
numre	som	inneholder	stoffet):
Bis(2-etylheksyl)ftalat	(DEHP)
CAS-nr.	117-81-7
EINECS-nr.	204-211-0
dibutylftalat	(DBP)
CAS-nr.	84-74-2
EINECS-nr.	201-557-4
benzylbutylftalat	(BBP)
CAS-nr.	85-68-7
EINECS-nr.	201-622-7

Skal	ikke	brukes	som	et	stoff	eller	som	bestanddel	i	stoff-
blandinger	 i	konsentrasjoner	høyere	enn	0,1	vektprosent	
av	mykgjort	materiale	i	leketøy	og	småbarnsartikler(1).

Leketøy	 og	 småbarnsartikler	 som	 inneholder	 disse	 fta-
latene	 i	 en	høyere	konsentrasjon	enn	0,1	vektprosent	 av	
mykgjort	materiale,	skal	ikke	bringes	i	omsetning.

Kommisjonen	skal	innen	16.	januar	2010	revurdere	tilta-
kene	 fastsatt	 i	dette	nummer	 i	 lys	av	nye	vitenskapelige	
opplysninger	om	disse	stoffene	og	deres	erstatningsstof-
fer,	 og	 dersom	 det	 er	 berettiget,	 skal	 tiltakene	 endres	
tilsvarende.

52.	 Følgende	 ftalater	 (eller	 andre	 CAS-	 og	 EINECS-
numre	som	inneholder	stoffet):
di-«isononyl»ftalat	(DINP)
CAS-nr.	28553-12-0	og	68515-48-0
EINECS-nr.	249-079-5	og	271-090-9
di-«isodecyl»ftalat	(DIDP)
CAS-nr.	26761-40-0	og	68515-49-1
EINECS-nr.	247-977-1	og	271-091-4
di-n-oktylftalat	(DNOP)
CAS-nr.	117-84-0
EINECS-nr.	204-214-7

Skal	ikke	brukes	som	et	stoff	eller	som	bestanddel	i	stoff-
blandinger	 i	konsentrasjoner	høyere	enn	0,1	vektprosent	
av	 mykgjort	 materiale	 i	 leketøy	 og	 småbarnsartikler(5)	
som	kan	puttes	i	munnen	av	barn.

Leketøy	 og	 småbarnsartikler	 som	 inneholder	 disse	 fta-
latene	 i	 en	høyere	konsentrasjon	enn	0,1	vektprosent	 av	
mykgjort	materiale,	skal	ikke	bringes	i	omsetning.

Kommisjonen	skal	innen	16.	januar	2010	revurdere	tilta-
kene	 fastsatt	 i	dette	nummer	 i	 lys	av	nye	vitenskapelige	
opplysninger	om	disse	stoffene	og	deres	erstatningsstof-
fer,	 og	 dersom	 det	 er	 berettiget,	 skal	 tiltakene	 endres	
tilsvarende.

(1)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	20.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	166/2006	(EUT	L	33	av	
4.2.2006,	s.	1).

(2)	 Krysotil	har	to	CAS-numre,	som	bekreftet	av	Det	europeiske	kjemikaliebyrå	(ECB).
(3)	 Rådsforordning	(EØF)	nr.	2658/87	av	23.	juli	1987	om	toll-	og	statistikknomenklaturen	og	om	den	felles	tolltariff	(EFT	L	256	av	

7.9.1987).	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	426/2006	(EUT	L	79	av	16.3.2006,	s.	1).
(4)	 EFT	L	147	av	9.6.1975,	s.	40.	Direktivet	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	807/2003	(EUT	L	122	av	16.5.2003,	s.	36).
(5)	 I	dette	nummer	menes	med	«småbarnsartikkel»	ethvert	produkt	beregnet	på	å	lette	barns	søvn,	avslapning,	hygiene	samt	mating	av	

barn	eller	barns	suging.
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Tillegg 1-6

INNLEDNING

Forklaringer på kolonneoverskriftene

Stoffnavn:
Det	benyttede	navnet	er	det	samme	som	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF.
Der	 det	 er	 mulig,	 blir	 farlige	 stoffer	 angitt	 med	 sitt	 EINECS-navn	 (European	 Inventory	 of	 Existing	 Commercial	
Chemical	Substances	-	europeisk	liste	over	eksisterende	markedsførte	kjemiske	stoffer)	eller	ELINCS-navn	(European	
List	of	Notified	Chemical	Substances	-	europeisk	liste	over	meldte	kjemiske	stoffer).
De	er	betegnet	med	EF-nummer	i	tabellen.
Andre	poster	som	ikke	er	oppført	i	EINECS	eller	ELINCS,	er	angitt	ved	hjelp	av	en	internasjonalt	anerkjent	kjemisk	
betegnelse	(f.eks.	ISO,	IUPAC).	I	noen	tilfeller	er	det	i	tillegg	tatt	med	en	vanlig	betegnelse.

Indeksnummer:
Indeksnummeret	 er	 den	 identifikasjonskoden	 som	 stoffet	 er	 tildelt	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF.	 Stoffene	 er	
oppført	i	tillegget	etter	sitt	indeksnummer.

EINECS-nummer:
For	hvert	stoff	oppført	i	EINECS	finnes	det	en	identifikasjonskode.	Koden	begynner	med	200-001-8.

ELINCS-nummer:
For	hvert	nytt	stoff	meldt	i	henhold	til	direktiv	67/548/EØF	er	det	fastsatt	en	identifikasjonskode	som	er	offentliggjort	
i	ELINCS.	Koden	begynner	med	400-010-9.

CAS-nummer:
CAS-nummeret	(Chemical	Abstracts	Service)	er	fastsatt	for	å	lette	identifikasjonen	av	stoffene.

Merknader:
Den	fullstendige	teksten	til	merknadene	finnes	i	innledningen	til	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF.
De	merknadene	som	skal	tas	i	betraktning	i	denne	forordning,	er	følgende:

Merknad A:
Navnet	på	stoffet	må	stå	på	etiketten	ved	en	av	betegnelsene	gitt	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF	(se	artikkel	23	nr.	2	
bokstav	a)	i	nevnte	direktiv).

I	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF	blir	det	av	og	til	brukt	generelle	betegnelser	som	«…	forbindelser»	eller	«salter…».	
I	et	slikt	tilfelle	skal	framstilleren	eller	enhver	annen	som	bringer	et	slikt	stoff	i	omsetning,	påse	at	riktig	betegnelse	blir	
angitt	på	etiketten,	idet	det	tas	behørig	hensyn	til	kapittelet	«Nomenklatur»	i	innledningen	til	nevnte	vedlegg.
I	direktiv	67/548/EØF	kreves	det	også	at	de	symbolene,	farebetegnelsene	og	R-	og	S-setningene	som	skal	brukes	for	
hvert	stoff,	skal	være	de	som	er	angitt	i	vedlegg	I	(artikkel	23	nr.	2	bokstav	c),	d)	og	e)	i	nevnte	direktiv).
For	 stoffer	 som	 tilhører	 en	 av	 stoffgruppene	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF,	 skal	 de	 symbolene,	
farebetegnelsene	og	R-	og	S-setningene	som	skal	benyttes	for	hvert	stoff,	være	de	som	angis	i	den	aktuelle	posten	i	
nevnte	vedlegg.
For	 stoffer	 som	 tilhører	 flere	 stoffgrupper	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 67/548/EØF,	 skal	 de	 symbolene,	
farebetegnelsene	og	R-	og	S-setningene	som	skal	benyttes	for	hvert	stoff,	være	de	som	angis	i	begge	aktuelle	poster	i	
nevnte	vedlegg	I.	I	de	tilfeller	der	det	for	samme	type	fare	er	angitt	to	ulike	klassifiseringer	i	de	to	postene,	skal	den	
klassifiseringen	som	tilsvarer	den	alvorligste	faren,	benyttes.

Merknad C:
Visse	 organiske	 stoffer	 kan	 bringes	 i	 omsetning	 enten	 i	 en	 bestemt	 isomerisk	 form	 eller	 som	 en	 blanding	 av	 flere	
isomerer.

Merknad D:
Visse	stoffer	som	er	tilbøyelige	til	spontan	polymerisasjon	eller	nedbryting,	bringes	vanligvis	i	omsetning	i	stabilisert	
form.	Det	er	i	denne	formen	de	er	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF.
Imidlertid	bringes	slike	stoffer	noen	ganger	i	omsetning	i	ikke-stabilisert	form.	I	slike	tilfeller	skal	framstilleren	eller	
enhver	annen	person	som	bringer	et	slikt	stoff	i	omsetning,	påse	at	navnet,	etterfulgt	av	ordene	«ikke-stabilisert»,	angis	
på	etiketten.
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Merknad E:
Stoffer	med	 spesifikke	virkninger	på	menneskers	helse	 (se	 kapittel	 4	 i	 vedlegg	VI	 til	 direktiv	67/548/EØF)	 som	er	
klassifisert	som	kreftframkallende,	arvestoffskadelige	og/eller	reproduksjonstoksiske	i	kategori	1	eller	2,	skal	tildeles	
merknad	E	dersom	de	også	klassifiseres	som	meget	giftige	(T+),	giftige	(T)	eller	helseskadelige	(Xn).	For	disse	stoffene	
skal	risikosetningene	R	20,	R	21,	R	22,	R	23,	R	24,	R	25,	R	26,	R	27,	R	28,	R	39,	R	68	(helseskadelig),	R	48	og	R	65	
og	alle	kombinasjoner	av	disse	risikosetningene,	begynne	med	ordet	«Også».

Merknad H:
Klassifiseringen	 som	 er	 anvendt	 for	 dette	 stoffet	 og	 den	 tilsvarende	 etikett,	 får	 anvendelse	 på	 den	 eller	 de	 farlige	
egenskapene	 som	 er	 angitt	 ved	 risikosetningen(e)	 i	 kombinasjon	 med	 den	 eller	 de	 farekategoriene	 som	 er	 angitt.	
Kravene	i	artikkel	6	i	direktiv	67/548/EØF	for	framstillere,	distributører	og	importører	av	dette	stoffet	får	anvendelse	
på	alle	andre	aspekter	ved	klassifisering	og	merking.	Den	endelige	etiketten	skal	være	i	samsvar	med	kravene	i	avsnitt	7	
i	vedlegg	VI	til	direktiv	67/548/EØF.
Denne	merknaden	får	anvendelse	på	visse	kull-	og	oljebaserte	stoffer	samt	på	visse	poster	for	stoffgrupper	oppført	i	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF.

Merknad J:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	kan	utelates	dersom	det	kan	påvises	at	stoffet	inneholder	under	0,1	vektprosent	
benzen	(EINECS-nr.	200-753-7).

Merknad K:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	eller	arvestoffskadelig	kan	utelates	dersom	det	kan	påvises	at	stoffet	inneholder	
under	0,1	vektprosent	1,3-butadien	(EINECS-nr.	203-450-8).	Dersom	stoffet	ikke	er	klassifisert	som	kreftframkallende	
eller	arvestoffskadelig,	får	i	det	minste	S-setningene	(2-)9-16	anvendelse.	Denne	merknaden	får	anvendelse	på	visse	
sammensatte	oljebaserte	stoffer	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF.

Merknad L:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	kan	utelates	dersom	det	kan	påvises	at	stoffet	inneholder	under	3	%	DMSO-
ekstrakt	målt	ved	bruk	av	IP	346.

Merknad M:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	kan	utelates	dersom	det	kan	påvises	at	stoffet	inneholder	under	0,005	vektprosent	
benzo(a)pyren	(EINECS-nr.	200-028-5).

Merknad N:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	kan	utelates	dersom	den	fullstendige	raffineringsprosessen	er	kjent,	og	det	kan	
påvises	at	stoffet	som	det	ble	produsert	av,	ikke	er	kreftframkallende.

Merknad P:
Klassifiseringen	som	kreftframkallende	kan	utelates	dersom	det	kan	påvises	at	stoffet	inneholder	under	0,1	vektprosent	
benzen	(EINECS-nr.	200-753-7).

Merknad R:
Klassifiseringen	 som	 kreftframkallende	 kan	 utelates	 for	 fibrer	 med	 en	 lengdevektet	 geometrisk	 gjennomsnittlig	
diameter,	minus	to	standardavvik,	som	er	større	enn	6	mm.

Merknad S:
For	dette	stoffet	behøver	en	etikett	i	henhold	til	artikkel	23	i	direktiv	67/548/EØF	(se	avsnitt	8	i	vedlegg	VI	til	nevnte	
direktiv)	ikke	være	påkrevd.

_________
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Tillegg 1

Punkt 28 – Kreftframkallende stoffer: kategori 1

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Krom(seksverdig)oksid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

Sinkkromater,	herunder	sinkkaliumkromat 024-007-00-3

Nikkelmonoksid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikkeldioksid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikkeltrioksid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikkelsulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Trinikkeldisulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Arsentrioksid;	diarsentrioksid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arsenpentoksid;	diarsenpentoksid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arsensyre	og	dets	salter 033-005-00-1

Blyhydrogenarsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Butan	[som	inneholder	0,1	%	butadien	(203-450-8)]	[1] 601-004-01-8 203-448-7[1] 106-97-8	[1] C,	S

Isobutan	[som	inneholder	0,1	%	butadien	(203-450-8)]	[2] 200-857-2[2] 75-28-5	[2]

1,3-butadien,	buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

Trietylarsenat 601-067-00-4 427-700-2 15606-95-8

Vinylklorid;	kloretylen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Diklormetyleter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klormetylmetyleter;	klordimetyleter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftylamin;	beta-naftylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8 E

Benzidin,	4,4’-diaminobifenyl 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5 E

Salter	av	benzidin 612-070-00-5

Salter	av	2-naftylamin 612-071-00-0 209-030-0[1] 553-00-4[1]

210-313-6[2] 612-52-2[2]

Bifenyl-4-ylamin,	xenylamin;	4-aminobifenyl	 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Salter	av	bifenyl-4-ylamin;	salter	av	xenylamin;	salter	av	4-	aminobifenyl 612-073-00-1

Tjære,	steinkull;	steinkulltjære

(Biprodukt	 av	 tørrdestillasjon	 av	 steinkull.	 Nesten	 svart,	 halvfast	 stoff.	
En	 kompleks	 blanding	 av	 aromatiske	 hydrokarboner,	 fenolforbindelser,	
nitrogenbaser	og	tiofen.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Tjære,	steinkull,	høytemperatur;	steinkulltjære 648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

(Kondensasjonsprodukt	 framkommet	 ved	 nedkjøling,	 til	 om	 lag	
omgivelsestemperatur,	 av	 den	 gassen	 som	 utvikles	 ved	 tørrdestillasjon	
ved	 høy	 temperatur	 (mer	 enn	 700	 °C)	 av	 steinkull.	En	 svart,	 tyktflytende	
væske	 med	 større	 tetthet	 enn	 vann.	 Sammensatt	 hovedsakelig	 av	 en	
kompleks	 blanding	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	med	 kondenserte	 ringer.	
Kan	 inneholde	 mindre	 mengder	 av	 fenolforbindelser	 og	 aromatiske	
nitrogenbaser.)

Tjære,	steinkull,	lavtemperatur;	steinkullolje 648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

(Kondensasjonsprodukt	 framkommet	 ved	 nedkjøling,	 til	 om	 lag	
omgivelsestemperatur,	 av	 den	 gassen	 som	 utvikles	 i	 tørrdestillasjon	 ved	
lav	 temperatur	 (under	 700	 °C)	 av	 steinkull.	 En	 svart,	 tyktflytende	 væske	
med	 større	 tetthet	 enn	 vann.	 Sammensatt	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	
hydrokarboner	 med	 kondenserte	 ringer,	 fenolforbindelser,	 aromatiske	
nitrogenbaser	og	deres	alkylderivater.)

Tjære,	brunkull 648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0

(En	 olje	 destillert	 av	 brunkulltjære.	 Sammensatt	 hovedsakelig	 av	
alifatiske,	nafteniske	og	en-	 til	 treringers	 aromatiske	hydrokarboner,	deres	
alkylderivater,	heteroaromatiske	og	én-	og	toringers	fenoler	med	kokepunkt	
i	området	ca.	150	°C–360	°C.)

Tjære,	brunkull,	lavtemperatur 648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

(En	 tjære	 framkommet	ved	 lavtemperatur-karbonisering	og	 lavtemperatur-
forgassing	av	brunkull.	Sammensatt	hovedsakelig	av	alifatiske,	nafteniske	og	
sykliske	aromatiske	hydrokarboner,	heteroaromatiske	og	sykliske	fenoler.)

Destillater	(petroleum),	lette	parafin-;	uraffinert	eller	lett	raffinert	baseolje 649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	 C15-C30	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	 viskositet	
på	 under	 19	 10-6	m2.s-1	 ved	 40	 °C.	Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	
av	 mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 som	 normalt	 er	 til	 stede	 i	 dette	
destillasjonsområdet	for	råolje.)

Destillater	(petroleum),	tunge	parafin-;	uraffinert	eller	lett	raffinert	baseolje 649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
minst	 19	 10-6	m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	
mettede	alifatiske	hydrokarboner.)

Destillater	(petroleum),	lette	nafteniske;	uraffinert	eller	lett	raffinert	baseolje 649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)
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Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Destillater	 (petroleum),	 tunge	 nafteniske;	 uraffinert	 eller	 lett	 raffinert	
baseolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

Destillater	(petroleum),	syrebehandlede	tunge	nafteniske;	uraffinert	eller	lett	
raffinert	baseolje

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	 på	 minst	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

Destillater	(petroleum),	syrebehandlede	lette	nafteniske;	uraffinert	eller	lett	
raffinert	baseolje

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C15-C30	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	 på	 under	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

Destillater	 (petroleum),	 syrebehandlede	 tunge	parafin-;	 uraffinert	 eller	 lett	
raffinert	baseolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50	og	gir	en	
ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7

Destillater	 (petroleum),	 syrebehandlede	 lette	 parafin-;	 uraffinert	 eller	 lett	
raffinert	baseolje

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	en	
ferdig	olje	med	en	viskositet	på	under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

Destillater	(petroleum),	kjemisk	nøytraliserte	tunge	parafin-;	uraffinert	eller	
lett	raffinert	baseolje

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	 for	 å	 fjerne	 surt	 materiale.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	
gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	
inneholder	en	relativt	stor	andel	av	alifatiske	hydrokarboner.)

Destillater	 (petroleum),	kjemisk	nøytraliserte	 lette	parafin-;	uraffinert	eller	
lett	raffinert	baseolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	for	å	fjerne	surt	materiale.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5



Nr.	35/228 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Destillater	 (petroleum),	 kjemisk	 nøytraliserte	 tunge	 nafteniske;	 uraffinert	
eller	lett	raffinert	baseolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	for	å	fjerne	sure	materialer.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	
normale	parafiner.)

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3

Destillater	(petroleum),	kjemisk	nøytraliserte	lette	nafteniske;	uraffinert	eller	
lett	raffinert	baseolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	for	å	fjerne	surt	materiale.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	
normale	parafiner.)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 propantårn	 toppfraksjon,	
C3-rike	syrefrie;	petroleumsgass

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H,	K

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
katalytisk	krakkede	hydrokarboner,	behandlet	for	å	fjerne	sure	urenheter.	Den	
består	 av	hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C2-C4,	 hovedsakelig	
C3.)

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1	til	C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker,	C1-5-rike;	petroleumsgass 649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H,	K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produktene	 fra	 en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	 av	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C5.)

Gasser	 (petroleum),	katalytisk	polymerisert	nafta	 stabilisator	 toppfraksjon,	
C2-4-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 polymerisert	 nafta.	Den	 består	 av	
alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C2-C6,	 hovedsakelig	
C2-C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	reformering,	C1-4-rike;	petroleumsgass 649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H,	K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C4.)
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Gasser	 (petroleum),	 C3-5	 olefinisk-parafinisk	 alkyleringsråstoff;	
petroleumsgass

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H,	K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 olefiniske	 og	 parafiniske	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C5,	 som	 brukes	 som	 alkyleringsråstoff.	
Omgivelsestemperaturen	er	vanligvis	høyere	enn	disse	blandingenes	kritiske	
temperatur.)

Gasser	(petroleum),	C4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	fraksjoneringsprosess.	Den	består	av	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	etantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 gass-	 og	 bensinfraksjonene	 av	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	
inneholder	hovedsakelig	etan	og	etylen.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H,	K

Gasser	(petroleum),	isobutantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 en	butan-butylenstrøm	ved	 atmosfærisk	 trykk.	Den	består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	tørre	propantårn,	propenrike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	gass-	og	bensinfraksjonene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	
Den	består	hovedsakelig	av	propylen	med	en	liten	mengde	etan	og	propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	propantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	gass-	og	bensinfraksjonene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	
Den	 består	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C2-C4.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 gassgjenvinningsanlegg	 propantårn	 toppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	ulike	hydrokarbonstrømmer.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C1-C4,	hovedsakelig	propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H,	K
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Gasser	(petroleum),	Girbatol-enhet	råstoff;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 brukt	 som	 råstoff	 for	Girbatol-
enheten	 for	 fjerning	 av	 hydrogensulfid.	 Den	 består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 isomerisert	 nafta-fraksjonering,	 C4-rike,	
hydrogensulfidfrie;	petroleumsgass

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 klaret	 olje	 og	 termisk	 krakket	
vakuumrest,	fraksjoneringsreflukstrommel;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	katalytisk	krakket	klaret	olje	og	termisk	krakket	vakuumrest.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 stabiliseringsabsorpsjons;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakker,	 katalytisk	 reformer	 og	
hydrogenavsvovler	kombinert	fraksjoneringskolonne;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 produkter	 av	 katalytisk	 krakking,	 katalytisk	 reformering	 og	
hydrogenavsvovling,	 behandlet	 for	 å	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	
nafta;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassanlegg	 blandet	 strøm,	 C4-rik;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	direktedestillert	nafta,	restgass	fra	destillasjon	
og	 restgass	 fra	 stabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C3-C6,	 hovedsakelig	 butan	 og	
isobutan.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassgjenvinningsanlegg,	 C1-2-rik;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	destillasjonsrestgass,	direktedestillert	nafta	og	restgass	fra	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	i	området	C1-C5,	hovedsakelig	metan	og	etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H,	K
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Restgass	(petroleum),	vakuumrester	termisk	krakker;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 termisk	 krakking	 av	
vakuumrester.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H,	K

Hydrokarboner,	C3-4-rike,	petroleumsdestillat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	og	
kondensasjon	 av	 råolje.	Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	
området	C3-C5,	hovedsakelig	C3-C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	nafta	med	stort	kokeområde	heksantårn	
av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
direktedestillert	nafta	med	stort	kokeområde.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 hydrokrakking	 propantårn	 av-,	 hydrokarbonrike;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 hydrokrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C1-C4.)	Den	kan	
også	inneholde	små	mengder	hydrogen	og	hydrogensulfid.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	lett	direktedestillert	nafta	stabilisator	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
lett	 direktedestillert	 nafta.	Den	består	 av	mettede	 alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H,	K

Rester	(petroleum),	alkyleringssplitter,	C4-rike;	petroleumsgass 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H,	K

(Et	 komplekst	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 strømmer	 fra	 ulike	
raffineringsprosesser.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	
området	C4-C5,	hovedsakelig	butan,	med	kokeområde	ca.	–11,7	°C-27,8	°C.)

Hydrokarboner,	C1-4;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 termiske	
krakkings-	og	absorpsjonsprosesser	og	ved	destillasjon	av	råolje.	Den	består	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C4,	 med	
kokeområde	ca.	fra	-164	°C	til	–0,5	°C.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H,	K

Hydrokarboner,	C1-4,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
hydrokarbongasser	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4,	med	kokeområde	ca.	164	°C-0,5	°C.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H,	K
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Hydrokarboner,	C1-3;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C1-C3,	med	kokeområde	ca.	fra	-164	°C	til	-42	°C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H,	K

Hydrokarboner,	C1-4,	butantårnfraksjon;	petroleumsgass 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	C1-5-våte;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje	 og/eller	 ved	 krakking	 av	 destillert	 gassolje.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H,	K

Hydrokarboner,	C2-4;	petroleumsgass 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H,	K

Hydrokarboner,	C3;	petroleumsgass 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	alkyleringsråstoff;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
krakking	 av	 gassolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 propantårn	 bunnfraksjoner	 fraksjonering	 av-;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	destillasjonsrestenene	fra	propantårn.	Den	består	hovedsakelig	av	butan,	
isobutan	og	butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	raffineringsblanding;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ulike	 raffineriprosesser.	 Den	
består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakking;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-4,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
petroleumsdestillat	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	og	umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C2-C4,	 og	 med	
kokeområde	ca.	51	°C-34	°C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H,	K
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Gasser	(petroleum),	råoljefraksjonering	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	råolje.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	heksantårn	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
kombinerte	naftastrømmer.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 bensin,	 fraksjoneringsstabilisator	
av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
lett,	direktedestillert	bensin.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H,	K

Gasser	(petroleum),	nafta	unifiner	avsvovlingsstripper	av-;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 unifiner-
avsvovling	 av	 nafta	 og	 separert	 fra	 naftastrømmen	 ved	 stripping.	 Den	
består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 katalytisk	 reformeringsav-;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta	 og	 fraksjonering	 av	 hele	 strømmen.	
Den	består	av	metan,	etan	og	propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 splittertoppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
råstoffet	til	C3-C4-splitteren.	Den	består	hovedsakelig	av	C3-hydrokarboner.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	stabilisator	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
væsken	fra	første	tårn	brukt	i	destillasjon	av	råolje.	Den	består	av	mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	butantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H,	K
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Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 destillat	 og	 nafta	 stabilisator;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakket	 nafta	 og	 destillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 termisk	 krakket	 destillat,	 gassolje-	 og	 nafta-
absorpsjons-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	separasjon	av	
termisk	krakkede	destillater,	nafta	og	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H,	K

Restgass	(petroleum),	termisk	krakket	hydrokarbon	fraksjoneringsstabilisator,	
petroleumsforkoksing;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 termisk	 krakkede	 hydrokarboner	 fra	
petroleumsforkoksing.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	lette,	dampkrakkede,	butadienkonsentrat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 fra	en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	lik	C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 katalytisk	 reformer	 stabilisator	
toppfraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	direktedestillert	nafta	og	fraksjonering	av	hele	strømmen.	Den	
består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H,	K

Hydrokarboner,	C4;	petroleumsgass 649-113-00-2 289-339-5 27741-01-3 H,	K

Alkaner,	C1-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	dampkrakker,	C3-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
propylen	og	noe	propan,	med	kokeområde	-70	°C-0	°C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H,	K

Hydrokarboner,	C4,	dampkrakkerdestillat;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	på	C4,	hovedsakelig	1-buten	og	2-buten,	
men	også	butan	og	isobutan,	med	kokeområde	ca.	-12	°C-5	°C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H,	K
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Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede,	C4-fraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 en	
flytende	 petroleumsgassblanding	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 oksidere	
merkaptaner	eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	
og	umettede	C4-hydrokarboner)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H,	K

Raffinater	 (petroleum),	dampkrakket	C4-fraksjon,	kobberammoniumacetat-
ekstraksjon,	C3-	og	C5-umettede,	butadienfrie;	petroleumsgass

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	aminsystem	råstoff;	raffinerigass

(En	 tilførselsgass	 til	 systemet	 for	 fjerning	 av	 hydrogensulfid	 ved	
aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen.	 Den	 kan	 også	
inneholde	karbonmonoksid	og	karbondioksid,	hydrogensulfid	og	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	benzenenhet	hydrogenavsvovler	av-;	raffinerigass

(Restgasser	fra	benzenenheten.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen.	Den	
kan	 også	 inneholde	 karbonmonoksid	 og	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6,	herunder	benzen.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	benzenenhet	gjenvinning,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	gjenvinning	av	
gassene	fra	benzenenheten.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	
mengder	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C6.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	blandingsolje,	hydrogen-	og	nitrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og	nitrogen	med	små	
mengder	karbonmonoksid	og	karbondioksid,	og	av	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 nafta	 stripper	 toppfraksjoner;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	mettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H,	K
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Gasser	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer	resirkulering;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	katalytisk	reformering	av	C6-C8-råstoff	og	gjenvunnet	 for	å	
samle	opp	hydrogen.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen.	Den	kan	også	
inneholde	 små	 mengder	 karbonmonoksid	 og	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-125-00-8 270-760-3 68477-80-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-C8-råstoff.	 Den	 består	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C5	 samt	
hydrogen.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 C6-8	 katalytisk	 reformer	 resirkulering,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-returstrøm;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 ekstraksjon	
av	hydrogen	fra	en	gasstrøm	som	hovedsakelig	består	av	hydrogen	og	små	
mengder	nitrogen,	karbonmonoksid,	metan,	etan	og	etylen.	Den	inneholder	
hovedsakelig	hydrokarboner	som	metan,	etan	og	etylen,	med	små	mengder	
hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	tørre	sure,	gasskonsentrasjonsenhet	av-;	raffinerigass 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H,	K

(En	kompleks	blanding	av	tørre	gasser	fra	en	gasskonsentrasjonsenhet.	Den	
består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

Gasser	 (petroleum),	 gasskonsentrasjonsreabsorpsjons-destillasjon;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	kombinerte	gasstrømmer	i	en	gasskonsentrasjonsreabsorber.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	 karbonmonoksid,	 karbondioksid,	
nitrogen,	hydrogensulfid	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenabsorpsjons	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 å	 absorbere	 hydrogen	 fra	 en	
hydrogenrik	strøm.	Den	består	av	hydrogen,	karbonmonoksid,	nitrogen	og	
metan,	med	små	mengder	C2-hydrokarboner

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 separert	 som	 en	 gass	 fra	 hydrokarbongasser	
ved	 kjøling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	 med	 små	 mengder	
karbonmonoksid,	nitrogen,	metan	og	C2-hydrokarboner

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandler	 blandingsolje	 gjenvinning,	
hydrogen-	og	nitrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	gjenvinning	av	hydrogenbehandlet	
blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og	nitrogen,	med	små	
mengder	 karbonmonoksid	 og	 karbondioksid,	 og	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	gjenvinning,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 gjenvinning	 av	 reaktorgasser.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	mengder	karbonmonoksid	
og	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 hydrogensulfid,	 og	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	reformer,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 fra	 reformeringsenheter.	Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	mengder	karbonmonoksid	og	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	reformeringshydrogen-behandler;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandlingen	 ved	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	 metan	 og	
etan	med	små	mengder	hydrogensulfid	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogen-behandler,	 hydrogen-	 og	
metanrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandlingen	 ved	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	 metan,	
med	 små	 mengder	 karbonmonoksid,	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C5.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogen-behandler,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandlingen	 ved	
en	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 med	 små	
mengder	 karbonmonoksid	 og	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H,	K
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Gasser	(petroleum),	termisk	krakking	destillasjon;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 produktene	 av	
en	 termisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid,	
karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 refraksjonsabsorpsjons-;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	refraksjonering	
av	produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrogen	og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	naftaseparator-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	naftastabilisator-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandler-separator;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	av	krakkingdestillater	i	nærvær	av	en	katalysator.	Den	
består	av	hydrogen	og	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 direktedestillert	 naftaseparator-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillert	 nafta.	Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	
C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 direktedestillert	 naftastabilisator-	
toppfraksjoner;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta,	 fulgt	 av	 fraksjonering	 av	 hele	
strømmen.	Den	består	av	hydrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 høytrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 høyt	 trykk	 av	
strømmen	fra	en	reformeringsreaktor.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	
med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 lavtrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 lavt	 trykk	 av	
strømmen	fra	en	reformeringsreaktor.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	
med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	oljeraffinerigass	destillasjon	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	separert	gjennom	destillasjon	av	en	gasstrøm	som	
inneholder	 hydrogen,	 karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	eller	framkommet	ved	krakking	av	etan	
og	propan.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	
området	C1-C2,	hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 benzenenhet	 hydrogenbehandler	 pentantårn-
toppfraksjoner;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 av	
råstoffet	fra	en	benzenenhet	i	nærvær	av	en	katalysator,	med	etterfølgende	
avpentanisering.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	etan	og	propan	med	
små	mengder	nitrogen,	karbonmonoksid,	karbondioksid	og	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C6.)	 Den	 kan	 inneholde	
spormengder	av	benzen.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 sekundær	 absorber	 av-,	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker-
toppfraksjoner	fraksjoneringstårn;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktene	 fra	 den	 katalytiske	 krakkingsprosessen	 i	 den	
fluidiserte	 katalytiske	 krakkeren.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 nitrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H,	K

Petroleumsprodukter,	raffinerigasser;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 som	 hovedsakelig	 består	 av	 hydrogen,	 med	 små	
mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrokrakking	lavtrykksseparator-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 væske-dampseparasjon	 av	
strømmen	 fra	 en	 hydrokrakkingsreaktor.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen	 og	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 raffineri;	 raffinerigass	 (En	 kompleks	 blanding,	
framkommet	 ved	 ulike	 petroleumsraffineringsprosesser.	 Den	 består	 av	
hydrogen	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H,	K

Restgasser	(petroleum),	platformer-produkter	separator-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	kjemisk	reformering	av	naftener	
til	 aromater.	Den	består	 av	 hydrogen	og	mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 sur	 kerosin	 pentantårn	 stabilisator	
av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 fra	 stabilisering	 av	 produktene	 av	
avpentanisering	av	hydrogenbehandlet	kerosin.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrogen,	metan,	etan	og	propan	med	små	mengder	nitrogen,	hydrogensulfid,	
karbonmonoksid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C4-C5.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 sur	 kerosin	 ekspansjonskammer-;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	fra	ekspansjonskammeret	i	et	anlegg	for	katalytisk	
hydrogenering	 av	 sur	 kerosin.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	
metan,	med	små	mengder	nitrogen,	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H,	K

Gasser	(petroleum),	destillat	unifiner	avsvovlingsstripper	av-;	raffinerigass 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 fraksjonering	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktet	 fra	 den	 fluidiserte	 katalytiske	 krakkingsprosessen.	
Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 skrubbing,	 sekundær	
absorber	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 skrubbing	 av	 toppfraksjonsgass	
fra	 en	 reaktor	 for	 fluidisert	 katalytisk	 krakking.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	
nitrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 tungt	 destillat	 hydrogenbehandler	 avsvovlingsstripper	
av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	strippet	fra	væskeproduktet	av	hydrogenavsvovlingen	
av	 et	 tungt	 destillat.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H,	K
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Restgasser	 (petroleum),	 platformerstabilisator,	 fraksjonering	 av	 lette	
produkter;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	fraksjonering	av	lette	fraksjoner	
i	platformerenhetens	platinareaktorer.	Den	består	av	hydrogen,	metan,	etan	
og	propan.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H,	K

Restgasser	fra	fordestillasjon	(petroleum),	destillasjon	av	råolje;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 produsert	 i	 det	 første	 tårnet	 som	 brukes	 ved	
destillasjon	 av	 råolje.	 Den	 består	 av	 nitrogen	 og	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	tjærestripperav-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	fraksjonering	av	redusert	 råolje.	
Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	unifiner	stripper	av-;	raffinerigass

(En	 blanding	 av	 hydrogen	 og	 metan	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
produktene	fra	unifiner-enheten.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	hydrogenavsvovlet	separator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 metan,	 etan	 og	
propan.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 hydrogenavsvovler-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenavsvovling	 av	
direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 svampabsorber	 av-,	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 og	
gassoljeavsvovler	toppfraksjonsfraksjonering;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	 produktene	
fra	 enheten	 for	 fluidisert	 katalytisk	 krakking	 og	 enheten	 for	 avsvovling	
av	 gassolje.	Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	råoljedestillasjon	og	katalytisk	krakking;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	destillasjon	av	råolje	og	katalytisk	
krakking.	Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen,	karbonmonoksid	
og	parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C6.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H,	K
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Restgasser	(petroleum),	gassolje	dietanolaminskrubber	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	avsvovling	av	gassolje	ved	hjelp	
av	dietanolamin.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogensulfid,	hydrogen	og	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utløps-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 separasjon	 av	 væskefasen	 av	
strømmen	 fra	 en	 hydrogeneringsreaksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utspyling;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 gasser,	 framkommet	 fra	 reformeringsenheten	
og	 fra	 spylegasser	 fra	 en	 hydrogeneringsreaktor.	Den	 består	 hovedsakelig	
av	hydrogen	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	
området	C1-C4.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenatorutløp	ekspansjonskammer	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 av	 strømmen	 fra	
hydrogeneringsreaksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	nafta	dampkrakking	høytrykksrest-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 som	 en	 blanding	 av	 de	 ikke-
kondensbare	delene	av	produktet	av	dampkrakking	av	nafta	og	restgassene	
fra	behandlingen	av	de	etterfølgende	produktene.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrogen	og	parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5,	som	også	kan	være	iblandet	naturgass.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H,	K

Restgasser	 (petroleum),	 viskositetsreduksjon	 av	 reststoffer	 (visbryting);	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 viskositetsreduksjon	 av	 restene	
i	 en	 ovn.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogensulfid	 og	 parafiniske	 og	
olefinske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	C3-4;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 råoljekrakking.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 i	 området	 C3-C4,	 hovedsakelig	 propan	 og	 propylen,	 med	
kokeområde	ca.	fra	--51	°C	til	–1	°C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H,	K
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Restgass	(petroleum),	katalytisk	krakket	destillat	og	katalytisk	krakket	nafta	
fraksjoneringsabsorber;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 fra	 katalytisk	 krakkede	 destillater	 og	 katalytisk	 krakket	 nafta.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	
C1-C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	polymerisert	nafta	fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 fraksjoneringsstabiliserings-
produkter	av	polymerisering	av	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokar-
boner	med	et	karbontall	i	området	C1-C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 naftafraksjoneringsstabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	katalytisk	reformert	nafta,	der	hydrogensulfid	
er	 fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandlingsstripper-;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	 av	 termisk	 krakkede	 destillater	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 direktedestillert	 destillat	 hydrogenavsvovler,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillerte	 destillater,	 der	 hydrogensulfid	 er	
fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H,	K

Restgass	(petroleum),	gassolje	katalytisk	krakking	absorber;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	katalytisk	krakking	av	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H,	K

Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produktene	av	ulike	hydrokarbonstrømmer.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H,	K



Nr.	35/244 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg	etantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 av	 ulike	 hydrokarbonstrømmer.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 destillat	 og	 hydrogenavsvovlet	
naftafraksjonerings-,	syrefri;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 nafta	 og	 hydrogenavsvovlede	 destillater,	 behandlet	
for	å	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 vakuumgassolje	 stripper,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	stabilisering	ved	stripping	av	
katalytisk	hydrogenavsvovlet	vakuumgassolje,	der	hydrogensulfid	er	fjernet	
ved	 aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 nafta	 stabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	lett,	direktedestillert	nafta,	der	hydrogensulfid	
er	 fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 propan-propylen-alkyleringsråstoff	
forbehandlingsetantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 som	dannes	når	propan	 reagerer	med	propylen.	Den	består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H,	K

Restgass	(petroleum),	vakuumgassolje	hydrogenavsvovler,	hydrogensulfidfri;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 vakuumgassolje,	 der	 hydrogensulfid	 er	 fjernet	
ved	 aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakkede	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 produsert	 ved	 destillasjon	 av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C3-C5,	 med	 kokeområde	 ca.	
-48	°C–32	°C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H,	K
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Alkaner,	C1-2;	petroleumsgass 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H,	K

Alkaner,	C2-3;	petroleumsgass 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H,	K

Alkaner,	C3-4;	petroleumsgass 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H,	K

Alkaner,	C4-5;	petroleumsgass 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H,	K

Brenngasser;	petroleumsgass

(En	blanding	av	lette	gasser.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og/eller	
hydrokarboner	med	lav	molekylvekt.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H,	K

Brenngasser,	råoljedestillater;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 lette	 gasser	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 og	 fra	
katalytisk	reformering	av	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C1-C4,	med	kokeområde	ca.	 fra	
-217	°C	til	-12	°C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H,	K

Hydrokarboner,	C3-4;	petroleumsgass 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H,	K

Hydrokarboner,	C4-5;	petroleumsgass 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H,	K

Hydrokarboner,	C2-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H,	K

Petroleumsgasser,	kondenserte;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C3-C7,	med	kokeområde	ca.	-40	°C–80	°C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H,	K	S

Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 en	
flytende	petroleumsgassblanding	for	en	avsvovlingsprosess	for	å	omdanne	
merkaptaner	 eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C3-C7,	 med	 kokeområde	 ca.	
–40	°C–80	°C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H,	K,	S

Gasser	(petroleum),	C3-4,	isobutanrike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 mettede	 og	
umettede	hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C3-C6,	 hovedsakelig	
butan	og	isobutan.	Den	består	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	med	
et	karbontall	i	området	C3-C4,	hovedsakelig	isobutan.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H,	K

Destillater	(petroleum),	C3-6,	piperylen-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 mettede	 og	
umettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	
C3-C6.)	Den	består	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	
i	området	C3-C6,	hovedsakelig	piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H,	K
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Gasser	(petroleum),	butan	splitter	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
butanstrømmen.	Den	består	 av	 alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-3;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 fraksjoneringsprosess.	 Den	 inneholder	
hovedsakelig	etan,	etylen,	propan	og	propylen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakkede	gassolje	propantårn	bunnfraksjoner,	
C4-rike	syrefrie;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
en	hydrokarbonstrøm	fra	katalytisk	krakket	gassolje,	behandlet	for	å	fjerne	
hydrogensulfid	 og	 andre	 syrekomponenter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	butantårn	bunnfraksjoner,	C3-5-
rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 stabilisering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 isomerisert	 nafta	 fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 produkter	 av	
fraksjoneringsstabilisering	av	isomerisert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H,	K

Erionitt 650-012-00-0 12510-42-8

Asbest 650-013-00-6 12001-29-5

12001-28-4

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5
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Beryllium 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Berylliumforbindelser	med	unntak	av	aluminiumberylliumsilikater 004-002-00-2

Berylliumoksid 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

Sulfallat	(ISO),	2-klorallyldietylditiokarbamat 006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

Dimetylkarbamylklorid 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

Diazometan 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

Hydrazin 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2 E

1,1-dimetylhydrazin 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-dimetylhydrazin 007-013-00-0 540-73-8 E

Salter	av	hydrazin 007-014-00-6

Isobutylnitritt 007-017-00-2 208-819-7 542-56-3 E

Hydrazobenzen,	1,2-difenylhydrazin 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Hydrazinbis(3-karboksy-4-hydroksybenzensulfonat) 007-022-00-X 405-030-1

Heksametylfosfortriamid,	heksametylfosforamid 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dimetylsulfat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1 E

Dietylsulfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-propansulton 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

Dimetylsulfamoylklorid 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat,	vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat,	dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Kromyldiklorid,	kromoksiklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Kalsiumkromat 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Strontiumkromat 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Krom(treverdig)kromat,	kromkromat 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

Seksverdige	kromforbindelser,	med	unntak	av	bariumkromat	og	forbindelser	
omhandlet	andre	steder	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF

024-017-00-8 — —

Natriumkromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Koboltdiklorid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E

Koboltsulfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E

Kaliumbromat 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2
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Kadmiumoksid 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0 E

Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Kadmiumsulfid 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6 E

Kadmium(pyrofor) 048-011-00-X 231-152-8 7440-43-9 E

Isopren	(stabilisert),	2-metyl-1,3-butadien 601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D

Benzo[a]pyren,	benzo[d,e,f]krysen 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

Benzo[a]antracen 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benzo[b]fluorantene,	benzo[e]acefenantrylen 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

Benzo[j]fluoranten 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benzo[k]fluoranten 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibenz[a,h]antracen 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

Krysen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

Benzo[e]pyren 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

1,2-dibrometan,	etylendibromid 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4 E

1,2-dikloretan,	etylendiklorid 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Brometen 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

Trikloretylen;	trikloreten 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

Kloropren	(stabilisert),	2-klor-1,3-butadien 602-036-00-8 204-818-0 126-99-8 D,	E

(Klormetyl)benzen,	benzylklorid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

(Trifluormetyl)benzen,	benzotriklorid 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,2,3-triklorpropan 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

1,3-diklor-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1

Heksaklorbenzen 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-diklorbut-2-en 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0 E

2,3-dibrompropan-1-ol,	2,3-dibrom-1-propanol 602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

alfa,alfa,alfa,4-tetraklortoluen,	p-klorbenzotriklorid 602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1 E

Etylenoksid,	oksiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

1-klor-2,3-epoksypropan,	epiklorhydrin 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

Propylenoksid,	1,2-epoksypropan;	metyloksiran 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2’-bioksiran,	1,2,3,4-diepoksybutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
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2,3-epoksypropan-1-ol,	glycidol	oksiranmetanol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

Fenylglycidyleter,	2,3-epoxypropylfenyleter,	1,2-epoksy-3-fenoksypropan 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

Styrenoksid,	(epoksyetyl)benzen,	fenyloksiran 603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

Furan 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-epoksy-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-klor-2,3-epoksypropan 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

4-amino-3-fluorfenol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

5-allyl-1,3-benzodioksol,	safrol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 E

3-propanolid,	1,3-propiolakton 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

4,4’-bis(dimetylamino)benzofenon

Michlers	keton

606-073-00-0 202-027-5 90-94-8

Uretan;	etylkarbamat 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6

Metylakrylamidometoksyacetat	(som	inneholder	≥	0,1	%	akrylamid) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metylakrylamidoglykolat	(som	inneholder	≥	0,1	%	akrylamid) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Oksiranmetanol,	4-metylbenzen-sulfonat,	(S)- 607-411-00-X 417-210-7 70987-78-9

Akrylnitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1 D,E

2-nitropropan 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-dinitrotoluen	[1],	dinitrotoluen	[2],	dinitrotoluen,	teknisk	kvalitet 609-007-00-9 204-450-0	[1]

246-836-1	[2]

121-14-2	[1]

25321-14-6	[2]

E

(5)nitroacenaften 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-nitronaftalen 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-nitrobifenyl 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

Nitrofen	(ISO),	2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

2-nitroanisol 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E

2,3-dinitrotoluen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotoluen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotoluen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

Hydrazintrinitrometan 609-053-00-X 414-850-9 —

2,5-dinitrotoluen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

2-nitrotoluen 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

Azobenzen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E

(metyl-ONN-azoksy)metylacetat,	(metylazoksy)metylacetat	 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

Disodium	{5-[(4′-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo)
phenyl)azo)	(1,1′-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}	cuprate(2-);	CI
Direct	brown	95

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6
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4-o-tolylazo-o-toluidin,	 4-amino-2’,3-dimetylazobenzen,	 fast	 garnet	 GBC-
base,	AAT;	o-aminoazotoluen

611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoazobenzen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

Benzidin-baserte	 azofargestoffer,	 4,4’-diarylazobifenyl-fargestoffer,	 med	
unntak	av	de	som	er	nevnt	andre	steder	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF

611-024-00-1 — —

Dinatrium-4-amino-3[[4’-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1’-bifenyl]-4-yl]azo]-
5-hydroksy-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat,	C.I.	Direct	Black	38

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

Tetranatrium-3,3’-[[1,1’-bifenyl]-4,4’-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-
hydroksynaftalen-2,7-disulfonat],	C.I.	Direct	Blue	6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

Dinatrium-3,3’-[[1,1’-bifenyl]-4,4’-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-
sulfonat),	C.I.	Direct	Red	28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0

O-dianisidin-baserte	 azofargestoffer,	 4,4’-diarylazobifenyl-3,3’-
dimetoksyfenyl-fargestoffer,	med	unntak	av	de	som	er	nevnt	andre	steder	i	
vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF

611-029-00-9 — —

O-tolidin-baserte	 fargestoffer,	 4,4’-diarylazo-3,3’-dimetylbifenyl-
fargestoffer,	 med	 unntak	 av	 de	 som	 er	 nevnt	 andre	 steder	 i	 vedlegg	 I	 til	
direktiv	67/548/EØF

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon,	C.I.	Disperse	Blue	1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

6-hydroksy-1-(3-isopropoksypropyl)-4-metyl-2-okso-5-[4-(fenylazo)
fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinkarbonitril

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

(6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-
triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyletyl)ammonium]formiat

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3″,1’’’-tetraolato-O,	 O′,	
O″,	O’’’]kobber(II)

611-063-00-4 413-590-3 164058-22-4

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-
hydroksy-4-metyl-2-oksopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdiklorid-
dihydroklorid

611-099-00-0 401-500-5 —

Fenylhydrazin	[1]

Fenylhydraziniumklorid	[2]

Fenylhydrazinhydroklorid	[3]

Fenylhydraziniumsulfat	(2:1)	[4]

612-023-00-9 202-873-5	[1]

200-444-7	[2]

248-259-0	[3]

257-622-2	[4]

100-63-0	[1]

59-88-1	[2]

27140-08-5	[3]

52033-74-6	[4]

E

2-metoksyanilin,	o-anisidin, 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0 E

3,3’-dimetoksybenzidin	o-dianisidin 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4

Salter	av	3,3′-dimetoksybenzidin;	salter	av	o-dianisidin 612-037-00-5

3,3’-dimetylbenzidin,	o-tolidin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4’-diaminodifenylmetan4,4’-metylendianilin 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9 E

3,3’-diklorbenzidin3,3’-diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

Salter	av	3,3′-diklorbenzidin;	salter	av	3,3′-diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin 612-069-00-X 210-323-0[l]

265-293-1[2]

277-822-3[3]

612-83-9[l]

64969-34-2[2]

74332-73-3[3]

N-nitrosodimetylamin,	dimetylnitrosamin 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9 E

2,2’-diklor-4,4’-metylendianilin;	

4,4’-metylenbis(2-kloranilin)

612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
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Salter	 av	 2,2’-diklor-4,4’-metylendianilin;	 salter	 av	 4,4’-metylenbis(2-
kloranilin)

612-079-00-4

Salter	av	3,3′-dimetylbenzidin;	salter	av	o-tolidin 612-081-00-5 210-322-5[l]

265-294-7[2]

277-985-0[3]

612-82-8[l]

64969-36-4[2]

74753-18-7[3]

1-metyl-3’-nitro-1-nitrosoguanidin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4’-metylendi-o-toluidin 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2’-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

o-toluidin 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

N-nitroso-N-N-dipropylamin 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-metyl-m-fenylendiamin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

Toluen-2,4-diammoniumsulfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-kloranilin 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

Diaminotoluen,	teknisk	produkt	—	blanding	av	[2]	og	[3]

Metyl-fenylendiamin	[1]

4-metyl-m-fenylendiamin	[2]

2-metyl-m-fenylendiamin	[3]

612-151-00-5 246-910-3[1]

202-453-1	[2]

212-513-9	[3]

25376-45-8	[1]

95-80-7	[2]

823-40-5	[3]

E

4-klor-o-toluidin	[1]

4-klor-o-toluidin	hydroklorid	[2]

612-196-00-0 202-441-6	[1]

221-627-8	[2]

95-69-2	[1]

3165-93-3	[2]

E

2,4,5-trimetylanilin	[1]

2,4,5-trimetylanilin-hydroklorid	[2]

612-197-00-6 205-282-0	[1]

-	[2]

137-17-7	[1]

21436-97-5	[2]

E

4,4′-tiodianilin	[1]	og	dets	salter 612-198-00-	1 205-370-9	[1] 139-65-1	[1] E

{0>4,4’-Oxydianiline	[1]	and	its	salts	p-Aminophenyl	ether	[1]

4,4’-oksydianilin	[1]	og	dets	salter

p-aminofenyleter	[1]

612-199-00-7 202-977-0	[1] 101-80-4	[1] E

2,4-diaminoanisol	[1]

4-metoksy-m-fenylendiamin

2,4-diaminoanisolsulfat	[2]

612-200-00-0 210-406-1	[1]

254-323-9	[2]

615-05-4	[1]

39156-41-7	[2]

N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4′-metylendianilin 612-201-00-6 202-959-2 101-61-1

C.	I.	Basic	Violet	3	med	≥	0,1	%	av	Michlers	keton	(EF-nr.	202-027-5) 612-205-00-8 208-953-6 548-62-9 E

6-metoksy-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X 204-419-1 120-71-8 E

Etylenimin,	aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

2-metylaziridin;	propylenimin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8 E

Captafol	(ISO),	1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloretyltio)ftalimid 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1
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Karbadoks	 (INN),	 metyl-3-(kinoksalin-2-ylmetylen)karbazat-1,4-dioksid,	
2-(metoksykarbonylhydrazonometyl)-kinoksalin-1,4-dioksid

613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5

Blanding	av:	1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-
trion

Blanding	 av	 oligomerer	 av	 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly(3,5-bis(3-
aminometylfenyl)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-X 421-550-1 —

Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Tioacetamid 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

En	blanding	av:	N-[3-hydroksy-2-(2-metylakryloylaminometoksy)propoksy-
metyl]-2-metylakrylamid,	 N-[2,3-bis(2-metylakryloylaminometoksy)
propoksy-metyl]-2-metylakrylamid,	 metakrylamid,	 2-metyl-
N-(2-metylakryloylaminometoksymetyl)akryl-amid,	 N-(2,3-
dihydroksypropoksymetyl)-2-metylakrylamid

616-057-00-5 412-790-8 —

Destillater	(steinkulltjære),	benzenlfraksjon,	lettolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
steinkulltjære.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C4-C10,	og	med	kokeområde	ca.	80	°C–160	°C.)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

Steinkulltjærer,	brunkull;	lettolje

(Destillat	 fra	 lignittjære	med	 kokeområde	 ca.	 80	 °C–250	 °C.	 Sammensatt	
hovedsakelig	 av	 alifatiske	 og	 aromatiske	 hydrokarboner	 og	 énbasiske	
fenoler.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J

Benzenforløp	(kull);	lettolje-redestillat,	lavt	kokepunkt

(Destillatet	 fra	koksovnlettolje	med	destillasjonsområde	under	ca.	100	°C.	
Består	hovedsakelig	av	C4-C6	alifatiske	hydrokarboner.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J

Destillater	 (steinkulltjære),	 benzenfraksjon,	 benzen-,	 toluen-	 og	 xylenrike;	
lettolje-redestillat,	lavt	kokepunkt

(En	 rest	 etter	 destillasjon	 av	 råbenzen	 for	 å	 fjerne	 de	 letteste	 benzenene.	
Består	 hovedsakelig	 av	 benzen,	 toluen	 og	 xylener	 med	 kokeområde	 ca.	
75	°C–200	°C.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J

Aromatiske	hydrokarboner,	C6-10,	C8-rike;	lettolje-redestillat,	lavt	kokepunkt 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Solventnafta	(kull),	lett;	lettolje-redestillat,	lavt	kokepunkt 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Solventnafta	 (kull),	 xylen-styrenfraksjon;	 lettolje-redestillat,	 middels	
kokepunkt

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J

Solventnafta	 (kull),	 kumaron-styrenholdig;	 lettolje-redestillat,	 middels	
kokepunkt

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

Nafta	(kull),	destillasjonsrester;	lettolje-redestillat,	høyt	kokepunkt

(Den	 gjenværende	 resten	 etter	 destillasjon	 av	 gjenvunnet	 nafta.	 Består	
hovedsakelig	av	naftalen	og	kondensasjonsprodukter	av	inden	og	styren.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

Aromatiske	hydrokarboner,	C8;	lettolje-redestillat,	høyt	kokepunkt 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J
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Aromatiske	 hydrokarboner,	 C8-C9,	 biprodukt	 av	
hydrokarbonresinpolymerisasjon;	lettolje-redestillat,	høyt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fordamping	
av	 løsemiddel	 i	 vakuum	 fra	 polymerisert	 hydrokarbonresin.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C8-C9,	med	kokeområde	ca.	120	°C–215	°C.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C9-C12,	 benzendestillasjon;	 lettolje-redestillat,	
høyt	kokepunkt

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 alkalisk	 benzenfraksjon,	 syreekstrakt;	 lettolje	
ekstraktrester,	lavt	kokepunkt

(Redestillatet	 av	 destillatet,	 fritt	 for	 tjæresyrer	 og	 tjærebaser,	 fra	 koking	
av	 tjære	 fra	bituminøst	 steinkull	ved	høy	 temperatur	med	kokeområde	ca.	
90	°C–160	°C.	Den	består	hovedsakelig	av	benzen,	toluen	og	xylener.)	

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J

Ekstraktrester	(steinkulltjære),	alkalisk	benzenfraksjon,	syreekstrakt;	lettolje	
ekstraktrester,	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	redestillasjon	av	
destillatet	av	steinkulltjære	ved	høy	temperatur	(tjæresyre-	og	tjærebasefri).	
Den	består	hovedsakelig	av	ikke-substituerte	og	substituerte	monosykliske	
hydrokarboner	med	kokeområde	ca.	85	°C–195	°C.)	

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 alkalisk	 benzenfraksjon,	 syre-;	 lettolje	
ekstraktrester,	lavt	kokepunkt

(Et	 syreholdig	 slambiprodukt	 av	 svovelsyreraffinering	 av	 råkull	 ved	 høy	
temperatur.	Består	hovedsakelig	av	svovelsyre	og	organiske	forbindelser.)	

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 lettolje	 alkalisk,	 destillasjonstoppfraksjoner;	
lettolje	ekstraktrester,	lavt	kokepunkt

(Den	 første	 fraksjonen	 fra	 destillasjon	 av	 aromatiske	 hydrokarboner,	
kumaron-,	 naftalen-	 og	 indenrike	 prefraksjonskolonnerester	 eller	 vasket	
fenololje	med	et	kokepunkt	betydelig	under	145	°C.	Består	hovedsakelig	av	
alifatiske	og	aromatiske	C7-C8	hydrokarboner.)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 lettolje	 alkalisk,	 syreekstrakt,	 indenfraksjon;	
lettolje-ekstraktrester,	middels	kokepunkt

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 lettolje	 alkalisk,	 inden-/naftafraksjon;	 lettolje-
ekstraktrester,	høyt	kokepunkt

(Destillatet	av	aromatiske	hydrokarboner,	kumaron-,	naftalen-	og	indenrike	
prefraksjonskolonnerester	 eller	 vaskede	 fenololjer	 med	 kokepunkt	 ca.	
155	°C–180	°C.	Består	hovedsakelig	av	inden,	indan	og	trimetylbenzener.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J

Solventnafta	(steinkull);	lettolje-ekstraktrester,	høyt	kokepunkt

(Destillatet	 av	 enten	 steinkulltjære	 ved	 høy	 temperatur,	 koksovnlettolje	
eller	 alkaliske	 ekstraktrester	 av	 steinkulltjæreolje	 med	 kokeområde	 ca.	
130	 °C–210	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 inden	 og	 andre	 polysykliske	
ringsystemer	 som	 inneholder	 en	 enkelt	 aromatisk	 ring.	 Kan	 inneholde	
fenolforbindelser	og	aromatiske	nitrogenbaser.)

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J
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Destillater	 (steinkulltjære),	 lettoljer,	 nøytral	 fraksjon;	 lettolje-ekstraktrester,	
høyt	kokepunkt

(Et	 destillat	 av	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 høytemperatur	 steinkulltjære.	
Består	hovedsakelig	av	alkylsubstituerte	énrings	aromatiske	hydrokarboner	
med	 kokeområde	 ca.	 135	 °C–210	 °C.	 Kan	 også	 inneholde	 umettede	
hydrokarboner	som	inden	og	kumaron.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

Destillater	 (steinkulltjære),	 lettoljer,	 syreekstrakter;	 lettolje-ekstraktrester,	
høyt	kokepunkt

(Olje	 som	 er	 en	 kompleks	 blanding	 av	 aromatiske	 hydrokarboner,	
Hovedsakelig	 inden,	 naftalen,	 kumaron,	 fenol	 og	 o-,	m-	 og	 p-kresol,	med	
kokeområde	ca.	140	°C–215	°C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J

Destillater	(steinkulltjære),	lettoljer;	fenololje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 steinkulltjære.	 Den	 består	 av	 aromatiske	 og	 andre	 hydrokarboner,	
fenolforbindelser	 og	 aromatiske	 nitrogenforbindelser	 med	
destillasjonsområde	ca.	150	°C–210	°C.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Tjæreoljer,	steinkull;	fenololje

(Destillat	 fra	 steinkulltjære	 ved	 høy	 temperatur	 med	 destillasjonsområde	
ca.	 130	 °C–250	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 naftalen,	 alkylnaftalener,	
fenolforbindelser	og	aromatiske	nitrogenbaser.)

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J

Ekstraktrester	 (steinkull),	 lettolje	 alkaliske,	 syreekstrakt;	 fenololje-
ekstraktrester

(Olje	framkommet	ved	syrevask	av	alkalivasket	fenololje	for	å	fjerne	mindre	
mengder	av	basiske	forbindelser	(tjærebaser).	Består	hovedsakelig	av	inden,	
indan	og	alkylbenzener.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J

Ekstraktrester	(steinkull),	tjæreolje	alkaliske;	fenololje-ekstraktrester

(Rest	 av	 steinkulltjæreolje	 ved	 alkalivask	 med	 for	 eksempel	
natriumhydroksidløsning	 etter	 fjerning	 av	 råsteinkulltjæresyrer.	 Består	
hovedsakelig	av	naftalener	og	aromatiske	nitrogenbaser.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

Ekstraksjonsoljer	(kull),	lettolje;	syreekstrakt

(Det	 vandige	 ekstraktet	 av	 en	 syrevask	 av	 alkalinvasket	 fenololje.	 Består	
hovedsakelig	 av	 syresalter	 av	 ulike	 aromatiske	 nitrogenbaser,	 herunder	
pyridin,	kinolin	og	deres	alkylderivater.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Pyridin,	alkylderivater;	råtjærebaser

(Kompleks	blanding	av	polyalkylerte	pyridiner	fra	steinkulltjæredestillasjon	
eller	 framkommet	 som	 destillater	 med	 høyt	 kokepunkt	 over	 ca.	 150	 °C	
fra	 reaksjonen	 mellom	 ammoniakk	 og	 acetaldehyd,	 formaldehyd	 eller	
paraformaldehyd.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J

Tjærebaser,	steinkull-,	pikolinfraksjon;	destillatbaser

(Pyridinbaser	 med	 kokeområde	 ca.	 125	 °C–160	 °C	 framkommet	 ved	
destillasjon	av	nøytralisert	syreekstrakt	fra	den	baseholdige	tjærefraksjonen	
etter	 destillasjon	 av	 bituminøse	 steinkulltjærer.	 Består	 hovedsakelig	 av	
lutidiner	and	pikoliner.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Tjærebaser,	steinkull,	lutidinfraksjon;	destillatbaser 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J
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Ekstraksjonsoljer	(steinkull),	tjærebase,	kollidinfraksjon;	destillatbaser

(Ekstraktet	framkommet	ved	syreekstraksjon	av	baser	fra	aromatiske	oljer	i	
råkulltjære	og	nøytralisering	og	destillasjon	av	basene.	Består	hovedsakelig	
av	kollidiner,	anilin,	toluidiner,	lutidiner,	xylidiner.)

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J

Tjærebaser,	steinkull-,	kollidinfraksjon;	destillatbaser

(Destillasjonsfraksjon	med	kokeområde	ca.	181	°C–186	°C,	 fra	 råbaser	av	
de	 nøytraliserte,	 syreekstraherte	 baseholdige	 tjærefraksjonene	 framkommet	
etter	destillasjon	av	bituminæs	steinkulltjære.	Den	inneholder	hovedsakelig	
anilin	og	kollidiner.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J

Tjærebaser,	steinkull-,	anilinfraksjon;	destillatbaser

(Destillasjonsfraksjon	 med	 kokeområde	 ca.	 180	 °C–200	 °C,	 fra	 råbasene	
som	framkommer	ved	fjerning	av	fenoler	og	baser	fra	den	fenoliserte	oljen	
fra	 destillasjonen	 av	 steinkulltjære.	 Den	 inneholder	 hovedsakelig	 anilin,	
kollidiner,	lutidiner	og	toluidiner.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

Tjærebaser,	steinkull-,	toluidinfraksjon;	destillatbaser 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Destillater	 (petroleum),	 alken-alkyn-produsert	 pyrolyseolje,	 blandet	 med	
høytemperatur-steinkulltjære,	indenfraksjon;	redestillater

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 et	 redestillat	
fra	 fraksjoneringsdestillasjonen	 av	 høytemperaturtjære	 av	 bituminøst	 kull	
og	restoljer	framkommet	ved	pyrolyseproduksjon	av	alkener	og	alkyner	fra	
petroleumsprodukter	eller	naturgass.	Den	består	hovedsakelig	av	inden	med	
kokeområde	ca.	160	°C–190	°C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J

Destillater	(kull),	steinkulltjærerest	pyrolyseoljer,	naftalenoljer;	redestillater

(Redestillat	framkommet	ved	fraksjonert	destillasjon	av	høytemperaturtjære	
av	 bituminøst	 kull	 og	 pyrolyserestoljer,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
190	°C–270	°C.	Består	hovedsakelig	av	substituerte	bisykliske	aromater.)

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J

Ekstraksjonsoljer	 (steinkull),	 steinkulltjære-pyrolyserestoljer,	 naftalenolje,	
redestillat;	redestillater

(Redestillat	 fra	 fraksjonert	destillasjon	av	en	blanding	av	pyrolyserestoljer	
og	 metylnaftalenolje	 etter	 fjerning	 av	 fenoler	 og	 baser,	 framkommet	
av	 høytemperaturtjære	 av	 bituminøst	 kull	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
220	°C–230	°C.	Den	består	hovedsakelig	av	ikke-substituerte	og	substituerte	
bisykliske	aromatiske	hydrokarboner.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

Ekstraktoljer	 (steinkull),	 steinkulltjære	 pyrolyserestoljer,	 naftalenoljer;	
redestillater

(En	nøytral	olje	framkommet	ved	fjerning	av	baser	og	fenoler	fra	oljen	fra	
destillasjon	av	høytemperaturtjære	og	pyrolyserestoljer,	med	kokeområde	ca.	
225	°C–255	°C.	Består	hovedsakelig	av	 substituerte	bisykliske	aromatiske	
hydrokarboner.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J

Ekstraksjonsoljer	 (steinkull),	 steinkulltjære-pyrolyserestoljer,	 naftalenolje,	
destillasjonsrester;	redestillater

(Rester	av	destillasjon	av	metylnaftalenolje	der	 fenoler	og	baser	er	 fjernet	
(fra	 tjære	 av	 bituminøst	 kull	 og	 pyrolyserestoljer),	 med	 kokeområde	 ca.	
240	°C–260	°C.	Består	hovedsakelig	av	 substituerte	bisykliske	aromatiske	
og	heterosykliske	hydrokarboner.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J
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Absorpsjonsoljer,	 bisykloaromatisk	 og	 heterosyklisk	 hydrokarbonfraksjon;	
vaskeolje-redestillat

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	et	redestillat	fra	
destillasjon	av	vaskeolje.	Den	består	hovedsakelig	av	to-ringede	aromatiske	
og	heterosykliske	hydrokarboner	med	kokeområde	ca.	260	°C–290	°C.)

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M

Destillater	(steinkulltjære),	øvre,	fluorenrike;	vaskeolje-redestillat

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	krystallisering	
av	 tjæreolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 og	 polysykliske	
hydrokarboner,	primært	fluoren	og	noe	acenaften.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M

Kreosotolje,	acenaftenfraksjon,	acenaftenfri;	vaskeoljeredestillat

(Den	 gjenværende	 oljen	 etter	 fjerning	 av	 acenaften,	 ved	 utkrystallisering,	
fra	 acenaftenolje	 fra	 steinkulltjære.	 Består	 hovedsakelig	 av	 naftalen	 og	
alkylnaftalener.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 H

Destillater	(steinkulltjære),	tungoljer;	tung	antracenolje

(Destillat	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 steinkulltjære	 av	 bituminøst	 kull,	
med	 kokeområde	 ca.	 240	 °C–400	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 tri-	 og	
polynukleære	hydrokarboner	og	heterosykliske	forbindelser.)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

Antracenolje,	syreekstrakt;	antracenoljeekstraktrest

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 den	 basefrie	 fraksjonen	
framkommet	 fra	 destillasjon	 av	 steinkulltjære,	 med	 kokeområde	 ca.	
325	°C–365	°C.	Den	består	hovedsakelig	av	antracen	og	fenantren	og	deres	
alkylderivater.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M

Destillater	(steinkulltjære);	tung	antracenolje

(Destillatet	 fra	 steinkulltjære	med	 kokeområde	 ca.	 100	 °C–450	 °C.	Består	
hovedsakelig	av	2-	til	4-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	
ringer,	fenolforbindelser	og	aromatiske	nitrogenbaser.)

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M

Destillater	(steinkulltjære),	bek,	tungoljer;	tung	antracenolje

(Destillatet	fra	destillasjon	av	bek	av	bituminøs	høytemperaturtjære.	Består	
hovedsakelig	 av	 tri-	 og	 polynukleære	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	
kokeområde	ca.	300	°C–470	°C.	Produktet	kan	også	inneholde	heteroatomer.)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

Destillater	(steinkulltjære),	bek;	tung	antracenolje

(Olje	 framkommet	 fra	 kondensering	 av	 dampene	 fra	 varmebehandling	 av	
bek.	Består	hovedsakelig	av	to-	til	fireringers	aromatiske	forbindelser	med	
kokeområde	ca.	fra	200	°C	til	over	400	°C.

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M

Destillater	 (steinkulltjære),	 tungoljer,	 pyrenfraksjon;	 tung	 antracenolje-
redestillat

(Redestillatet	fra	fraksjonert	destillasjon	av	bekdestillat	med	kokeområde	ca.	
350	°C–400	°C.	Består	hovedsakelig	av	tri-	og	polynukleære	aromatiske	og	
heterosykliske	hydrokarboner.)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M
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Destillater	(steinkulltjære),	bek,	pyrenfraksjon;	tung	antracenolje-redestillat

(Redestillat	fra	fraksjonert	destillasjon	av	bekdestillat	med	kokeområde	ca.	
380	 °C–410	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 tri-	 og	 polynukleære	 aromatiske	
hydrokarboner	og	heterosykliske	forbindelser.)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

Parafinvokser	 (kull),	 lignitt-høytemperaturtjære,	 kullbehandlet;	
steinkulltjæreekstrakt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
lignittkarboniseringstjære	med	aktivt	karbon	for	 fjerning	av	sporstoffer	og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M

Parafinvokser	 (kull),	 høytemperaturlignitt-tjære,	 kullbehandlet;	
steinkulltjæreekstrakt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 lignittkarboniseringstjære	 med	 bentonitt	 for	 fjerning	 av	 sporstoffer	 og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

Bek;	bek 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Bek,	høytemperatur-steinkulltjære;	bek

(Resten	etter	destillasjon	av	høytemperatur-steinkulltjære.	Et	svart,	fast	stoff	
med	 mykningspunkt	 ca.	 30	 °C–180	 °C.	 Sammensatt	 hovedsakelig	 av	 en	
kompleks	blanding	av	tre-	eller	flerleddede	aromatiske	hydrokarboner	med	
kondenserte	ringer.

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

Bek,	høytemperatur-steinkulltjære,	varmebehandlet;	bek

(Den	 varmebehandlede	 resten	 etter	 destillasjon	 av	 høytemperatur-
steinkulltjære.	 Et	 svart,	 fast	 stoff	med	mykningspunkt	 ca.	 80	 °C–180	 °C.	
Sammensatt	hovedsakelig	av	en	kompleks	blanding	av	tre-	eller	flerleddede	
aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M

Bek,	høytemperatur-steinkulltjære,	sekundær;	bek-redestillat

(Resten	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 fraksjoner	 med	 høyt	 kokepunkt	
fra	 høytemperatur-steinkulltjære	 av	 bituminøst	 kull	 og/eller	 bekkoksolje,	
med	mykningspunkt	ca.140	°C–170	°C	i	samsvar	med	DIN	52025.	Består	
hovedsakelig	 av	 tri-	 og	 polynukleære	 aromatiske	 forbindelser	 som	 også	
inneholder	heteroatomer.)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

Rester	(steinkulltjære),	bekdestillasjon;	bek-redestillat

(Rest	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 bekdestillat	 med	 kokeområde	 ca.	
400	 °C–470	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 polynukleære	 aromatiske	
hydrokarboner	og	heterosykliske	forbindelser.)

648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M

Høytemperatur-steinkulltjære,	 destillasjons-	 og	 lagringsrester;	 fast	
steinkulltjærerest

(Faste	 rester	 som	 inneholder	 koks	 og	 aske	 som	 separeres	 ved	 destillasjon	
og	 varmebehandling	 av	 høytemperaturtjære	 av	 bituminøst	 kull	 i	
destillasjonsanlegg	og	lagringsbeholdere.	Består	hovedsakelig	av	karbon	og	
inneholder	en	liten	mengde	heteroforbindelser	og	askebestanddeler.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M

Tjære,	steinkull,	lagringsrester;	fast	steinkulltjærerest

(Avsetning	fjernet	fra	lagret	råkulltjære.	Består	hovedsakelig	av	steinkulltjære	
og	karbonholdige	partikler.)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M
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Høytemperatur-steinkulltjære,	lagringsrester;	fast	steinkulltjærerest

(Faste	stoffer	dannet	under	forkoksing	av	bituminøst	steinkull	for	produksjon	
av	høytemperaturtjære	av	bituminøst	kull.	Består	hovedsakelig	av	koks-	og	
kullpartikler,	svært	aromatiserte	forbindelser	og	mineralstoffer.)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M

Høytemperatur-steinkulltjære,	høyt	faststoffinnhold;	fast	steinkulltjærerest

(Kondensasjonsprodukt	 framkommet	 ved	 nedkjøling,	 til	 om	 lag	
omgivelsestemperatur,	av	gassen	som	utvikles	ved	tørrdestillasjon	ved	høy	
temperatur	 (høyere	 enn	 700	 °C)	 av	 steinkull.	 Består	 hovedsakelig	 av	 en	
kompleks	 blanding	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 kondenserte	 ringer	
med	et	høyt	faststoffinnhold	av	kull-	og	koksmateriale.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M

Avfallsstoffer,	faste,	forkoksing	av	steinkulltjærebek;	fast	steinkulltjærerest

(Blandingen	 av	 avfallsstoffer	 som	 dannes	 av	 forkoksing	 av	 bituminøs	
steinkulltjærebek.	Den	består	hovedsakelig	av	karbon.)

648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M

Ekstraktrester	(kull),	lignitt,	steinkulltjæreekstrakt

(Destillasjonsresten	fra	toluenekstraksjon	av	tørket	lignitt.)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

Parafinvokser	(kull),	høytemperaturlignitt-tjære;	steinkulltjæreekstrakt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
lignittkarboniseringstjære	 ved	 krystallisering	 i	 løsemiddel	 (avoljing	
med	 løsemiddel),	 ved	 utsvetting	 eller	 en	 adduksjonsprosess.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M

Parafinvokser	 (kull),	 høytemperaturlignitttjære,	 hydrogenbehandlet;	
steinkulltjæreekstrakt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	lignittkarboniseringstjære	ved	
krystallisasjon	i	løsemiddel	(avoljing	med	løsemiddel),	ved	utsvetting	eller	
en	adduktdanningsprosess,	deretter	behandlet	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	
katalysator.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	rettkjedede	og	forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Parafinvokser	 (kull),	 høytemperaturlignitttjære,	 kiselsyrebehandlet;	
steinkulltjæreekstrakt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 lignittkarboniseringstjære	 med	 kiselsyre	 for	 fjerning	 av	 sporstoffer	 og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M

Tjære,	 steinkull,	 lavtemperatur,	 destillasjonsrester;	 tjæreolje,	 middels	
kokepunkt

(Rester	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 lavtemperatur-steinkulltjære	 for	 å	
fjerne	 oljer	 med	 kokeområde	 ca.	 opptil	 300	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	
aromatiske	forbindelser.)

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M

Bek,	steinkulltjære,	lavtemperatur;	bekrest

(En	 kompleks	 blanding	 av	 svart,	 fast	 eller	 halvfast	 stoff	 framkommet	 fra	
destillasjon	av	en	lavtemperatur	steinkulltjære.	Den	har	et	mykningsområde	
på	ca.	40	°C–180	°C.	Den	består	hovedsakelig	av	en	kompleks	blanding	av	
hydrokarboner.)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M
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Bek,	steinkulltjære,	lavtemperatur,	oksidert;	bekrest,	oksidert

(Produktet	 er	 framkommet	 ved	 luftgjennomblåsing	 av	 lavtemperatur-
steinkulltjærebek	 ved	 forhøyd	 temperatur.	 Det	 har	 et	 mykningsområde	
på	 ca.	 70	 °C–180	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 en	 kompleks	 blanding	 av	
hydrokarboner.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M

Bek,	 steinkulltjære-,	 lavtemperatur,	 varmebehandlet;	 bekrest,	 oksidert;	
bekrest,	varmebehandlet

(Et	 komplekst	 svart,	 fast	 stoff	 framkommet	 ved	 varmebehandling	 av	
lavtemperatur	 steinkulltjærebek.	 Den	 har	 et	 mykningsområde	 på	 ca.	
50	°C–140	°C.	Består	hovedsakelig	av	en	kompleks	blanding	av	aromatiske	
forbindelser.)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

Destillater	(kull-petroleum),	aromatiske	med	kondenserte	ringer,	destillater

(Destillat	av	en	blanding	av	steinkull	og	tjære	og	aromatiske	petroleumstrømmer	
med	kokeområde	ca.	220	°C–450	°C.	Består	hovedsakelig	av	3-	til	4-leddede	
aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C20-28,	 polysykliske,	 pyrolyseprodukt	 av	 en	
blanding	av	steinkulltjærebek,	polyetylen	og	polypropylen;	pyrolyseprodukter

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	pyrolyse	av	en	
blanding	av	steinkulltjærebek-polyetylen-polypropylen.	Består	hovedsakelig	
av	polysykliske	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C20-C28	og	med	mykningspunkt	ca.	100	°C–220	°C	 i	samsvar	med	
DIN	52025.)

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C20-28,	 polysykliske,	 pyrolyseprodukt	 av	 en	
blanding	av	steinkulltjærebek-polyetylen;	pyrolyseprodukter

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 pyrolyse	
av	 en	 blanding	 av	 steinkulltjærebek-polyetylen.	 Består	 hovedsakelig	 av	
polysykliske	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C20-C28	og	med	mykningspunkt	100	°C–220	°C	i	samsvar	med	DIN	
52025.)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C20-28,	 polysykliske,	 pyrolyseprodukt	 av	 en	
blanding	av	steinkulltjærebek-polystyren;	pyrolyseprodukter.

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	 fra	pyrolyse	av	en	
blanding	 av	 steinkulltjærebek-polystyren	 pyrolyse.	 Består	 hovedsakelig	
av	polysykliske	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C20-C28	og	med	mykningspunkt	100	°C–220	°C	i	samsvar	med	DIN	
52025.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M

Bek,	steinkulltjære-	og	petroleums-;	bekrest

(Rest	 etter	 destillasjon	 av	 en	 blanding	 av	 steinkulltjære	 og	 aromatiske	
petroleumsstrømmer.	 Et	 fast	 stoff	 med	 mykningspunkt	 40	 °C-180	 °C.	
Sammensatt	hovedsakelig	av	en	kompleks	blanding	av	tre-	eller	flerleddede	
aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

Fenantren,	destillasjonsrester;	tungt	antracenoljedestillat

(Rest	etter	destillasjon	av	rå	fenantren	med	kokeområde	ca.	340	°C-420	°C.	
Den	består	hovedsakelig	av	fenantren,	antracen	og	karbazol.)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M



Nr.	35/260 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Destillater	(steinkulltjære),	øvre,	fluorenfri;	destillat	av	vaskeolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	krystallisasjon	
av	 tjæreolje.	 Den	 består	 av	 aromatiske	 polysykliske	 hydrokarboner,	
hovedsakelig	difenyl,	dibenzofuran	og	acenaften.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M

Rester	(steinkulltjære),	kreosotoljedestillasjon;	vaskeoljeredestillat

(Rest	 av	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 vaskeolje	 med	 kokeområde	 ca.	
270	 °C–330	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 bisykliske	 aromatiske	 og	
heterosykliske	hydrokarboner.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 H

Destillater	(kull),	koksovnslettolje,	naftalenfraksjon;	naftalenolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	prefraksjonering	
(kontinuerlig	 destillasjon)	 av	 koksovnlettolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
naftalen,	kumaron	og	inden,	og	koker	ved	temperaturer	over	148	°C.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J,	M

Destillater	(steinkulltjære),	naftalenoljer,	lavt	naftaleninnhold;	naftalenolje-
redestillat

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	krystallisasjon	
av	 naftalenolje.	 Består	 hovedsakelig	 av	 naftalen,	 alkylnaftalener	 og	
fenolforbindelser.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J,	M

Destillater	 (steinkulltjære),	 krystallisasjon	 av	 naftalenolje,	 morlut;	
naftalenolje-redestillat

(En	 kompleks	 blanding	 av	 organiske	 forbindelser	 framkommet	 som	 et	
filtrat	 fra	 krystallisering	 av	 naftalenfraksjonen	 av	 steinkulltjære	 og	 med	
kokeområde	ca.	200	°C–230	°C.	Inneholder	hovedsakelig	naftalen,	thionaften	
og	alkylnaftalener.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J,	M

Ekstraktrester	(steinkull),	naftalenolje	alkalisk;	naftalenolje-ekstraktrest

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	alkalivasking	av	
naftalenolje	for	å	fjerne	fenolforbindelser	(tjæresyrer).	Den	består	av	naftalen	
og	alkylnaftalener.)

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J,	M

Ekstraktrester	 (steinkull),	 naftalenolje	 alkalisk,	 lavt	 naftaleninnhold;	
naftalenolje-ekstraktrest

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 som	 er	 igjen	 etter	 fjerning	 av	
naftalen	 fra	 alkalivasket	 naftalenolje	 ved	 en	 krystallisasjonsprosess.	 Den	
består	hovedsakelig	av	naftalen	og	alkylnaftalener.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J,	M

Destillater	 (steinkulltjære),	 naftalenoljer,	 naftalenfrie	 alkaliske	 ekstrakter;	
naftalenolje-ektraktrest

(Olje	 som	 er	 igjen	 etter	 fjerning	 av	 fenolforbindelser	 (tjæresyrer)	 fra	
drenert	naftalenolje	ved	en	alkalivask.	Består	hovedsakelig	av	naftalen	og	
alkylnaftalener.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J,	M

Ekstraktrester	 (steinkull),	naftalenolje	alkalisk,	destillasjonstoppfraksjoner;	
naftalenolje-ekstraktrest

(Destillasjon	 fra	 alkalivasket	 naftalenolje	 med	 kokeområde	 ca.	
180	 °C–220	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 naftalen,	 alkylbenzener,	 inden	 og	
indan.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J,	M

Destillater	 (steinkulltjære),	 naftalenoljer,	 metylnaftalenfraksjon;	
metylnaftalenolje

(Et	 destillat	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 høytemperatur-steinkulltjære.	
Består	 hovedsakelig	 av	 substituerte	 torings	 aromatiske	 hydrokarboner	 og	
aromatiske	nitrogenbaser	med	kokeområde	ca.	225	°C–255	°C.

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J,	M
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Destillater	 (steinkulltjære),	 naftalenoljer,	 indol-metylnaftalenfraksjon;	
metylnaftalenolje

(Et	 destillat	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 høytemperatur-steinkulltjære.	
Består	 hovedsakelig	 av	 indolen	 og	 metylnaftalen	 med	 kokeområde	 ca.	
235	°C–255	°C.)

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J,	M

Destillater	 (steinkulltjære),	naftalenoljer,	 syreekstrakter;	metylnaftalenolje-	
ekstraktrest

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fjerning	 av	
baser	 fra	 metylnaftalenfraksjonen	 fra	 destillasjon	 av	 steinkulltjære,	 med	
kokeområde	ca.	230	°C–255	°C.	Inneholder	hovedsakelig	1(2)-metylnaftalen,	
naftalen,	dimetylnaftalen	og	bifenyl.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J,	M

Ekstraktrester	 (steinkull),	 naftalenolje	 alkalisk,	 destillasjonsrester;	
metylnaftalenolje-ekstraktrest

(Rest	 fra	 destillasjon	 av	 alkalivasket	 naftalenolje	 med	 kokeområde	
ca.	 220	 °C–300	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 naftalen,	 alkylnaftalener	 og	
aromatiske	nitrogenbaser.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J,	M

Ekstraktoljer	(kull),	sure,	tjærebase-fri;	metylnaftalenolje-ekstraktrest

(Ekstraktolje	med	kokeområde	ca.	220	°C–265	°C	fra	alkalinekstraktrest	av	
steinkulltjære	 framkommet	 ved	 en	 syrevask	 som	 vandig	 svovelsyre,	 etter	
destillasjon	for	å	fjerne	tjærebaser.	Består	hovedsakelig	av	alkylnaftalener.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J,	M

Destillater	(steinkulltjære),	benzenfraksjon,	destillasjonsrester;	vaskeolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råbenzen	 (høytemperatur	 steinkulltjære.	 Den	 kan	 være	 en	 væske	
med	 kokeområde	 ca.	 150	 °C–300	 °C,	 eller	 et	 halvfast	 eller	 fast	 stoff	
med	 smeltepunkt	 opptil	 70	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 naftalen	 og	
alkylnaftalener.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J,	M

Kreosotolje,	acenaftenfraksjon;	vaskeolje 648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 H

Kreosotolje 648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 H

Kreosotolje,	destillat,	høyt	kokepunkt;	vaskeolje

(Destillasjonsfraksjon	med	høyt	kokepunkt,	framkommet	ved	høytemperatur-
karbonisering	 av	 bituminøst	 steinkull,	 som	 så	 er	 raffinert	 for	 å	 fjerne	
overskudd	 av	 krystallinske	 salter.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 kreosotolje	
der	noen	av	de	polynukleære	aromatiske	saltene	som	normalt	forekommer,	
og	 som	 er	 bestanddeler	 i	 steinkulltjæredestillater,	 er	 fjernet.	 Den	 er	
krystallfri	ved	ca.	5	°C.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 H

Kreosot 648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9 H

Ekstraktrester	(kull),	kreosotoljesyre;	vaskeoljeekstrakt-rest

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	den	fraksjonen	der	basene	er	
fjernet,	 framkommet	 fra	 destillasjon	 av	 steinkulltjære,	 med	 kokeområde	
ca.	 250	 °C–280	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 bifenyl	 og	 isomeriske	
difenylnaftalener.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 H

Antracenolje,	antracenpasta;	antracenoljefraksjon

(Antracenrikt	fast	stoff	framkommet	ved	krystallisasjon	og	sentrifugering	av	
antracenolje.	Den	består	hovedsakelig	av	antracen,	karbazol	og	fenantren.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J,	M
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Antracenolje,	lavt	antraceninnhold;	antracenoljefraksjon

(Den	 gjenværende	 oljen	 etter	 fjerning,	 ved	 en	 krystallisasjonsprosess,	
av	 et	 antracenrikt	 fast	 stoff	 (antracenpasta)	 fra	 antracenolje.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	2-,	3-	og	4-leddede	aromatiske	forbindelser.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J,	M

Rester	(steinkulltjære),	antracenoljedestillasjon;	antracenoljefraksjon

(Rest	 fra	 fraksjonert	 destillasjon	 av	 rå-antracen	 med	 kokeområde	 ca.	
340	°C–400	°C.	Den	består	hovedsakelig	av	tri-	og	polynukleære	aromatiske	
og	heterosykliske	hydrokarboner.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J,	M

Antracenolje,	antracenpasta,	antracenfraksjon;	antracenoljefraksjon

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 antracen,	
framkommet	ved	krystallisasjon	av	antracenolje	fra	bituminøs	høytemperatur-
tjære,	og	med	kokeområde	ca.	330	°C–350	°C.	Den	inneholder	hovedsakelig	
antracen,	karbazol	og	fenantren.)

648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J,	M

Antracenolje,	antracenpasta,	karbazolfraksjon;	antracenoljefraksjon

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 antracen,	
framkommet	ved	krystallisasjon	av	antracenolje	fra	bituminøs	høytemperatur	
steinkulltjære,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	 350	 °C–360	 °C.	 Den	 inneholder	
hovedsakelig	antracen,	karbazol	og	fenantren.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J,	M

Antracenolje,	antracenpasta,	lett	destillasjonsfraksjon;	antracenoljefraksjon

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 antracen,	
framkommet	ved	krystallisasjon	av	antracenolje	fra	bituminøs	lavtemperatur-
tjære,	og	med	kokeområde	ca.	290	°C–340	°C.	Den	inneholder	hovedsakelig	
trinukleære	aromater	og	deres	dihydro-derivater.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J,	M

Tjæreoljer,	steinkull,	lavtemperatur;	tjæreolje,	høyt	kokepunkt

(Et	 destillat	 fra	 lavtemperatur	 steinkulltjære.	 Består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner,	 fenolforbindelser	 og	 aromatiske	 nitrogenbaser	 med	
kokeområde	ca.	160	°C–340	°C.

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J,	M

Fenoler,	ammoniakkløsningsekstrakt;	alkalisk	ekstrakt

(Blanding	 av	 fenoler	 ekstrahert	 ved	 hjelp	 av	 isobutylacetat	 fra	
ammoniakkløsningen	kondensert	fra	gassen	utviklet	ved	tørrdestillasjon	av	
steinkull	ved	lav	temperatur	(under	700	°C).	Den	besår	hovedsakelig	av	en	
blanding	av	monohydrerte	og	dihydrerte	fenoler.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J,	M

Destillater	(steinkulltjære),	lettoljer,	alkaliske	ekstrakter;	alkalisk	ekstrakt

(Vannholdig	 ekstrakt	 fra	 fenololje	 framkommet	 ved	 en	 alkalinvask,	 som	
natriumhydroksidløsning.	 Består	 hovedsakelig	 av	 alkalisaltene	 av	 ulike	
fenolforbindelser.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J,	M

Ekstrakter,	steinkulltjæreolje,	alkalisk;	alkalisk	ekstrakt

(Ekstraktet	 fra	 steinkulltjæreolje	 framkommet	 ved	 en	 alkalinvask,	 som	
natriumhydroksidløsning.	 Består	 hovedsakelig	 av	 alkalisaltene	 av	 ulike	
fenolforbindelser.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J,	M
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Destillater	 (steinkulltjære),	 naftalenolje,	 alkaliske	 ekstrakter;	 alkalisk	
ekstrakt

(Det	 vandige	 ekstraktet	 fra	 naftalenolje	 framkommet	 ved	 en	 alkalinvask,	
som	natriumhydroksidløsning.	Består	hovedsakelig	av	alkalisaltene	av	ulike	
fenolforbindelser.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J,	M

Ekstraktrester	 (steinkull),	 tjæreolje	 alkaliske,	 karbonert	 og	 kalkbehandlet;	
råfenoler

(Produkt	framkommet	ved	behandling	av	alkalinekstrakt	av	steinkulltjæreolje	
med	CO2	og	CaO.	Består	hovedsakelig	av	CaCO3,	Ca(OH)2,	Na2CO3	og	andre	
organiske	og	uorganiske	urenheter.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J,	M

Tjæresyrer,	brunkull,	rå;	råfenoler

(Et	surt	alkalinekstrakt	av	brunkulltjæredestillat.	Hovedsakelig	bestående	av	
fenol	og	fenolhomologer.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J,	M

Tjæresyrer,	lignittforgassing;	råfenoler

(En	 kompleks	 blanding	 av	 organiske	 forbindelser	 framkommet	 ved	
lignittforgassing.	Består	 hovedsakelig	 av	 hydroksyaromatiske	C6-10-fenoler	
og	deres	homologer.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J,	M

Tjæresyrer,	destillasjonsrester;	destillerte	fenoler

(Rest	 av	 destillasjon	 av	 råfenol	 fra	 steinkull.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 fenoler	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C8	 -C10	 med	 mykningspunkt	
60	°C–80	°C.)

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J,	M

Tjæresyrer,	metylfenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Fraksjonen	 av	 tjæresyre,	 rik	 på	 3-	 og	 4-metylfenol,	 gjenvunnet	 ved	
destillasjon	av	lavtemperatur	råtjæresyrer	av	steinkulltjære

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J,	M

Tjæresyrer,	polyalkylfenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Fraksjon	 av	 tjæresyrer,	 gjenvunnet	 ved	 destillasjon	 av	 lavtemperatur	
råtjæresyrer	av	steinkulltjære,	med	kokeområde	ca.	225	°C–320	°C.	Består	
hovedsakelig	av	polyalkylfenoler.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J,	M

Tjæresyrer,	xylenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Fraksjon	 av	 tjæresyrer,	 rik	 på	 2,4-	 og	 2,5-dimetylfenol,	 gjenvunnet	 ved	
destillasjon	av	lavtemperatur	råtjæresyrer	av	steinkulltjære

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J,	M

Tjæresyrer,	etylfenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Fraksjon	av	tjæresyrer,	rik	på	3-	og	4-etylfenol,	gjenvunnet	ved	destillasjon	
av	lavtemperatur	råtjæresyrer	av	steinkulltjære

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J,	M

Tjæresyrer,	3,5-xylenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Fraksjon	av	tjæresyre,	rik	på	3,5-dimetylfenol,	gjenvunnet	ved	destillasjon	
av	lavtemperatur	tjæresyrer	av	steinkulltjære

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J,	M

Tjæresyrer,	rester,	destillater,	første	fraksjon;	destillerte	fenoler

(Rest	fra	destillasjon	i	området	235	°C–355	°C	av	lett	fenololje.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J,	M

Tjæresyrer,	kresylske,	rester;	destillerte	fenoler

(Rest	av	råsteinkulltjæresyrer	etter	fjerning	av	fenol,	kresoler,	xylenoler	og	
andre	fenoler	med	høyt	kokepunkt.	Et	svart,	fast	stoff	med	smeltepunkt	ca.	
80	°C.	Består	hovedsakelig	av	polyalkyfenoler,	harpiksgummi	og	uorganiske	
salter.)

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J,	M
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Fenoler,	C9-11;	destillerte	fenoler 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J,	M

Tjæresyrer,	kresylske;	destillerte	fenoler

(En	 kompleks	 blanding	 av	 organiske	 forbindelser	 framkommet	 fra	 lignitt,	
med	kokeområde	ca.	200	°C–230	°C.	Den	inneholder	hovedsakelig	fenoler	
og	pyridinbaser.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J,	M

Tjæresyrer,	brunkull,	C2	alkylfenolfraksjon;	destillerte	fenoler

(Destillat	 fra	 syrning	 av	 alkalinvasket	 lignittjæredestillat	med	 kokeområde	
ca.	200	°C–230	°C.	Består	hovedsakelig	av	m-	og	p-etylfenol	samt	kresoler	
og	xylenoler.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J,	M

Ekstraktoljer	(kull),	naftalenoljer;	syreekstrakt

(Vandig	 ekstrakt	 av	 en	 syrevask	 av	 alkalivasket	 naftalenolje.	 Består	
hovedsakelig	 av	 syresalter	 av	 ulike	 aromatiske	 nitrogenbaser,	 herunder	
pyridin,	kinolin	og	deres	alkylderivater.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J,	M

Tjærebaser,	kinolinderivater;	destillerte	baser 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J,	M

Tjærebaser,	steinkull,	kinolinderivatfraksjon;	destillerte	baser 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J,	M

Tjærebaser,	steinkull,	destillasjonsrester;	destillerte	baser

(Destillasjonsrest	 som	 blir	 igjen	 etter	 destillasjon	 av	 de	 nøytraliserte,	
syreekstraherte	 baseholdige	 tjærefraksjonene	 fra	 destillasjon	 av	
steinkulltjærer.	 Den	 inneholder	 hovedsakelig	 anilin,	 kollidiner,	 kinolin	 og	
kinolinderivater	samt	toluidiner.)

648-	133	-00-9 274-544-0 92062-29-8 J,	M

Hydrokarbonoljer,	 aromatiske,	 blandet	 med	 polyetylen	 og	 polypropylen,	
pyrolysert,	lettoljefraksjon;	varmebehandlingsprodukter

(Olje	 framkommet	 ved	 varmebehandling	 av	 en	 polyetylen-/
polypropylenblanding	 med	 steinkulltjærebek	 eller	 aromatiske	 oljer.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 benzen	 og	 dens	 homologer	 med	 kokeområde	 ca.	
70	°C–120	°C.)

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J,	M

Hydrokarbonoljer,	 aromatiske,	 blandet	 med	 polyetylen,	 pyrolysert,	
lettoljefraksjon;	varmebehandlingsprodukter

(Olje	framkommet	ved	varmebehandling	av	polyetylen	med	steinkulltjærebek	
eller	aromatiske	oljer.	Den	består	hovedsakelig	av	benzen	og	dens	homologer	
med	kokeområde	ca.	70	°C–120	°C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J,	M

Hydrokarbonoljer,	 aromatiske,	 blandet	 med	 polystyren,	 pyrolyserte,	
lettoljefraksjon;	varmebehandlingsprodukter

(Oljen	 framkommet	 ved	 varmebehandling	 av	 polystyren	 med	
steinkulltjærebek	eller	aromatiske	oljer.	Den	består	hovedsakelig	av	benzen	
og	dens	homologer	med	kokeområde	ca.	70	°C–210	°C.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J,	M

Ekstraktrester	 (steinkull),	 tjæreolje	 alkalisk,	 naftalendestillasjonsrester;	
naftalenolje-ekstraktrest

(Rest	 framkommet	 fra	 kjemisk	 olje	 ekstrahert	 etter	 fjerning	 av	 naftalen	
ved	 destillasjon,	 sammensatt	 hovedsakelig	 av	 2-	 til	 4-leddede	 aromatiske	
hydrokarboner	med	kondenserte	ringer	og	aromatiske	nitrogenbaser.)

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J,	M
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Kreosotolje,	destillat,	lavt	kokepunkt;	vaskeolje

(Destillasjonsfraksjon	med	lavt	kokepunkt,	framkommet	ved	høytemperatur-
karbonisering	 av	 bituminøst	 steinkull,	 som	 så	 er	 raffinert	 for	 å	 fjerne	
overskuddet	av	krystallinske	salter.	Den	består	hovedsakelig	av	kreosotolje	
der	noen	av	de	normale	polynukleære	aromatiske	saltene	som	er	komponenter	
av	steinkulltjæredestillater,	er	fjernet.	Den	er	krystallfri	ved	ca.	38	°C.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 H

Tjæresyrer,	kresylske,	natriumsalter,	kaustiske	løsninger;	basisk	ekstrakt 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J,	M

Ekstraktoljer	(kull),	tjærebase;	syreekstrakt

(Ekstrakt	 av	 rest	 av	 basisk	 ekstrakt	 av	 steinkulltjæreolje	 fra	 en	 syrevask,	
som	 vannholdig	 svovelsyre,	 etter	 destillasjon	 for	 å	 fjerne	 naftalen.	 Består	
hovedsakelig	 av	 syresalter	 av	 ulike	 aromatiske	 nitrogenbaser,	 herunder	
pyridin,	kinolin	og	deres	alkylderivater.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J,	M

Tjærebaser,	steinkull,	rå;	råtjærebaser

(Reaksjonsprodukt	 framkommet	 ved	 nøytralisering	 av	 olje	
av	 steinkulltjærebaseekstrakt	 med	 en	 basisk	 løsning,	 som	
natriumhydroksidløsning,	for	å	få	fram	de	frie	basene.	Består	hovedsakelig	
av	 organiske	 baser	 som	 akridin,	 fenantridin,	 pyridin,	 kinolin	 og	 deres	
alkylderivater.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J,	M

Rester	(kull),	flytende	løsemiddelekstraksjon

(Et	kohesjonspulver	som	består	av	mineralsk	karbonmateriale	og	uoppløst	
steinkull	 som	 er	 igjen	 etter	 ekstraksjon	 av	 steinkull	 med	 et	 flytende	
løsemiddel.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M

Kullvæsker,	flytende	løsemiddelekstraksjonsløsning

(Produkt	 framkommet	 ved	 filtrering	 av	 mineralsk	 karbonmateriale	 og	
uoppløst	steinkull	fra	steinkullekstraktløsning	framkommet	ved	nedbryting	
av	steinkull	i	et	flytende	løsemiddel.	En	svart,	tyktflytende,	svært	kompleks	
flytende	 blanding,	 sammensatt	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 og	 delvis	
hydrogenerte	 aromatiske	 hydrokarboner,	 aromatiske	 nitrogenforbindelser,	
aromatiske	 svovelforbindelser,	 fenolforbindelser	 og	 andre	 aromatiske	
oksygenforbindelser	og	deres	alkylderivater.)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

Kullvæsker,	flytende	løsemiddelekstraksjon

(Det	 hovedsakelig	 løsemiddelfrie	 produktet	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 løsemiddelet	 fra	 filtrert	 steinkullekstraktløsning	 framkommet	
ved	 nedbryting	 av	 steinkull	 i	 et	 flytende	 løsemiddel.	 Et	 svart,	 halvfast	
stoff,	 sammensatt	 hovedsakelig	 av	 en	 kompleks	 blanding	 av	 aromatiske	
hydrokarboner	 med	 kondenserte	 ringer,	 aromatiske	 nitrogenforbindelser,	
aromatiske	 svovelforbindelser,	 fenolforbindelser	 og	 andre	 aromatiske	
oksygenforbindelser	og	deres	alkylderivater.)

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M

Lettolje	(kull),	koksovn;	rå	benzol

(Den	 flyktige	 organiske	 væsken	 ekstrahert	 fra	 gassen	 som	 utvikles	 ved	
tørrdestillasjon	av	steinkull	ved	høy	temperatur	(høyere	enn	700	°C).	Består	
hovedsakelig	 av	 benzen,	 toluen	 og	 xylener.)	Kan	 inneholde	 andre	mindre	
hydrokarbonbestanddeler.)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

Destillater	(kull),	flytende	løsemiddelekstraksjon,	primær-

(Væske	 som	 er	 et	 produkt	 av	 kondensering	 av	 damper	 som	 frigis	 under	
nedbryting	 av	 steinkull	 i	 et	 flytende	 løsemiddel,	 med	 kokeområde	 ca.	
30	 °C–300	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 delvis	 hydrogenerte	 aromatiske	
hydrokarboner	 med	 kondenserte	 ringer,	 aromatiske	 forbindelser	 som	
inneholder	 nitrogen,	 oksygen	 og	 svovel	 samt	 deres	 alkylderivater	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J
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Destillater	(kull),	løsemiddelekstraksjon,	hydrokrakkede

(Destillat	framkommet	ved	hydrokrakking	av	steinkullekstrakt	eller	løsningen	
fra	 ekstraksjon	 med	 flytende	 løsemiddel	 eller	 en	 ekstraksjonsprosess	
med	 superkritisk	 væske,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	 30	 °C–300	 °C.	 Består	
hovedsakelig	 av	 aromatiske,	 hydrogenerte	 aromatiske	 og	 nafteniske	
forbindelser,	deres	alkylderivater	og	alkaner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C4-C14.	Aromatiske	og	hydrogenerte	aromatiske	forbindelser	som	
inneholder	nitrogen,	svovel	og	oksygen,	finnes	også.)

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

Nafta	(kull),	løsemiddelekstraksjon,	hydrokrakket

(Fraksjon	av	destillatet	framkommet	ved	hydrokrakking	av	steinkullekstrakt	
eller	 løsningen	 fra	 ekstraksjon	 med	 flytende	 løsemiddel	 eller	 en	
ekstraksjonsprosess	med	superkritisk	væske,	og	som	har	et	ca.	kokeområde	
fra	 30	 °C–180	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 og	 hydrogenerte	
aromatiske	og	nafteniske	forbindelser,	deres	alkylderivater	og	alkaner	med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C9.	Aromatiske	 og	 hydrogenerte	
aromatiske	forbindelser	som	inneholder	nitrogen,	svovel	og	oksygen	finnes	
også.)

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J

Bensin,	kull	løsemiddelekstraksjon,	hydrokrakket	nafta

(Drivstoff	 produsert	 ved	 reformering	 av	 den	 raffinerte	 naftafraksjonen	
av	 produktene	 av	 hydrokrakking	 av	 steinkullekstrakt	 eller	 løsningen	
fra	 ekstraksjon	 med	 flytende	 løsemiddel	 eller	 en	 ekstraksjonsprosess	
med	 superkritisk	 væske,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	 30	 °C–180	 °C.	 Består	
hovedsakelig	av	aromatiske	og	nafteniske	hydrocarboner,	deres	alkylderivater	
og	alkylhydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C9.

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

Destillater	(kull),	løsemiddelekstraksjon,	hydrokrakkede	middels	tunge

(Destillat	framkommet	ved	hydrokrakking	av	steinkullekstrakt	eller	løsningen	
fra	 ekstraksjon	 med	 flytende	 løsemiddel	 eller	 en	 ekstraksjonsprosess	
med	 superkritisk	 væske,	 og	med	 kokeområde	 ca.	 180	 °C–300	 °C.	 Består	
hovedsakelig	 av	 toringers	 aromatiske	 og	 hydrogenerte	 aromatiske	 og	
nafteniske	 forbindelser,	 deres	 alkylderivater	 og	 alkaner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C9-C14.	Forbindelser	som	inneholder	nitrogen,	svovel	
og	oksygen	finnes	også.)

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J

Destillater	 (kull),	 løsemiddelekstraksjon,	 hydrokrakkede	 hydrogenerte	
middels	tunge

(Destillat	 framkommet	 ved	 hydrogenering	 av	 hydrokrakket	 middels	 tungt	
destillat	av	steinkullekstrakt	eller	løsningen	fra	flytende	løsemiddelekstraksjon	
eller	 en	 ekstraksjonsprosess	med	 superkritisk	 væske,	 og	med	kokeområde	
ca.	 180	 °C–280	 °C.	 Består	 hovedsakelig	 av	 hydrogenerte	 toringers	
karbonforbindelser	og	deres	alkylderivater	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C9-C14.

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Lettolje	(kull),	halvforkoksingsprosess,	frisk	olje

(Den	 flyktige	 organiske	 væsken	 som	 kondenseres	 fra	 gass	 utviklet	 ved	
tørrdestillasjon	 av	 steinkull	 ved	 lav	 temperatur	 (under	 700	 °C).	 Består	
hovedsakelig	av	C6-10	-hydrokarboner.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	naftenisk	destillat 649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6 H

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	tungt	parafinisk	destillat	 649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7 H

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	parafinisk	destillat	 649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8 H
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Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	tungt	naftenisk	destillat	 649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6 H

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	vakuumgassolje	 649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7 H

Hydrokarboner,	C26-55,	aromatrike 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8 H

Rester	(petroleum),	atmosfærisk	tårn;	tung	fyringsolje

(Et	komplekst	destillasjonsresten	fra	destillasjon	av	råolje	ved	atmosfærisk	
trykk.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	over	C20	
og	med	kokepunkt	over	ca.	350	°C.	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	
5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	
kondenserte	ringer.)

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3

Gassoljer	(petroleum),	tung	vakuumdestillasjon;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	C20-C50,	 og	med	 kokeområde	 ca.	 350	 °C-600	 °C.	
Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

Destillater	(petroleum),	tunge	katalytisk	krakkede;	tung	fyringsolje 649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C35,	og	med	kokeområde	ca.	
260	 °C–500	 °C.	 Denne	 strømmen	 inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	
eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 kondenserte	
ringer.)

Klarede	oljer	(petroleum),	katalytisk	krakkede;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 restfraksjon	
fra	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	
består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20	og	
med	kokepunkt	over	ca.	350	°C.	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	
5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	
kondenserte	ringer.)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

Rester	(petroleum),	hydrokrakkede;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 restfraksjon	
fra	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	 en	 hydrokrakkingsprosess.	 Den	 består	
av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	C20	 og	med	
kokepunkt	over	ca.	350	°C.)

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9

Rester	(petroleum),	termisk	krakkede;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 restfraksjon	
fra	 destillasjon	 av	 produktet	 fra	 en	 termisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 umettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	 enn	 C20	 og	 med	 kokepunkt	 over	 ca.	 350	 °C.	 Denne	 strømmen	
inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	
aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6
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Destillater	(petroleum),	tunge	termisk	krakkede;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 termisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 umettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C15-C36,	med	kokeområde	ca.	260	°C–480	°C.	Denne	strømmen	inneholder	
sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	 aromatiske	
hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

Gassoljer	(petroleum),	hydrogenbehandlede	vakuum-;	tung	fyringsolje 649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator.	Den	består	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C13-C50,	 og	med	
kokeområde	ca.	230	°C–600	°C.)	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	
5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	
kondenserte	ringer.)

Rester	(petroleum),	hydrogenavsvovlet	atmosfærisk	tårn;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
destillasjonsresten	 fra	 et	 atmosfærisk	 tårn	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator	 under	 forhold	 som	 hovedsakelig	 går	 ut	 på	 å	 fjerne	 organiske	
svovelforbindelser.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 høyere	 enn	 C20,	 og	med	 kokepunkt	 over	 ca.	 350	 °C.	 Denne	
strømmen	 inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5

Gassoljer	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 tung	 vakuumdestillasjon;	 tung	
fyringsolje

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
hydrogenavsvovlingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C20-C50,	og	med	kokeområde	ca.	350	°C–600	°C.)	
Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

Rester	(petroleum),	dampkrakkede;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	restfraksjonen	
fra	 destillasjon	 av	 produktene	 av	 en	 dampkrakkingsprosess	 (herunder	
dampkrakking	for	å	produsere	etylen).	Den	består	hovedsakelig	av	umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	 C14,	 og	 med	
kokepunkt	 over	 ca.	 260	 °C.	 Denne	 strømmen	 inneholder	 sannsynligvis	
5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	
kondenserte	ringer.)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

Rester	(petroleum),	atmosfæriske;	tung	fyringsolje 649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2

(Et	komplekst	destillasjonsresten	fra	destillasjon	av	råolje	ved	atmosfærisk	
trykk.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	
enn	 C11	 og	 med	 kokepunkt	 over	 ca.	 200	 °C.	 Denne	 strømmen	 inneholder	
sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	 aromatiske	
hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)
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Klarede	 oljer	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 katalytisk	 krakkede;	 tung	
fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
katalytisk	krakket	klaret	olje	med	hydrogen	for	å	konvertere	organisk	svovel	
til	 hydrogensulfid,	 som	 så	 fjernes.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20,	og	med	kokepunkt	over	ca.	350	°C.	
Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 intermediære	 katalytisk	
krakkede;	tung	fyringsolje

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
intermediære,	 katalytisk	 krakkede	 destillater	 med	 hydrogen	 for	 å	
konvertere	organisk	svovel	til	hydrogensulfid,	som	så	fjernes.	Den	består	av	
hydrokarboner	med	et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C11-C30,	 og	med	
kokeområde	ca.	205	°C–450	°C.)	Den	 inneholder	en	relativt	stor	andel	av	
trisykliske	aromatiske	hydrokarboner.)

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 tunge	 katalytisk	 krakkede;	
tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	tunge,	
katalytisk	 krakkede	 destillater	 med	 hydrogen	 for	 å	 konvertere	 organisk	
svovel	 til	 hydrogensulfid,	 som	 så	 fjernes.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C35,	og	med	kokeområde	ca.	
260	 °C–500	 °C.)	Denne	 strømmen	 inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	
eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 kondenserte	
ringer.)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

Brennolje,	 rester	 direktedestillerte	 gassoljer,	 høyt	 svovelinnhold;	 tung	
fyringsolje

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4

Brennolje,	rest;	tung	fyringsolje

(Det	 flytende	 produktet	 fra	 ulike	 raffineristrømmer,	 vanligvis	
destillasjonsrestener.	 Blandingen	 er	 kompleks	 og	 varierer	 med	 kilden	 til	
råoljen.)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

Rester	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest	 destillasjons-;	
tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 av	 katalytisk	 reformer	
fraksjoneringsrest.	Den	koker	over	ca.	399	°C.)

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7

Rester	(petroleum),	tung	koksgassolje	og	vakuumgassolje;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	restfraksjonen	
fra	 destillasjon	 av	 tung	 koksgassolje	 og	 vakuumgassolje.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	
C13	og	med	kokepunkt	over	ca.	230	°C.)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

Rester	(petroleum),	tunge	koks-	og	lette	vakuum-;	tung	fyringsolje	 649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	restfraksjonen	
fra	 destillasjon	 av	 tung	 koksgassolje	 og	 lett	 vakuumgassolje.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	
C13	og	med	kokepunkt	over	ca.	230	°C.)
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Rester	(petroleum),	lette	vakuum-;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	destillasjonsrest	fra	vakuumdestillasjon	av	destillasjonsresten	
fra	destillasjon	av	råolje	ved	atmosfærisk	trykk.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C13	og	med	kokepunkt	over	ca.	
230	°C.)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

Rester	(petroleum),	dampkrakkede	lette;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	 en	
dampkrakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	aromatiske	og	umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 høyere	 enn	 C7	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
101	°C–555	°C.)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

Fyringsolje,	nr.	6;	tung	fyringsolje

(En	destillatolje	med	 en	minste	 viskositet	 på	 197	10-6	m2s-1	ved	37,7	°C	til	
høyst	197	10-5	m2s-1	ved	37,7	°C.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4

Rester	(petroleum),	toppanlegg,	med	lavt	svovelinnhold;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 med	 lavt	 svovelinnhold	 av	 hydrokarboner,	
framkommet	som	restfraksjonen	fra	toppanleggdestillasjon	av	råolje.	Den	er	
destillasjonsresten	etter	at	direktedestillert	bensinfraksjon,	parafinfraksjon	og	
gassoljefraksjon	er	fjernet.)

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7

Gassoljer	(petroleum),	tunge	atmosfæriske;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C7-C35,	med	kokeområde	ca.	121	°C–510	°C.)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

Rester	 (petroleum),	 koksskrubber,	 inneholder	 kondenserte	 aromater;	 tung	
fyringsolje	

(En	 svært	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	
restfraksjon	 etter	 destillasjon	 av	 vakuumdestillasjonsresten	 og	 produktene	
av	en	termisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20	og	med	kokepunkt	over	ca.	
350	°C.	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	
4-	til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1

Destillater	(petroleum),	petroleumsrester	vakuum-;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	trykk.)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

Rester	(petroleum),	dampkrakkede,	harpiksaktige;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 av	 dampkrakkede	
petroleumsrester.)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

Destillater	(petroleum),	intermediære	vakuum-;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	C14-C42,	 og	med	kokeområde	 ca.	 250	 °C–545	 °C.	
Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6
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Destillater	(petroleum),	lette	vakuum-;	tung	fyringsolje 649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C11-C35,	og	med	kokeområde	ca.	250	°C–545	°C.)

Destillater	(petroleum),	vakuum-;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
vakuumdestillasjon	 av	 destillasjonsresten	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	
atmosfærisk	 trykk.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	C15-C50,	 og	med	kokeområde	 ca.	 270	 °C–600	 °C.	
Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-	 til	
6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8

Gassoljer	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 koksanlegg	 tunge	 vakuum-;	
tung	fyringsolje

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenavsvovling	av	 tungt	koksdestillatråstoff.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C18-C44,	og	med	
kokeområde	ca.	304	°C–548	°C.	Inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	
mer	av	4-	til	6-leddede	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

Rester	(petroleum),	dampkrakkede,	destillater;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 produksjonen	
av	 raffinert	 petroleumstjære	 ved	 destillasjon	 av	 dampkrakket	 tjære.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 og	 andre	 hydrokarboner	 og	 organiske	
svovelforbindelser.)

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3

Rester	(petroleum),	vakuum-,	lette;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	destillasjonsrest	fra	vakuumdestillasjon	av	destillasjonsresten	
fra	 destillasjon	 av	 råolje	 ved	 atmosfærisk	 trykk.	Den	 består	 hovedsakelig	
av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	C24	 og	med	
kokepunkt	over	ca.	390	°C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4

Fyringsolje,	tung,	høyt	svovelinnhold;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
råolje.	Den	består	hovedsakelig	av	alifatiske,	aromatiske	og	sykloalifatiske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	 C25	 og	 med	
kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

Rester	(petroleum),	katalytisk	krakkede;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 restfraksjon	
ved	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C11	og	med	kokepunkt	over	ca.	200	°C.)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

Destillater	(petroleum),	intermediære	katalytisk	krakkede;	termisk	nedbrutte;	
tung	fyringsolje

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	 fra	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess,	 som	 har	 vært	 benyttet	 som	
væske	for	varmeoverføring.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
kokeområde	ca.	220	°C–450	°C.	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	
organiske	svovelforbindelser.)
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Restoljer	(petroleum);	tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	svovelforbindelser	og	metallholdige	
organiske	 forbindelser	 framkommet	 som	 rest	 fra	 raffineringsprosesser	med	
fraksjonering	og	krakking.	Den	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	over	
2	10-6	m².s-1	ved	100	°C.)

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0

Rester,	dampkrakkede,	termisk	behandlede;	tung	fyringsolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	behandling	og	
destillasjon	av	rå	dampkrakket	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	umettede	
hydrokarboner	med	kokepunkt	over	ca.	180	°C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8

Middels	 tunge	 hydrogenavsvovlede	 destillater	 med	 stort	 kokeområde	
(petroleum);	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
petroleumsråstoff	med	hydrogen.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C9-C25	og	med	kokeområde	ca.	
150	°C–400	°C.)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8

Rester	(petroleum),	katalytiske	reformer	fraksjonerings-;	tung	fyringsolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 restfraksjon	
fra	destillasjon	 av	produktet	 fra	 en	katalytisk	 reformerprosess.	Den	består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C10-C25	og	med	kokeområde	ca.	160	°C–400	°C.	Denne	strømmen	
inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 eller	 6-leddede	
aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9

Petroleum,	råolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
alifatiske,	alisykliske	og	aromatiske	hydrokarboner.)	Den	kan	også	inneholde	
små	mengder	nitrogen-,	oksygen-	og	svovelforbindelser.)	Denne	kategorien	
omfatter	lett,	middels	og	tung	petroleum	samt	oljer	ekstrahert	fra	tjæresand.	
Hydrokarbonholdige	 stoffer	 som	 krever	 større	 kjemiske	 endringer	 for	
gjenvinning	 eller	 omdanning	 til	 råstoffer	 for	 petroleumsraffinering,	 som	 rå	
skiferoljer,	oppgraderte	skiferoljer	og	flytende	brensel	fra	kull,	omfattes	ikke	
av	denne	definisjonen.)

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 propantårn	 toppfraksjon,	
C3-rike	syrefrie;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
katalytisk	krakkede	hydrokarboner,	behandlet	for	å	fjerne	sure	urenheter.	Den	
består	 av	hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C2-C4,	 hovedsakelig	
C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker,	C1-5-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produkter	 fra	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K
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Gasser	 (petroleum),	katalytisk	polymerisert	nafta	 stabilisator	 toppfraksjon,	
C2-4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	fraksjoneringsstabilisering	av	
katalytisk	polymerisert	nafta.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	i	området	C2-C6,	hovedsakelig	C2-C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	reformering,	C1-4-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

Gasser	 (petroleum),	 C3-5	 olefinisk-parafinisk	 alkyleringsråstoff;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 olefiniske	 og	 parafiniske	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C5,	 som	 brukes	 som	 alkyleringsråstoff.	
Omgivelsestemperaturene	 er	 vanligvis	 høyere	 enn	 disse	 blandingenes	
kritiske	temperatur.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K

Gasser	(petroleum),	C4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	fraksjoneringsprosess.	Den	består	av	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K

Gasser	(petroleum),	etantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 gass-	 og	 bensinfraksjonene	 fra	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	
inneholder	hovedsakelig	etan	og	etylen.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

Gasser	(petroleum),	isobutantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 en	 butan-butylenstrøm	ved	 atmosfærisk	 trykk.	Den	består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

Gasser	(petroleum),	tørre	propantårn,	propenrike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	gass-	og	bensinfraksjonene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	
Den	består	hovedsakelig	av	propylen	med	en	liten	mengde	etan	og	propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

Gasser	(petroleum),	propantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass 649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	gass-	og	bensinfraksjonene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	
Den	 består	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C2-C4.)

Gasser	 (petroleum),	 gassgjenvinningsanlegg	 propantårn	 toppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	ulike	hydrokarbonstrømmer.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C1-C4,	hovedsakelig	propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K
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Gasser	(petroleum),	Girbatol-enhet	råstoff;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 brukt	 som	 råstoff	 for	Girbatol-
enheten	 for	 fjerning	 av	 hydrogensulfid.	 Den	 består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K

Gasser	 (petroleum),	 isomerisert	 naftafraksjonering,	 C4-rike,	
hydrogensulfidfrie;	petroleumsgass

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 klaret	 olje	 og	 termisk	 krakket	
vakuumrest,	fraksjoneringsreflukstrommel;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	katalytisk	krakket	klaret	olje	og	termisk	krakket	vakuumrest.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 stabiliseringsabsorber;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakker,	 katalytisk	 reformer	 og	
hydrogenavsvovler	kombinert	fraksjoneringskolonne;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 produkter	 fra	 katalytisk	 krakking,	 katalytisk	 reformering	 og	
hydrogenavsvovling,	 behandlet	 for	 å	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 nafta	 fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassanlegg	 blandet	 strøm,	 C4-rik;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	direktedestillert	nafta,	restgass	fra	destillasjon	
og	 restgass	 fra	 stabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	 området	C3-C6,	 hovedsakelig	 butan	 og	
isobutan.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassgjenvinningsanlegg,	 C1-2-rik;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	destillasjonsrestgass,	direktedestillert	nafta	og	restgass	fra	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	i	området	C1-C5,	hovedsakelig	metan	og	etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K

Restgass	(petroleum),	vakuumrester	termisk	krakker;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 termisk	 krakking	 av	
vakuumrester.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K
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Hydrokarboner,	C3-4-rike,	petroleumsdestillat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	og	
kondensasjon	 av	 råolje.	Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	
området	C3-C5,	hovedsakelig	C3-C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	nafta	med	stort	kokeområde	heksantårn	
av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
direktedestillert	nafta	med	stort	kokeområde.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

Gasser	 (petroleum),	 hydrokrakking	 propantårn	 av-,	 hydrokarbonrike;	
petroleumsgass

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 hydrokrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C4.	Den	 kan	
også	inneholde	små	mengder	hydrogen	og	hydrogensulfid.)

Gasser	(petroleum),	lett	direktedestillert	nafta	stabilisator	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
lett	 direktedestillert	 nafta.	Den	består	 av	mettede	 alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Rester	(petroleum),	alkyleringssplitter,	C4-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 av	 strømmer	 fra	 ulike	
raffineringsoperasjoner.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 i	
området	C4-C5,	hovedsakelig	butan,	med	kokeområde	ca.	–11,7	°C–27,8	°C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

Hydrokarboner,	C1-4,	avsvovlede;	petroleumsgass 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
hydrokarbongasser	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	 C1-C4,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	 fra	 -164	 °C	 til	
-0,5	°C.)

Hydrokarboner,	C1-3;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C1-C3,	og	med	kokeområde	ca.	fra	–164	°C	til	-42	°C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Hydrokarboner,	C1-4,	butantårnfraksjon;	petroleumsgass 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

Gasser	(petroleum),	C1-5,	våte;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje	 og/eller	 ved	 krakking	 av	 destillert	 gassolje.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Hydrokarboner,	C2-4;	petroleumsgass 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Hydrokarboner,	C3;	petroleumsgass 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
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Gasser	(petroleum),	alkyleringsråstoff;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
krakking	 av	 gassolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

Gasser	 (petroleum),	 propantårn	 bunnfraksjoner	 fraksjonering	 av-;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 destillasjonsrestene	 fra	 propantårn.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 butan,	
isobutan	og	butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

Gasser	(petroleum),	raffineringsblanding;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	gjennom	ulike	raffineriprosesser.	Den	
består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakking;	petroleumsgass 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

Gasser	(petroleum),	C2-4,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
petroleumsdestillat	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	og	umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C2-C4,	 og	 med	
kokeområde	ca.	fra	-51	°C	til	-34	°C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K

Gasser	(petroleum),	råoljefraksjonering	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	råolje.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K

Gasser	(petroleum),	heksantårn	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
kombinerte	naftastrømmer.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

Gasser	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 bensin,	 fraksjoneringsstabilisator	
av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
lett,	direktedestillert	bensin.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

Gasser	(petroleum),	nafta	unifiner	avsvovlingsstripper	av;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 unifiner-
avsvovling	 av	 nafta	 og	 separert	 fra	 naftastrømmen	 ved	 stripping.	 Den	
består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
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Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 katalytisk	 reformeringsav-;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta	 og	 fraksjonering	 av	 hele	 strømmen.	
Den	består	av	metan,	etan	og	propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 splittertoppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
råstoffet	til	C3-C4-separatoren	Den	består	hovedsakelig	av	C3-hydrokarboner.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	stabilisator	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
væsken	fra	første	tårn	brukt	i	destillasjon	av	råolje.	Den	består	av	mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	butantårn;	petroleumsgass 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 destillat	 og	 naftastabilisator;	
petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakket	 nafta	 og	 destillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Restgass	(petroleum),	termisk	krakket	destillat,	gassolje-	og	nafta-absorber;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	separasjon	av	
termisk	krakkede	destillater,	nafta	og	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

Restgass	(petroleum),	termisk	krakket	hydrokarbon	fraksjoneringsstabilisator,	
petroleumsforkoksing;	petroleumsgass

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 termisk	 krakkede	 hydrokarboner	 fra	
petroleumsforkoksing.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

Gasser	(petroleum),	lette,	dampkrakkede,	butadienkonsentrat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 fra	en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	lik	C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K
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Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 katalytisk	 reformer	 stabilisator	
toppfraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	direktedestillert	nafta	og	fraksjonering	av	hele	strømmen.	Den	
består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Hydrokarboner,	C4;	petroleumsgass 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkaner,	C1-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K

Gasser	(petroleum),	dampkrakker,	C3-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
propylen	og	noe	propan,	med	kokeområde	ca.	fra	–70	°C–0	°C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

Hydrokarboner,	C4,	dampkrakkerdestillat;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	på	C4,	hovedsakelig	1-buten	og	2-buten,	
men	også	butan	og	isobuten,	med	kokeområde	ca.	-12	°C–5	°C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede,	C4-fraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
en	 kondensert	 petroleumsgassblanding	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	
oksidere	merkaptaner	 eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	Den	består	 hovedsakelig	
av	C4-mettede	og	-umettede	hydrokarboner.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K

Hydrokarboner,	C4,	1,3-butadien-	og	isobutenfrie;	petroleumsgass 649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K

Raffinater	 (petroleum),	dampkrakket	C4-fraksjon,	kobberammoniumacetat-
ekstraksjon,	C3	og	C5-umettede,	butadienfrie;	petroleumsgass

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

Gasser	(petroleum),	aminsystem	råstoff;	raffinerigass

(En	 tilførselsgass	 til	 systemet	 for	 fjerning	 av	 hydrogensulfid	 ved	
aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen.	 Den	 kan	 også	
inneholde	 karbonmonoksid,	 karbondioksid,	 hydrogensulfid	 og	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

Gasser	(petroleum),	benzenenhet	hydrogenavsvovler	av-;	raffinerigass

(Restgasser	 fra	 benzenenhet.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen.	 Den	
kan	 også	 inneholde	 karbonmonoksid	 og	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6,	herunder	benzen.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Gasser	(petroleum),	benzenenhet	resirkulering,	hydrogenrike;	raffinerigass 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 gjenvinning	
av	 gassene	 fra	 benzenenheten.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	
med	 små	mengder	 karbonmonoksid	 og	 hydrokarboner,	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)
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Gasser	(petroleum),	blandingsolje,	hydrogen-	og	nitrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og	nitrogen,	med	små	
mengder	karbonmonoksid,	karbondioksid	og	alifatiske	hydrokarboner,	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 nafta	 stripper	 toppfraksjoner;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	mettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K

Gasser	(petroleum),	C6-8,	katalytisk	reformer	resirkulering;	raffinerigass 649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-C8-råstoff,	 resirkulert	 for	
å	 gjenvinne	 hydrogen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen.	 Den	 kan	
også	inneholde	små	mengder	karbonmonoksid,	karbondioksid,	nitrogen	og	
hydrokarboner,	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

Gasser	(petroleum),	C6-8,	katalytisk	reformer;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-C8-råstoff.	 Den	 består	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C5	 samt	
hydrogen.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

Gasser	 (petroleum),	 C6-8,	 katalytisk	 reformer	 resirkulering,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Gasser	(petroleum),	C2-returstrøm;	raffinerigass 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 ekstraksjon	
av	hydrogen	fra	en	gasstrøm	som	hovedsakelig	består	av	hydrogen	og	små	
mengder	nitrogen,	karbonmonoksid,	metan,	etan	og	etylen.	Den	inneholder	
hovedsakelig	hydrokarboner	som	metan,	etan	og	etylen,	med	små	mengder	
hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

Gasser	(petroleum),	tørre	sure,	gasskonsentrasjonsenhet	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	tørre	gasser	fra	en	gasskonsentrasjonsenhet.	Den	
består	av	hydrogen,	hydrogensulfid	og	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

Gasser	(petroleum),	gasskonsentrasjonsreabsorber,	destillasjon;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	fra	kombinerte	gasstrømmer	i	en	gasskonsentrasjonsreabsorber.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	 karbonmonoksid,	 karbondioksid,	
nitrogen	 og	 hydrogensulfid	 og	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K

Gasser	(petroleum),	hydrogenabsorber	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 å	 absorbere	 hydrogen	 fra	 en	
hydrogenrik	strøm.	Den	består	av	hydrogen,	karbonmonoksid,	nitrogen	og	
metan,	med	små	mengder	C2-hydrokarboner

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K
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Gasser	(petroleum),	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 separert	 i	 gassform	 fra	 hydrokarbongasser	
ved	 kjøling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 med	 små	 mengder	
karbonmonoksid,	nitrogen	og	metan	og	av	C2-hydrokarboner

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 blandingsolje,	 resirkulering,	
hydrogen-	og	nitrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	resirkulering	av	hydrogenbehandlet	
blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og	nitrogen	med	små	
mengder	 karbonmonoksid	 og	 karbondioksid	 og	 av	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

Gasser	(petroleum),	resirkulering,	hydrogenrike;	raffinerigass 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 resirkulering	 av	 reaktorgasser.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	mengder	karbonmonoksid	
og	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 hydrogensulfid,	 og	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

Gasser	(petroleum),	reformer,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 fra	 reformeringsenheter.	Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	mengder	karbonmonoksid	og	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gasser	(petroleum),	reformeringshydrogen-behandler;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 under	 en	
reformeringsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	metan	og	etan	
med	 små	mengder	 hydrogensulfid	 og	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogen-behandler,	 hydrogen-	 og	
metanrike;	raffinerigass

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 under	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	 metan,	
med	 små	 mengder	 karbonmonoksid,	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C5.)

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogen-behandler,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 under	
en	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 med	 små	
mengder	 karbonmonoksid	 og	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gasser	(petroleum),	termisk	krakking	destillasjon;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	
en	 termisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid,	
karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K
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Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakker	 refraksjoneringsabsorber;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	refraksjonering	
av	produktene	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrogen	og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	separator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	stabilisator;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	av	
katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandlingsseparator;	
raffinerigass

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	av	krakkingsdestillater	i	nærvær	av	en	katalysator.	Den	
består	av	hydrogen	og	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 direktedestillert	 nafta	 separator;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillert	 nafta.	Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	
C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 direktedestillert	 nafta	 stabilisator	
toppfraksjoner;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta,	 og	 deretter	 fraksjonering	 av	 hele	
strømmen.	Den	består	av	hydrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 høytrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 høyt	 trykk	 av	
strømmen	fra	en	reformeringsreaktor.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	
med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 lavtrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 lavt	 trykk	 av	
strømmen	fra	en	reformeringsreaktor.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	
med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K
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Gasser	(petroleum),	oljeraffinerigass	destillasjon	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 separert	 ved	 destillasjon	 av	 en	 gasstrøm	 som	
inneholder	 hydrogen,	 karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	eller	framkommet	ved	krakking	av	etan	
og	propan.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	
området	C1-C2,	hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

Gasser	 (petroleum),	 benzenenhet	 hydrogenbehandler	 pentantårn	
toppfraksjoner;	raffinerigass

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	hydrogenbehandling	av	tilførselen	
fra	en	benzenenhet	i	nærvær	av	en	katalysator,	fulgt	av	avpentanisering.	Den	
består	hovedsakelig	av	hydrogen,	etan	og	propan	med	små	mengder	nitrogen,	
karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)	Den	kan	inneholde	spor	av	benzen.)

Gasser	 (petroleum),	 sekundær	 absorberav-,	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	
toppfraksjoner	fraksjoneringstårn;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktene	 fra	 den	 katalytiske	 krakkingsprosessen	 i	 den	
fluidiserte	 katalytiske	 krakkeren.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 nitrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Petroleumsprodukter,	raffinerigasser;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 som	 hovedsakelig	 består	 av	 hydrogen,	 med	 små	
mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K

Gasser	(petroleum),	hydrokrakking	lavtrykksseparator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 væske-dampseparasjon	 av	
strømmen	 fra	 en	 hydrokrakkingsreaktor.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen	 og	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

Gasser	(petroleum),	raffineri;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ulike	
petroleumsraffineringsprosesser.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

Restgasser	(petroleum),	platinareformer	produkter	separator;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	kjemisk	reformering	av	naftener	
til	 aromater.	Den	består	 av	 hydrogen	og	mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 sur	 kerosin	 pentantårn	 stabilisator	
av-;	raffinerigass

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 fra	 stabilisering	 av	 produktene	 av	
avpentanisering	av	hydrogenbehandlet	kerosin.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrogen,	metan,	etan	og	propan	med	små	mengder	nitrogen,	hydrogensulfid,	
karbonmonoksid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C4-C5.)
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Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 sur	 kerosin	 ekspansjonskammer;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	fra	ekspansjonskammeret	i	et	anlegg	for	katalytisk	
hydrogenering	 av	 sur	 kerosin.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	
metan,	med	små	mengder	nitrogen,	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

Gasser	(petroleum),	destillat	unifiner	avsvovlingsstripper	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 strippet	 fra	 væskeproduktet	 av	 unifiner-
avsvovlingen.	Den	består	av	hydrogensulfid,	metan,	etan	og	propan.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 fraksjonering	 av-;	
raffinerigass

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktet	 fra	 den	 fluidiserte	 katalytiske	 krakkingsprosessen.	
Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 skrubbing,	 sekundære	
absorber	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 skrubbing	 av	 toppfraksjonsgass	
fra	 en	 reaktor	 for	 fluidisert	 katalytisk	 krakking.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	
nitrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Gasser	 (petroleum),	 tungt	 destillat	 hydrogenbehandler	 avsvovlingsstripper	
av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	strippet	fra	væskeproduktet	av	hydrogenavsvovlingen	
av	 et	 tungt	 destillat.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Restgasser	 (petroleum),	 platinareformer	 stabilisator,	 fraksjonering	 av	 lette	
produkter;	raffinerigass

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	fraksjonering	av	lette	fraksjoner	
fra	 platinareaktorene	 i	 platinareformerenheten.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	
metan,	etan	og	propan.)

Restgasser	fra	fordestillasjon	(petroleum),	destillasjon	av	råolje;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 i	 det	 første	 tårnet	 som	 brukes	
ved	 destillasjon	 av	 råolje.	 Den	 består	 av	 nitrogen	 og	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gasser	(petroleum),	tjærestripper	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	fraksjonering	av	redusert	 råolje.	
Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

Gasser	(petroleum),	unifiner	stripper	av-;	raffinerigass

(En	 blanding	 av	 hydrogen	 og	 metan	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
produktene	fra	unifiner-enheten.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K
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Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 hydrogenavsvovlet	 nafta	 separator;	
raffinerigass

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenavsvovling	 av	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	 metan,	 etan	 og	
propan.)

Restgass	(petroleum),	direktedestillert	nafta	hydrogenavsvovler;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenavsvovling	 av	
direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

Gasser	 (petroleum),	 svampabsorber	 av-,	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 og	
gassoljeavsvovler	toppfraksjonsfraksjonering;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	 produktene	
fra	 enheten	 for	 fluidisert	 katalytisk	 krakking	 og	 enheten	 for	 avsvovling	
av	 gassolje.	Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Gasser	(petroleum),	råoljedestillasjon	og	katalytisk	krakking;	raffinerigass 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	destillasjon	av	råolje	og	katalytisk	
krakking.	Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen,	karbonmonoksid	
og	parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C6.)

Gasser	(petroleum),	gassolje	dietanolaminskrubber	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	avsvovling	av	gassolje	ved	hjelp	
av	dietanolamin.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogensulfid,	hydrogen	og	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utløps-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 separasjon	 av	 væskefasen	 fra	
strømmen	 fra	 en	 hydrogeneringsreaksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utspyling;	raffinerigass 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 gasser,	 framkommet	 fra	 reformeringsenheten	
og	 fra	 spylegasser	 fra	 en	 hydrogeneringsreaktor.	Den	 består	 hovedsakelig	
av	hydrogen	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	
området	C1-C4.)

Gasser	(petroleum),	hydrogenatorutløp	ekspansjonskammer	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 av	 strømmen	 fra	
hydrogeneringsreaksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K
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Gasser	(petroleum),	nafta	dampkrakking	høytrykksrest-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 som	 en	 blanding	 av	 de	 ikke-
kondenserbare	delene	av	produktet	av	dampkrakking	av	nafta	og	restgassene	
fra	behandlingen	av	de	etterfølgende	produktene.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrogen	og	parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5,	som	kan	være	iblandet	naturgass.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K

Restgasser	 (petroleum),	 viskositetsreduksjon	 av	 reststoffer	 (visbryting);	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 viskositetsreduksjon	 av	 restene	
i	 en	 ovn.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogensulfid	 og	 parafiniske	 og	
olefinske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Bunnolje	(petroleum),	syrebehandlet;	bunnolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 bunnolje	 med	 svovelsyre.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50.)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L

Bunnolje	(petroleum),	leirebehandlet;	bunnolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 bunnolje	 med	 naturlig	 eller	 modifisert	 leire	 i	 en	 kontakt-	 eller	
perkolasjonsprosess	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C20-C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L

Gasser	(petroleum),	C3-4;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 råoljekrakking.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 i	 området	 C3-C4,	 hovedsakelig	 propan	 og	 propylen,	 og	 med	
kokeområde	ca.	fra	-51	°C	til	–1	°C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	krakket	destillat	og	katalytisk	krakket	nafta	
fraksjoneringsabsorber;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 produktene	
av	 katalytisk	 krakkede	 destillater	 og	 katalytisk	 krakket	 nafta.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	polymerisert	nafta	fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	
fraksjoneringsstabiliseringsprodukter	av	polymerisering	av	nafta.	Den	består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 nafta	 fraksjoneringsstabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	katalytisk	reformert	nafta,	der	hydrogensulfid	
er	 fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K
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Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandler	 stripper;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	 av	 termisk	 krakkede	 destillater	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Restgass	 (petroleum),	 direktedestillert	 destillat	 hydrogenavsvovler,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillater,	 der	 hydrogensulfid	 er	 fjernet	
ved	 aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

Restgass	(petroleum),	gassolje	katalytisk	krakking	absorber;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	katalytisk	krakking	av	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produktene	av	ulike	hydrokarbonstrømmer.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg	etantårn;	petroleumsgass 649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 av	 ulike	 hydrokarbonstrømmer.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 destillat	 og	 hydrogenavsvovlet	
nafta	fraksjonering,	syrefri;	petroleumsgass

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 nafta	 og	 hydrogenavsvovlede	 destillater,	 behandlet	
for	å	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 vakuumgassolje	 stripper,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 stabilisering	
ved	 stripping	 av	 katalytisk	 hydrogenavsvovlet	 vakuumgassolje,	 der	
hydrogensulfid	er	fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K

Restgass	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 nafta	 stabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	av	lett,	direktedestillert	nafta,	der	hydrogensulfid	
er	 fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K
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Restgass	 (petroleum),	 propan-propylen-alkyleringsråstoff	 forbehandlings-
etantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	 som	dannes	når	propan	 reagerer	med	propylen.	Den	består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K

Restgass	(petroleum),	vakuumgassolje	hydrogenavsvovler,	hydrogensulfidfri;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 vakuumgassolje,	 der	 hydrogensulfid	 er	 fjernet	
ved	 aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakkede	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C3-C5,	 og	med	kokeområde	 ca.	
-48	°C–32	°C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alkaner,	C1-2;	petroleumsgass 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkaner,	C2-3;	petroleumsgass 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K

Alkaner,	C3-4;	petroleumsgass 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkaner,	C4-5;	petroleumsgass 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K

Brenngasser;	petroleumsgass

(En	blanding	av	lette	gasser.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og/eller	
hydrokarboner	med	lav	molekylvekt.

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Brenngasser,	råoljedestillater;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 lette	 gasser	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	 og	 fra	
katalytisk	reformering	av	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4,	og	med	kokeområde	ca.	fra	
–217	°C	til	-12	°C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Hydrokarboner,	C3-4;	petroleumsgass 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Hydrokarboner,	C4-5;	petroleumsgass 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Hydrokarboner,	C2-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K

Petroleumsgasser,	kondenserte;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C3-C7,	og	med	kokeområde	ca.	–40	°C–80	°C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K
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Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 en	
flytende	petroleumsgassblanding	for	en	avsvovlingsprosess	for	å	omdanne	
merkaptaner	 eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C3-C7,	 og	med	kokeområde	 ca.	
–40	°C–80	°C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Gasser	(petroleum),	C3-4,	isobutanrike;	petroleumsgass 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjonen	 av	 mettede	
og	 umettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 normalt	 i	 området	 C3-C6,	
hovedsakelig	 butan	 og	 isobutan.	 Den	 består	 av	 mettede	 og	 umettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C3-C4,	hovedsakelig	isobutan.)

Destillater	(petroleum),	C3-6,	piperylenrike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 mettede	 og	
umettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 normalt	 i	 området	
C3-C6.	Den	består	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	
i	området	C3-C6,	hovedsakelig	piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gasser	(petroleum),	butan	splitter	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
butanstrømmen.	Den	består	 av	 alifatiske	hydrokarboner	med	et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K

Gasser	(petroleum),	C2-3;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 fraksjoneringsprosess.	 Den	 inneholder	
hovedsakelig	etan,	etylen,	propan	og	propylen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	gassolje	propantårn	bunnfraksjoner,	
C4-rike	syrefrie;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
en	hydrokarbonstrøm	fra	katalytisk	krakket	gassolje,	behandlet	for	å	fjerne	
hydrogensulfid	 og	 andre	 syrekomponenter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	butantårn	bunnfraksjoner,	C3-5-
rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 stabilisering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Restgass	 (petroleum),	 isomerisert	 nafta	 fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 produkter	 av	
fraksjoneringsstabilisering	av	isomerisert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)
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Bunnolje	(petroleum),	kullbehandlet;	bunnolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
bunnolje	med	aktivt	karbon	for	å	fjerne	sporbestanddeler	og	urenheter.	Den	
består	hovedsakelig	av	mettede	rettkjedede	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Destillater	(petroleum),	avsvovlede	middels	tunge;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
petroleumsdestillat	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C9-C20,	og	med	kokeområde	ca.	150	°C–345	°C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gassoljer	(petroleum),	løsemiddelraffinerte;	gassolje	uspesifisert 649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C11-C25,	 og	med	
kokeområde	ca.	205	°C–400	°C.)

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 middels	 tunge;	 gassolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C9-C20,	 og	med	
kokeområde	ca.	150	°C–345	°C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gassoljer	(petroleum),	syrebehandlede;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
svovelsyrebehandling.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C13-C25,	og	med	kokeområde	ca.	230	°C–400	°C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N

Destillater	(petroleum),	syrebehandlede	middels	tunge;	gassolje	uspesifisert 649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
svovelsyrebehandling.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C11-C20,	og	med	kokeområde	ca.	205	°C–345	°C.)

Destillater	(petroleum),	syrebehandlede	lette;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	
fra	 en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C9-C16,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
150	°C–290	°C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gassoljer	(petroleum),	kjemisk	nøytraliserte;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	 for	 å	 fjerne	 sure	 stoffer.	Den	består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C13-C25,	og	med	kokeområde	ca.	
230	°C–400	°C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N
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Destillater	 (petroleum),	 kjemisk	 nøytraliserte	 middels	 tunge;	 gassolje	
uspesifisert

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	 for	 å	 fjerne	 sure	 stoffer.	Den	består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C11-C20,	og	med	kokeområde	ca.	
205	°C–345	°C.)

Destillater	(petroleum),	leirebehandlede	middels	tunge;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 behandling	 av	 en	
petroleumsfraksjon	 med	 naturlig	 eller	 modifisert	 leire,	 vanligvis	 i	 en	
perkolasjonsprosess	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C9-C20,	og	med	kokeområde	ca.	150	°C–345	°C.)

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 middels	 tunge;	 gassolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator.	Den	består	av	
hydrokarboner	med	et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C11-C25,	 og	med	
kokeområde	ca.	205	°C–400	°C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N

Gassoljer	(petroleum),	hydrogenavsvovlede;	gassolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	petroleumsråstoff	
ved	 å	 behandle	 det	 med	 hydrogen	 for	 å	 konvertere	 organisk	 svovel	 til	
hydrogensulfid,	som	så	fjernes.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C13-C25	og	med	kokeområde	ca.	
230	°C–400	°C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 middels	 tunge;	 gassolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	petroleumsråstoff	
ved	 å	 behandle	 det	 med	 hydrogen	 for	 å	 konvertere	 organisk	 svovel	 til	
hydrogensulfid,	 som	 så	 fjernes.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C11-C25,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
205	°C–400	°C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest,	 høyt	
kokepunkt;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 destillasjon	
av	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest.	 Den	 har	 et	 ca.	 kokeområde	 fra	
343	°C–399	°C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N

Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest,	 middels	
kokepunkt;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 destillasjon	
av	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest.	 Den	 har	 et	 ca.	 kokeområde	 fra	
288	°C–371	°C.)

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest,	 lavt	
kokepunkt;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 destillasjon	
av	 katalytisk	 reformer	 fraksjoneringsrest.	Den	 har	 et	 ca.	 kokepunkt	 under	
288	°C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N
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Destillater	(petroleum),	høytraffinerte	middels	tunge;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
en	 petroleumsfraksjon	 for	 flere	 av	 følgende	 prosesser:	 Filtrering,	
sentrifugering,	 destillasjon	 ved	 atmosfærisk	 trykk,	 vakuumdestillasjon,	
syrning,	 nøytralisering	 og	 leirebehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C10-C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N

Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer,	 tungt	 aromatisk	 konsentrat;	
gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 en	 katalytisk	 reformert	 petroleumsfraksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C10-C16,	og	med	kokeområde	ca.	200	°C–300	°C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gassoljer,	parafiniske;	gassolje	uspesifisert

(Et	 destillat	 framkommet	 fra	 redestillasjon	 av	 en	 kompleks	 blanding	 av	
hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 strømmene	 fra	 kraftig	
katalytisk	hydrogenbehandling	av	parafiner.	Det	har	et	ca.	kokeområde	fra	
190	°C–330	°C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Nafta	 (petroleum),	 løsemiddelraffinert	 hydrogenavsvovlet	 tung;	 gassolje	
uspesifisert

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N

Hydrokarboner,	 C16-20,	 hydrogenbehandlet	 mellomdestillat,	 destillasjon	
lettfraksjoner;	gassolje	uspesifisert

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	første	utløp	fra	
vakuumdestillasjon	av	strømmer	fra	behandling	av	et	mellomdestillat	med	
hydrogen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C16-C20,	og	med	kokeområde	ca.	290	°C–350	°C.)	
Den	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	2	10-6	m².s-1	ved	100	°C.)

Hydrokarboner,	 C12-20,	 hydrogenbehandlede	 parafiniske,	 destillasjon	
lettfraksjoner;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 første	 utløp	
fra	 vakuumdestillasjon	 av	 strømmer	 fra	 behandling	 av	 tunge	 parafiner	
med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C12-C20,	 og	med	
kokeområde	ca.	230	°C–350	°C.)	Den	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
2	10-6	m².s-1	ved	100	°C.)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Hydrokarboner,	 C11-17,	 løsemiddelekstraherte	 lette	 nafteniske;	 gassolje	
uspesifisert

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	ekstraksjon	av	
aromatene	fra	et	 lett	naftenisk	destillat	med	en	viskositet	på	2.2	10-6	m².s-1	
ved	 40	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C11-C17	og	med	kokeområde	ca.	200	°C–300	°C.)

Gassoljer,	hydrogenbehandlede;	gassolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 redestillasjon	
av	 strømmene	 fra	 behandling	 av	 parafiner	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C17-C27,	og	med	kokeområde	ca.	330	°C–340	°C.)

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N
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Destillater	(petroleum),	kullbehandlede	lette	parafiniske;	gassolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	 jordoljefraksjon	med	aktivkull	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	polare	bestanddeler	
og	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C12-C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N

Destillater	 (petroleum),	 intermediære	parafiniske,	kullbehandlede;	gassolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 petroleum	 med	 aktivkull	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	 bestanddeler	 og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C16-C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N

Destillater	(petroleum),	intermediære	parafiniske,	leirebehandlede;	gassolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 petroleum	 med	 blekejord	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	 bestanddeler	 og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C16-C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N

Alkaner,	C12-26,	forgrenede	og	rettkjedede 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smørefett;	fett

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
i	 området	 C12-C50.)	 Kan	 inneholde	 organiske	 salter	 av	 alkalimetaller,	
jordalkalimetaller	og/eller	aluminiumforbindelser.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N

Parafinslam	(petroleum),	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 en	
petroleumsfraksjon	ved	krystallisasjon	i	 løsemiddel	(løsemiddelavvoksing)	
eller	 som	 en	 destillasjonsfraksjon	 fra	 svært	 voksholdig	 råolje.	Den	 består	
hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N

Parafinslam	(petroleum),	syrebehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 ved	
behandling	 av	 en	 petroleumsparafinslamfraksjon	 med	 svovelsyre.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Parafinslam	(petroleum),	leirebehandlet,	parafinslam

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsparafinslamfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire,	i	enten	
en	kontakt-	eller	perkolasjonsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	
rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N

Parafinslam	(petroleum),	hydrogenbehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
parafinslam	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N
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Parafinslam	(petroleum),	lavtsmeltende,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 en	
petroleumsfraksjon	 ved	 løsemiddelavvoksing.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 mettede	 rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Parafinslam	(petroleum),	lavtsmeltende,	hydrogenbehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
lavtsmeltende	 petroleumparafinslam	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	rettkjedede	og	forgrenede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N

Parafinslam	(petroleum),	lavtsmeltende,	kullbehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
lavtsmeltende	 parafinslam	 med	 aktivkull	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	
bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	rettkjedede	
og	forgrenede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C12.)

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N

Parafinslam	(petroleum),	lavtsmeltende,	leirebehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
lavtsmeltende	 petroleumparafinslam	 med	 bentonitt	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	
polare	 bestanddeler	 og	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Parafinslam	(petroleum),	lavtsmeltende,	kiselsyrebehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
lavtsmeltende	 petroleumparafinslam	 med	 kiselsyre	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	
polare	 bestanddeler	 og	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
rettkjedede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N

Parafinslam	(petroleum),	kullbehandlet,	parafinslam

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 petroleumsparafinslam	 med	 aktivkull	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	
bestanddeler	og	urenheter.

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatum;	petrolatum

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	et	halvfast	stoff	
ved	 avvoksing	 av	parafinisk	 restolje.	Den	består	 hovedsakelig	 av	mettede	
krystallinske	 og	 flytende	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolatum	(petroleum),	oksidert;	petrolatum

(En	kompleks	blanding	av	organiske	forbindelser,	hovedsakelig	karboksylsyrer	
med	høy	molekyvekt,	framkommet	ved	luftoksidering	av	petrolatum.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N
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Petrolatum	(petroleum),	aluminiumoksidbehandlet;	petrolatum

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 når	 petrolatum	
behandles	med	Al2O3	for	å	fjerne	polare	bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 mettede	 krystallinske	 og	 flytende	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N

Petrolatum	(petroleum),	hydrogenbehandlet;	petrolatum

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	et	halvfast	stoff	
fra	 avvoksing	 av	parafinisk	 restolje	 behandlet	med	hydrogen	 i	 nærvær	 av	
en	katalysator.	Den	består	 hovedsakelig	 av	mettede	mikrokrystallinske	og	
flytende	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolatum	(petroleum),	kullbehandlet;	petrolatum

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
petroleumspetrolatum	med	aktivkull	for	å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	
og	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner,	
hovedsakelig	med	et	karbontall	høyere	enn	C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolatum	(petroleum),	kiselsyrebehandlet;	petrolatum

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
petroleumpetrolatum	med	kiselsyre	for	å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	
urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner,	hovedsakelig	
med	et	karbontall	større	enn	C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N

Petrolatum	(petroleum),	leirebehandlet;	petrolatum

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
petrolatum	 med	 blekejord	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	 bestanddeler	 og	
urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	over	C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Naturbensin;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 separert	 fra	 naturgass	 ved	
prosesser	som	kjøling	eller	absorpsjon.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C8,	og	
med	kokeområde	ca.	–20	°C–120	°C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(Raffinerte,	 delvis	 raffinerte	 eller	 uraffinerte	 petroleumsprodukter	
framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 naturgass.	 Består	 av	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C6,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
100	°C–200	°C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P

Ligroin;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonert	
destillasjon	 av	 petroleum.	 Denne	 fraksjonen	 har	 kokeområde	 ca.	
20	°C–135	°C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P
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Nafta	(petroleum),	tung	direktedestillert;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C6-C12,	og	med	kokeområde	ca.	65	°C–230	°C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta	 (petroleum),	 direktedestillert	med	 stort	 kokeområde;	 nafta	med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	–20	°C–220	°C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta	(petroleum),	lett	direktedestillert;	nafta	med	lavt	kokepunkt 649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C10	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
–20	°C–180	°C.)

Løsemiddelnafta	(petroleum),	lett	alifatisk;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
råolje	eller	naturbensin.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C5-C10,	og	med	kokeområde	ca.	
35	°C–160	°C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destillater	(petroleum),	lett	direktedestillert;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C2-C7,	og	med	kokeområde	ca.	–88	°C–99	°C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Bensin,	dampgjenvinning;	nafta	med	lavt	kokepunkt 649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 separert	 fra	 gassene	 fra	
dampgjenvinningssystemene	 ved	 kjøling.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
–20	°C–196	°C.)

Bensin,	direktedestillert,	toppanlegg;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 produsert	 av	 toppanlegget	 ved	
destillasjon	av	råolje.	Den	har	kokeområde	ca.	36,1	°C–193,3	°C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta	(petroleum),	ikke	avsvovlet;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	naftastrømmer	fra	ulike	raffineriprosesser.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C5-C12,	og	med	kokeområde	ca.	
0	°C–230	°C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Destillater	 (petroleum),	 fraksjonering	 av	 lett	 direktedestillert	 bensin	
stabilisator	toppfraksjoner;	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C3-C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta	 (petroleum),	 tung	 direktedestillert,	 aromatholdig;	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 råolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C8-C12,	og	med	kokeområde	ca.	130	°C–210	°C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P

Nafta	(petroleum),	alkylatnafta	med	stort	kokeområde;	modifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 reaksjonen	 mellom	 isobutan	 og	 mono-olefiniske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 vanligvis	 i	 området	 C3-C5.	 Den	 består	
av	 mettede	 hydrokarboner,	 hovedsakelig	 forgrenede,	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C7-C12,	og	med	kokeområde	ca.	90	°C–220	°C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta	(petroleum),	tung	alkylatnafta;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 reaksjonen	 mellom	 isobutan	 og	 mono-olefiniske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 vanligvis	 i	 området	 C3-C5.	 Den	 består	
av	 mettede	 hydrokarboner,	 hovedsakelig	 forgrenede,	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C9-C12,	og	med	kokeområde	ca.	150	°C–220	°C.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P

Nafta	(petroleum),	lett	alkylatnafta;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 reaksjonen	 mellom	 isobutan	 og	 mono-olefiniske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 vanligvis	 i	 området	 C3-C5.	 Den	 består	
av	 mettede	 hydrokarboner,	 hovedsakelig	 forgrenede,	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C7-C10,	og	med	kokeområde	ca.	90	°C–160	°C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta	(petroleum),	isomerisering;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
isomerisering	 av	 rettkjedede	 paraffiniske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
i	 området	 C4-C6.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	mettede	 hydrokarboner	 som	
isobutan,	isopentan,	2,2-dimetylbutan,	2-metylpentan	og	3-metylpentan.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P

Nafta	 (petroleum),	 løsemiddelraffinert	 lett;	 modifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinatet	
ved	 en	 løsemiddelekstraksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C11,	 og	med	
kokeområde	ca.	35	°C–190	°C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P
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Nafta	 (petroleum),	 løsemiddelraffinert	 tung;	 modifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinatet	
ved	 en	 løsemiddelekstraksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C7-C12	 og	 med	
kokeområde	ca.	90	°C–230	°C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Raffinater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformer	 etylenglykol-vann	
motstrømsekstrakter;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	raffinatet	ved	
UDEX-ekstraksjonsprosessen	 ved	 den	 katalytiske	 reformerstrømmen.	 Den	
består	av	mettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	
C6-C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P

Raffinater	 (petroleum),	 reformer,	 Lurgi-separasjonsenhet;	 modifisert	 nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	 fra	
en	 Lurgi-separasjonsenhet.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 ikke-aromatiske	
hydrokarboner	med	ulike	 små	mengder	 aromatiske	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C6-C8.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta	 (petroleum),	 alkylat	med	 stort	 kokeområde,	 butanholdig;	modifisert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 reaksjonen	 mellom	 isobutan	 og	 mono-olefiniske	
hydrokarboner,	 normalt	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C5.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 mettede	 og	 forgrenede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	C7-C12,	med	 enkelte	 butaner	 og	med	 kokeområde	
ca.	35	°C–200	°C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destillater	 (petroleum),	 utvunnet	 ved	 dampkrakking	 av	 nafta,	
løsemiddelraffinerte	 lette	 hydrogenbehandlede;	 modifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinater	ved	
løsemiddelekstraksjon	 av	 hydrogenbehandlet	 lett	 destillat	 av	 dampkrakket	
nafta.)

Nafta	 (petroleum),	 C4-12,	 butanalkylat,	 isooktanrik;	 modifisert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 alkylering	
av	 butaner.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	 C4-C12,	 isooktanrik	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
35	°C–210	°C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Hydrokarboner,	 hydrogenbehandlede	 lette	 naftadestillater,	
løsemiddelraffinerte;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	
hydrogenbehandlet	 nafta	 fulgt	 av	 løsemiddelekstraksjon	 og	 destillasjon.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner	 med	 kokeområde	 ca.	
94	°C–99	°C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta	 (petroleum),	 isomerisering,	 C6-fraksjon;	 modifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 bensin	 som	 er	 katalytisk	 isomerisert.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
heksanisomerer	med	kokeområde	ca.	60	°C–66	°C.)
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Hydrokarboner,	C6-7-,	naftakrakking,	 løsemiddelraffinerte;	modifisert	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	sorpsjon	av	benzen	
fra	en	katalytisk	fullstendig	hydrogenert	benzen-rik	hydrokarbonfraksjon	fra	
destillasjon	 av	 forhydrogenert	 krakket	 nafta.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
parafiniske	og	nafteniske	hydrokarboner	med	et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C6-C7,	og	med	kokeområde	ca.	70	°C–100	°C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Hydrokarboner,	 C6-rike,	 hydrogenbehandlede	 lette	 naftadestillater,	
løsemiddelraffinerte;	modifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 hydrogenbehandlet	 nafta	 fulgt	 av	 løsemiddelekstraksjon.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner	med	kokeområde	ca.	65	°C–70	°C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P

Nafta	(petroleum),	tung	katalytisk	krakket;	katalytisk	krakket	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C6-C12,	 og	 med	 kokeområde	
ca.	 65	 °C–230	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 umettede	
hydrokarboner.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta	(petroleum),	lett	katalytisk	krakket;	katalytisk	krakket	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C11,	 og	 med	 kokeområde	
ca.	 –20	 °C–190	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 umettede	
hydrokarboner.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Hydrokarboner,	C3-11,	katalytisk	krakkede	destillater;	katalytisk	krakket	nafta	
med	lavt	kokepunkt

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C3-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
inntil	204	°C.)

Nafta	(petroleum),	katalytisk	krakket	lett	destillert;	katalytisk	krakket	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destillater	 (petroleum),	 framkommet	 ved	 dampkrakking	 av	 nafta,	
hydrogenbehandlede	 lette	 aromatiske;	 katalytisk	 krakket	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	 blanding	 av	hydrokarboner,	 framkommet	 å	 behandle	 et	 lett	
destillat	 fra	 dampkrakket	 nafta.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	
hydrokarboner.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P
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Nafta	 (petroleum),	 tung	 katalytisk	 krakking,	 avsvovlet;	 katalytisk	 krakket	
nafta	med	lavt	kokepunkt

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
katalytisk	 krakket	 petroleumsdestillat	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	
omdanne	merkaptaner	eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C6-C12,	og	med	
kokeområde	ca.	60	°C–200	°C.)

Nafta	 (petroleum),	 lett	 katalytisk	 krakking,	 avsvovlet;	 katalytisk	 krakket	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
katalytisk	krakket	nafta	for	en	avsvovlingsprosess	for	å	omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
kokeområde	ca.	35	°C–210	°C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P

Hydrokarboner,	C8-12,	katalytisk	krakking,	kjemisk	nøytraliserte;	katalytisk	
krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
en	fraksjon	fra	den	katalytiske	krakkingsprosessen,	etter	å	ha	gjennomgått	
en	alkalivask.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
i	området	C8-C12,	og	med	kokeområde	ca.	130	°C–210	°C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Hydrokarboner,	C8-12,	katalytisk	krakking	destillater;	katalytisk	krakket	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C8-C12,	 og	med	
kokeområde	ca.	140	°C–210	°C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Hydrokarboner,	C8-12,	katalytisk	krakking,	kjemisk	nøytraliserte,	avsvovlede;	
katalytisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P

Nafta	(petroleum),	lett	katalytisk	reformert;	katalytisk	reformert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C11,	 og	med	
kokeområde	 ca.	 35	 °C–190	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	
aromatiske	 og	 forgrenede	 hydrokarboner.	 Denne	 strømmen	 kan	 inneholde	
10	volumprosent	eller	mer	av	benzen.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta	(petroleum),	tung	katalytisk	reformert;	katalytisk	reformert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	 reformeringsprosess.	Den	består	hovedsakelig	
av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C7-C12,	og	med	kokeområde	ca.	90	°C–230	°C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Destillater	(petroleum),	katalytisk	reformert	pentantårn;	katalytisk	reformert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	destillasjon	av	produktene	av	
en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C3-C6,	 og	 med	
kokeområde	ca.	–49	°C–63	°C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Hydrokarboner,	C2-6,	C6-8	katalytisk	reformer;	katalytisk	reformert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Rester	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer;	katalytisk	reformert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-8-råstoff.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C2-C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P

Nafta	(petroleum),	 lett	katalytisk	reformert,	aromatfri;	katalytisk	reformert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	 fra	destillasjon	av	
produktene	av	en	katalytisk	 reformeringsprosess.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C8,	og	med	
kokeområde	 ca.	 35	 °C–120	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	
forgrenede	hydrokarboner	der	de	aromatiske	bestanddelene	er	fjernet.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 direktedestillert	 nafta	
toppfraksjoner;	katalytisk	reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta,	 fulgt	 av	 fraksjonering	 av	 hele	
strømmen.	Den	består	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Petroleumsprodukter,	 «hydrofiner-powerformer»-reformat;	 katalytisk	
reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	en	«hydrofiner-
powerformer»-prosess	og	med	kokeområde	ca.	27	°C–210	°C.)

Omdannet	 nafta	 (petroleum),	 stort	 kokeområde;	 katalytisk	 reformert	 nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C12,	 og	med	
kokeområde	ca.	35	°C–230	°C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta	(petroleum),	katalytisk	reformert;	katalytisk	reformert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C12,	 og	med	
kokeområde	 ca.	 30	 °C–220	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	
aromatiske	 og	 forgrenede	 hydrokarboner.	 Denne	 strømmen	 kan	 inneholde	
10	volumprosent	eller	mer	av	benzen.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destillater	 (petroleum),	 katalytisk	 reformerte	 hydrogenbehandlede	 lette,	
C8-12	aromatfraksjon;	katalytisk	reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 alkylbenzener	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	petroleumsnafta.	Den	består	hovedsakelig	av	alkylbenzener	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C8-C10,	og	med	kokeområde	ca.	
160	°C–180	°C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C8,	 utvunnet	 ved	 katalytisk	 reformering;	
katalytisk	reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromatiske	 hydrokarboner,	 C7-12,	 C8-rike;	 katalytisk	 reformert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 separasjon	
fra	 den	 platformatholdige	 fraksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C7-C12	
(hovedsakelig	C8),	og	kan	inneholde	ikke-aromatiske	hydrokarboner,	begge	
med	kokeområde	ca.	130	°C–200	°C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P

Bensin,	C5-11,	høyoktan	stabilisert	reformert;	katalytisk	reformert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 høyoktanblanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
katalytisk	 dehydrogenering	 av	 en	 hovedsakelig	 naftenisk	 nafta.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 og	 ikke-aromatiske	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C5-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
45	°C–185	°C.)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

Hydrokarboner,	C7-12,	C>9-aromatrike,	reformering	tung	fraksjon;	katalytisk	
reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 separasjon	
fra	 den	 platformatholdige	 fraksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 ikke-
aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C7-C12,	med	kokeområde	ca.	120	°C–210	°C	samt	C9	og	høyere	aromatiske	
hydrokarboner.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P

Hydrokarboner,	 C5-11,	 ikke-aromatrike,	 reformering	 lettfraksjon;	 katalytisk	
reformert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 separasjon	
fra	 den	 platformatholdige	 fraksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 ikke-
aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C11,	
og	med	kokeområde	ca.	35	°C–125	°C	samt	benzen	og	toluen.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Bunnolje	(petroleum),	kiselsyrebehandlet;	bunnolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 bunnolje	 med	 kiselsyre	 for	 å	 fjerne	 sporbestanddeler	 og	 urenheter.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 rettkjedede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	større	enn	C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Nafta	 (petroleum),	 lett	 termisk	 krakket;	 termisk	 krakket	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	 av	 en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	 av	
umettede	hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C4-C8,	
og	med	kokeområde	ca.	–10	°C–130	°C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta	 (petroleum),	 tung	 termisk	 krakket;	 termisk	 krakket	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	 av	 en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	 av	
umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C6-C12,	
og	med	kokeområde	ca.	65	°C–220	°C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P

Destillater	 (petroleum),	 tunge	 aromatiske;	 termisk	 krakket	 nafta	med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	 av	 termisk	 krakking	 av	 etan	 og	 propan.	Denne	 fraksjonen	med	
høyere	 kokepunkt	 består	 hovedsakelig	 av	C5-C7	 aromatiske	 hydrokarboner	
med	 enkelte	 umettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	lik	C5.	Denne	strømmen	kan	inneholde	benzen.)

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destillater	 (petroleum),	 lette	 aromatiske;	 termisk	 krakket	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 produkter	
av	 termisk	 krakking	 av	 etan	 og	 propan.	 Denne	 fraksjonen	 med	 lavere	
kokepunkt	 består	 hovedsakelig	 av	 C5-C7	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	
enkelte	 umettede	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
lik	C5.	Denne	strømmen	kan	inneholde	benzen.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destillater	 (petroleum),	 framkommet	 ved	 pyrolyse	 av	 nafta	 og	 raffinat,	
bensinblanding;	termisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
pyrolysefraksjonering	 ved	 816	 °C	 av	 nafta	 og	 raffinat.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	lik	C9	og	med	kokepunkt	
ca.	204	°C.)

Aromatiske	hydrokarboner,	C6-8,	framstilt	ved	pyrolyse	av	nafta	og	raffinat;	
termisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
pyrolysefraksjonering	 ved	 816	 °C	 av	 nafta	 og	 raffinat.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C6-C8,	herunder	benzen.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destillater	 (petroleum),	 termisk	krakket	nafta	og	gassolje;	 termisk	krakket	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 termisk	 krakket	 nafta	 og/eller	 gassolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	lik	C5,	og	med	kokeområde	ca.	
33	°C–60	°C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destillater	(petroleum),	termisk	krakket	nafta	og	gassolje,	C5-dimerholdige;	
termisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
ekstraksjonsdestillasjon	 av	 termisk	 krakket	 nafta	 og/eller	 gassolje.	 Den	
består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	lik	C5,	med	enkelte	
dimeriserte	C5-olefiner	og	med	kokeområde	ca.	33	°C–184	°C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Destillater	 (petroleum),	 termisk	 krakket	 nafta	 og	 gassolje,	 ekstraktive;	
termisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
ekstraksjonsdestillasjon	av	termisk	krakket	nafta	og/eller	gassolje.	Den	består	
av	parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner,	hovedsakelig	isoamylener	som	
2-metyl-1-buten	og	2-metyl-2-buten,	og	med	kokeområde	ca.	31	°C–40	°C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destillater	 (petroleum),	 lette	 termisk	 krakkede,	 avbutaniserte	 aromatiske;	
termisk	krakket	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	 fra	en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
aromatiske	hydrokarboner,	hovedsakelig	benzen.)

Nafta	(petroleum),	lett	termisk	krakket,	avsvovlet;	termisk	krakket	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
petroleumsdestillat	 av	 tunge	 oljefraksjoner	 fra	 termisk	 krakking	 ved	 høy	
temperatur	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	 merkaptaner.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 aromater,	 olefiner	 og	 mettede	 hydrokarboner	 med	
kokeområde	ca.	20	°C–100	°C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta	 (petroleum),	hydrogenbehandlet	 tung;	hydrogenbehandlet	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C6-C13,	og	med	
kokeområde	ca.	65	°C–230	°C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P

Nafta	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 lett;	 hydrogenbehandlet	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C11,	og	med	
kokeområde	ca.	–20	°C–190	°C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 lett;	 hydrogenbehandlet	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
hydrogenavsvovlingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	–20	°C–190	°C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Nafta	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 tung;	 hydrogenbehandlet	 nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
hydrogenavsvovlingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C7-C12,	og	med	kokeområde	ca.	90	°C–230	°C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 middels	 tunge,	 middels	
kokepunkt;	hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	av	en	hydrogenbehandling	av	middels	tunge	destillater.	Den	består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C10,	og	med	
kokeområde	ca.	127	°C–188	°C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P

Destillater	 (petroleum),	 lett	 destillat	 hydrogenbehandlingsprosess,	 lavt	
kokepunkt;	hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	 fra	en	hydrogenbehandling	av	 lette	destillater.	Den	består	av	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C6-C9,	 og	 med	
kokeområde	ca.	3	°C–194	°C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 tung	 nafta,	 isoheksantårn	
toppfraksjoner;	hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 fra	 en	 hydrogenbehandling	 av	 tung	 nafta.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C3-C6,	 og	 med	
kokeområde	ca.	–49	°C–68	°C.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

Løsemiddelnafta	 (petroleum),	 lett	 aromatisk,	 hydrogenbehandlet;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C8-C10,	og	med	kokeområde	ca.	135	°C–210	°C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 termisk	 krakket	 lett;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 termisk	 krakkerdestillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C11	og	med	
kokeområde	ca.	23	°C–195	°C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P

Nafta	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 lett,	 sykloalkanholdig;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
en	petroleumsfraksjon.	Den	består	hovedsakelig	av	alkaner	og	sykloalkaner	
med	kokeområde	ca.	–20	°C–190	°C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P
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Nafta	 (petroleum),	 tung	 dampkrakket,	 hydrogenert;	 hydrogenbehandlet	
nafta	med	lavt	kokepunkt

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 med	 stort	 kokeområde;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
hydrogenavsvovlingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
30	°C–250	°C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P

Nafta	(petroleum),	hydrogenbehandlet	lett,	dampkrakket;	hydrogenbehandlet	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
en	 petroleumsfraksjon	 fra	 en	 pyrolyseprosess	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	
en	 katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 umettede	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C11,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
35	°C–190	°C.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Hydrokarboner,	 C4-12,	 naftakrakking,	 hydrogenbehandlede;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktet	 av	 en	 naftadampkrakkingsprosess	 og	 påfølgende	 katalytisk	
selektiv	 hydrogenering	 av	 gumdannere.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C4-C12,	og	med	kokeområde	ca.	
30	°C–230	°C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P

Løsemiddelnafta	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 lett	 naftenisk;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
en	 petroleumsfraksjon	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 sykloparafiniske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C6-C7,	og	med	kokeområde	ca.	73	°C–85	°C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta	(petroleum),	lett,	dampkrakket,	hydrogenert;	hydrogenbehandlet	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	separasjon	og	
påfølgende	hydrogenering	av	produktene	av	en	dampkrakkingsprosess	for	å	
produsere	etylen.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	og	umettede	parafiner,	
sykliske	parafiner	og	sykliske	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	 C4-C10,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	 50	 °C–200	 °C.	
Andelen	 av	 benzenhydrokarboner	 kan	 variere	 opptil	 30	 vektprosent,	
og	 strømmen	 kan	 også	 inneholde	 små	 mengder	 svovel	 og	 oksygenerte	
forbindelser.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P

Hydrokarboner,	 C6-11,	 hydrogenbehandlede,	 avaromatiserte;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	av	løsemidler	for	å	omdanne	aromater	til	naftener	ved	
katalytisk	hydrogenering.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Hydrokarboner,	 C9-12,	 hydrogenbehandlede,	 avaromatiserte;	
hydrogenbehandlet	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	av	løsemidler	for	å	omdanne	aromater	til	naftener	ved	
katalytisk	hydrogenering.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P



Nr.	35/306 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Stoddard	solvent/rensebensin;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(Et	fargeløst,	raffinert	petroleumsdestillat	uten	harsk	eller	ubehagelig	lukt	og	
med	kokeområde	ca.	149	°C–205	°C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P

Naturgasskondensater	(petroleum);	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	separert	i	væskeform	fra	naturgass	
i	 en	 overflateseparator	 ved	 tilbakekondensasjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C20.	Den	er	
flytende	ved	atmosfærisk	temperatur	og	trykk.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Naturgass	 (petroleum),	 rå	 flytende	 blanding;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	separert	i	væskeform	fra	naturgass	
i	et	gassgjenvinningsanlegg	ved	prosesser	som	kjøling	eller	absorpsjon.	Den	
består	hovedsakelig	av	mettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
i	området	C2-C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P

Nafta	(petroleum),	lett	hydrokrakket;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	destillasjon	av	produktene	av	en	
hydrokrakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C4-C10,	og	med	kokeområde	ca.	
–20	°C–180	°C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta	(petroleum),	tung	hydrokrakket;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	destillasjon	av	produkter	av	en	
hydrokrakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C6-C12,	og	med	kokeområde	ca.	
65	°C–230	°C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P

Nafta	(petroleum),	avsvovlet;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
petroleumsnafta	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	 merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C4-C12,	og	med	kokeområde	ca.	–10	°C–230	°C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta	(petroleum),	syrebehandlet;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinat	
fra	 en	 svovelsyrebehandlingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C7-C12,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
90	°C–230	°C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Nafta	 (petroleum),	 kjemisk	 nøytralisert	 tung;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	 for	 å	 fjerne	 sure	 stoffer.	Den	består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C6-C12,	og	med	kokeområde	ca.	
65	°C–230	°C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta	 (petroleum),	 kjemisk	 nøytralisert	 lett;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	
behandlingsprosess	 for	 å	 fjerne	 sure	 stoffer.	Den	består	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
–20	°C–190	°C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P

Nafta	(petroleum),	katalytisk	avvokset;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
avvoksing	 av	 en	 petroleumsfraksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C12,	 og	med	
kokeområde	ca.	35	°C–230	°C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta	(petroleum),	lett,	dampkrakket;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C11,	
og	med	 kokeområde	 ca.	 –20	 °C–190	 °C.	Denne	 strømmen	 kan	 inneholde	
10	volumprosent	eller	mer	av	benzen.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P

Løsemiddelnafta	 (petroleum),	 lett	 aromatisk;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
aromatiske	strømmer.	Den	består	hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C8-C10,	og	med	kokeområde	ca.	
135	°C–210	°C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromatiske	hydrokarboner,	C6-10,	syrebehandlede,	nøytraliserte;	uspesifisert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destillater	 (petroleum),	 C3-5,	 2-metyl-2-buten-rike;	 uspesifisert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	destillasjon	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 vanligvis	 i	 området	 C3-C5,	 hovedsakelig	 isopentan	 og	
3-metyl-1-buten.	Den	består	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	med	et	
karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	2-metyl-2-buten.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P

Destillater	(petroleum),	polymeriserte	dampkrakkede	petroleumsdestillater,	
C5-C12-fraksjon;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
et	polymerisert,	dampkrakket	petroleumsdestillat.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P
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Destillater	(petroleum),	dampkrakkede,	C5-12-fraksjon;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 organiske	 forbindelser	 framkommet	 ved	
destillasjon	 av	 produkter	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 av	
umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C12.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Destillater	 (petroleum),	 C5-10-fraksjon,	 blandet	 med	 lett	 dampkrakket	
petroleumsnafta,	C5-fraksjon;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P

Ekstrakter	 (petroleum),	 kaldsyre,	 C4-C6;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	organiske	forbindelser	framkommet	ved	ekstraksjon	
i	 en	 kaldsyreenhet	 av	 mettede	 og	 umettede	 alifatiske	 hydrokarboner,	
vanligvis	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C6,	 hovedsakelig	 pentaner	 og	
amylener.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C4-C6,	hovedsakelig	C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destillater	 (petroleum),	 pentantårn	 toppfraksjoner;	 uspesifisert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 en	 katalytisk	
krakket	gasstrøm.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C4-C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P

Rester	(petroleum),	butansplitter	bunnfraksjoner;	uspesifisert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	destillasjonsrest	fra	destillasjon	av	en	butanstrøm.	Den	består	
av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C4-C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Restoljer	(petroleum),	isobutantårn;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 ved	 atmosfærisk	 trykk	 av	
en	 butan-butylenstrøm.	 Den	 består	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta	(petroleum)	med	stort	kokeområde,	koks-;	uspesifisert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	 av	 en	 væskeforkoksing.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 umettede	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C15,	 og	med	
kokeområde	ca.	43	°C–250	°C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P

Nafta	(petroleum),	dampkrakket	middels	tung	aromatisk;	uspesifisert	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produkter	 fra	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C7-C12,	
og	med	kokeområde	ca.	130	°C–220	°C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P
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Nafta	 (petroleum),	med	stort	kokeområde,	 leirebehandlet,	direktedestillert;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
direktedestillert	 nafta	 med	 stort	 kokeområde	med	 naturlig	 eller	 modifisert	
leire,	 vanligvis	 i	 en	 perkolasjonsprosess,	 for	 å	 fjerne	 spor	 av	 polare	
bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	–20	°C–220	°C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta	(petroleum),	leirebehandlet	lett	direktedestillert;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
lett	direktedestillert	nafta	med	naturlig	eller	modifisert	 leire,	vanligvis	 i	 en	
perkolasjonsprosess,	 for	å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C7-C10,	og	med	kokeområde	ca.	93	°C–180	°C.)

Nafta	(petroleum),	lett,	dampkrakket	aromatisk;	uspesifisert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produkter	 fra	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C7-C9,	
og	med	kokeområde	ca.	110	°C–165	°C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta	(petroleum),	lett,	dampkrakket,	avbenzenisert;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produkter	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C4-C12,	 og	med	
kokeområde	ca.	80	°C–218	°C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P

Nafta	(petroleum),	aromatholdig;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Bensin,	 pyrolyse-,	 butantårn	 bunnfraksjoner;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	destillasjonsrestene	fra	propantårn.	Den	består	av	hydrokarboner,	med	et	
karbontall	hovedsakelig	høyere	enn	C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta	(petroleum),	lett,	avsvovlet;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 et	
petroleumsdestillat	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	merkaptaner	
eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	og	umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C3-C6,	 og	 med	
kokeområde	ca.	–20	°C–100	°C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P

Naturgasskondensater;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 separert	 og/eller	 kondensert	
fra	 naturgass	 under	 transport	 og	 oppsamlet	 i	 brønnhodet	 og/eller	 fra	
produksjons-,	oppsamlings-,	overførings-	og	distribusjonsrørledninger	under	
bakken,	 i	 væskeutskillere	 osv.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C8.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J
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Destillater	(petroleum),	unifiner-behandling	av	nafta;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 stripping	
av	 produktene	 fra	 nafta-unifineren.	 Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P

Nafta	(petroleum),	katalytisk	reformert	lett,	aromatfri	fraksjon;	uspesifisert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 som	 gjenstår	 etter	 fjerning	
av	 aromatiske	 forbindelser	 fra	 katalytisk	 reformert	 lett	 nafta	 i	 en	 selektiv	
absorpsjonsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 parafiniske	 og	 sykliske	
forbindelser	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C8,	 og	 med	
kokeområde	ca.	66	°C–121	°C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Bensin;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 som	 hovedsakelig	 består	 av	
parafiner,	 sykloparafiner,	 aromatiske	 og	 olefiniske	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	 C3	 og	med	 kokeområde	 i	 området	
30	°C-260	°C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P

Aromatiske	hydrokarboner,	C7-8,	dealkyleringsprodukter,	destillasjonsrester;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Hydrokarboner,	 C4-6,	 lette	 pentantårn-fraksjoner,	 aromatisk	
hydrogenbehandler;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 første	 utløp	
fra	pentantårnet	 før	hydrogenbehandling	av	de	aromatiske	 råstoffene.	Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C4-C6,	hovedsakelig	pentaner	og	pentener,	og	med	kokeområde	ca.	
25	°C-40	°C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destillater	 (petroleum),	 temperaturutjevnet	 dampkrakket	 nafta,	 C5-rike;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 temperaturutjevnet	 dampkrakket	 nafta.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C5,	hovedsakelig	
C5.)

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	katalytisk	reformert	lett	nafta;	uspesifisert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	ekstrakter	ved	
en	 løsemiddelekstraksjon	 av	 en	 katalytisk	 reformert	 petroleumsfraksjon.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C7-C8,	og	med	kokeområde	ca.	100	°C–200	°C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta	(petroleum),	hydrogenavsvovlet	lett,	avaromatisert;	uspesifisert	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 hydrogenavsvovlede	 og	 avaromatiserte	 lette	 petroleumsfraksjoner.	Den	
består	hovedsakelig	av	C7-parafiner	og	sykloparafiner	med	kokeområde	ca.	
90	°C–100	°C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta	 (petroleum),	 lett,	 C5-rik,	 avsvovlet;	 uspesifisert	 nafta	 med	 lavt	
kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 en	
petroleumsnafta	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	 merkaptaner	
eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C4-C5,	hovedsakelig	C5,	og	med	
kokeområde	ca.	–10	°C–35	°C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Hydrokarboner,	C8-11-,	naftakrakking,	toluenfraksjon;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
forhydrogenert	 krakket	 nafta.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C8-C11,	og	med	kokeområde	ca.	
130	°C–205	°C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Hydrokarboner,	C4-11,	naftakrakking,	aromatfrie;	uspesifisert	nafta	med	lavt	
kokepunkt

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P

(En	kompleks	blanding	 av	hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 forhydrogenert	
krakket	 nafta	 etter	 destillasjonsseparasjon	 av	 hydrokarbonfraksjoner	 som	
inneholder	 benzen	og	 toluene	 og	 en	 fraksjon	med	høyere	kokepunkt.	Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C4-C11,	og	med	kokeområde	ca.	30	°C–205	°C.)

Nafta	 (petroleum),	 lett	 temperaturutjevnet,	dampkrakket;	uspesifisert	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	dampkrakket	nafta	etter	gjenvinning	fra	en	temperaturutjevningsprosess.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C4-C6,	og	med	kokeområde	ca.	0	°C–80	°C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destillater	(petroleum),	C6-rike;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 et	 petroleumsråstoff.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	 området	 C5-C7,	 rik	 på	 C6,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
60	°C–70	°C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P

Bensin,	pyrolyse-,	hydrogenert;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 destillasjonsfraksjon	 fra	 hydrogeneringen	 av	 pyrolysebensin	 med	
kokeområde	ca.	20	°C–200	°C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destillater	 (petroleum),	 dampkrakkede,	 C8-12-fraksjon,	 polymeriserte,	 lette	
destillasjonsfraksjoner;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
den	polymeriserte	C8-C12-fraksjonen	av	dampkrakkede	petroleumsdestillater.	
Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C8-C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P
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Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	tunge	nafta-,	leirebehandlede;	uspesifisert	
nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 tungt	 naftisk	 løsemiddelpetroleumsekstrakt	 med	 blekejord.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C6-C10,	og	med	kokeområde	ca.	80	°C–180	°C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P

Nafta	 (petroleum),	 lett,	 dampkrakket,	 avbenzenisert,	 termisk	 behandlet;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	behandling	og	
destillasjon	av	avbenzenisert,	lett	dampkrakket	petroleumsnafta.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C7-C12	og	med	kokeområde	ca.	95	°C–200	°C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta	 (petroleum),	 lett,	 dampkrakket,	 termisk	behandlet;	uspesifisert	nafta	
med	lavt	kokepunkt

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	behandling	og	
destillasjon	av	 lett	dampkrakket	petroleumsnafta.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C5-C6,	og	med	
kokeområde	ca.	35	°C–80	°C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destillater	 (petroleum),	 C7-9,	 C8-rike,	 hydrogenavsvovlede	 avaromatiserte;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 hydrogenavsvovlede	 og	 avaromatiserte	 lette	 petroleumsfraksjoner.	Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
i	 området	 C7-C9,	 hovedsakelig	 C8-parafiner	 og	 -sykloparafiner,	 og	 med	
kokeområde	ca.	120	°C–130	°C.)

Hydrokarboner,	 C6-8,	 hydrogenerte	 sorpsjonsavaromatiserte,	
toluenraffinering;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 sorpsjon	 av	
toluen	 fra	en	hydrogenfraksjon	av	krakket	bensin	behandlet	med	hydrogen	
i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C6-C8,	 og	med	kokeområde	 ca.	
80	°C–135	°C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Forkokset	 nafta	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 med	 stort	 kokeområde;	
uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 forkoksingsdestillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C5-C11,	 og	med	
kokeområde	ca.	23	°C–196	°C.)

Nafta	(petroleum),	avsvovlet	lett;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	 en	
petroleumsnafta	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	 omdanne	 merkaptaner	
eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C5-C8,	 og	med	kokeområde	 ca.	
20	°C–130	°C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P
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Hydrokarboner,	 C3-6-,	 C5-rike,	 dampkrakket	 nafta;	 uspesifisert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 dampkrakket	 nafta.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	
karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P

Hydrokarboner,	 C5-rike,	 disyklopentadien-holdige;	 uspesifisert	 nafta	 med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 lik	 C5	 og	 disyklopentadien,	 og	 med	
kokeområde	ca.	30	°C–170	°C.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

Rester	(petroleum),	dampkrakkede	lette,	aromatiske;	uspesifisert	nafta	med	
lavt	kokepunkt

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	 produktene	 av	 dampkrakking	 eller	 lignende	 prosesser	 etter	 fjerning	 av	
de	letteste	produktene,	som	gir	en	rest	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	
større	enn	C5.	Den	består	hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	høyere	enn	C5,	og	med	kokepunkt	over	ca.	40	°C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Hydrokarboner,	C≥5,	C5-6-rike;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt 649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Hydrokarboner,	C5-rike;	uspesifisert	nafta	med	lavt	kokepunkt 649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatiske	hydrokarboner,	C8-10;	lettolje-redestillat,	høyt	kokepunkt 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P

Destillater	(petroleum),	lette	katalytisk	krakkede;	krakket	gassolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C9-C25,	 og	 med	 kokeområde	
ca.	 150	 °C–400	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 bisykliske	
aromatiske	hydrokarboner.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destillater	(petroleum),	intermediære	katalytisk	krakkede;	krakket	gassolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
produkter	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C11-C30,	 og	 med	 kokeområde	
ca.	 205	 °C–450	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 trisykliske	
aromatiske	hydrokarboner.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2

Destillater	(petroleum),	lette	termisk	krakkede;	krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	 av	 en	 termisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	 av	
umettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C10-C22,	
og	med	kokeområde	ca.	160	°C–370	°C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8
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Destillater	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 lette	 katalytisk	 krakkede;	
krakket	gassolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	lette	
katalytisk	 krakkede	 destillater	 med	 hydrogen	 for	 å	 konvertere	 organisk	
svovel	 til	 hydrogensulfid,	 som	 så	 fjernes.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C9-C25,	 og	 med	 kokeområde	
ca.	 150	 °C–400	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 bisykliske	
aromatiske	hydrokarboner.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5

Destillater	(petroleum),	lett,	dampkrakket	nafta;	krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 flertrinnsdestillasjon	 av	
produktene	fra	en	dampkrakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C10-C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destillater	 (petroleum),	 krakkede	 dampkrakkede	 petroleumsdestillater;	
krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillering	
av	 krakket	 dampkrakketdestillat	 og/eller	 fraksjonsprodukter	 av	 dette.	Den	
består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C10	 til	
polymerer	med	lav	molekylvekt.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gassoljer	(petroleum),	dampkrakkede;	krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produktene	 fra	en	dampkrakkingsprosess.	Den	består	av	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	 C9	 og	 med	 kokepunkt	 ca.	
205	°C–400	°C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlede	 termisk	 krakkede	 middels	
tunge;	krakket	gassolje

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 termisk	 krakkerdestillatmateriale.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C11-C25	og	med	kokeområde	ca.	205	°C–400	°C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gassoljer	 (petroleum),	 termisk	 krakkede,	 hydrogenavsvovlede;	 krakket	
gassolje

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Rester	(petroleum),	hydrogenert	dampkrakket	nafta;	krakket	gassolje 649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	en	restfraksjon	
etter	 destillasjon	 av	 hydrogenbehandlet	 dampkrakket	 nafta.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	kokeområde	ca.	200	°C–350	°C.)

Rester	(petroleum),	dampkrakkede	naftadestillasjons-;	krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 en	
kolonnebunnfraksjon	fra	separasjon	av	strømmer	fra	dampkrakking	av	nafta	
ved	høy	temperatur.	Kokeområdet	er	ca.	147	°C–300	°C	og	gir	en	ferdig	olje	
med	en	viskosiett	på	18	10-6	m².s-1	ved	50	°C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9
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Destillater	(petroleum),	lette	katalytisk	krakkede	termisk	nedbrutte;	krakket	
gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 destillasjon	
av	produkter	fra	en	katalytisk	krakkingsprosess	som	har	vært	benyttet	som	
væske	for	varmeoverføring.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	
kokeområde	ca.	190	°C–340	°C.	Denne	strømmen	inneholder	sannsynligvis	
organiske	svovelforbindelser.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Rester	(petroleum),	dampkrakket,	varmegjennombløtt	nafta;	krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 en	 rest	 fra	
destillasjon	av	dampkrakket	varmegjennombløtt	nafta	og	med	kokeområde	
ca.	150	°C–350	°C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0

Gassoljer	(petroleum),	lette	vakuum-,	termisk	krakkede	hydrogenavsvovlede;	
krakket	gassolje

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
avsvovling	 av	 termisk	 krakket	 petroleum	 i	 lett	 vakuum.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C14-C20	og	med	kokeområde	ca.	270	°C–370	°C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destillater	 (petroleum),	hydrogenavsvovlede	middels	 tunge	koks-;	krakket	
gassolje

(En	kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	
av	 hydrogenavsvovlet	 forkoksingsdestillatmateriale.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C12-C21,	 og	med	
kokeområde	ca.	200	°C–360	°C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destillater	(petroleum),	tunge,	dampkrakkede;	krakket	gassolje 649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	av	
dampkrakkede	tunge	rester.	Den	består	hovedsakelig	av	svært	alkylerte	tunge	
aromatiske	hydrokarboner	med	kokeområde	ca.	250	°C–400	°C.)

Destillater	(petroleum),	tunge	hydrokrakkede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 produktene	
fra	 en	 hydrokrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C15-C39	 og	med	
kokeområde	ca.	260	°C–600	°C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 tunge	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	raffinatet	etter	
en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50	og	gir	en	
ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 lette	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	raffinatet	etter	
en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	en	
ferdig	olje	med	en	viskositet	på	under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)
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Restoljer	(petroleum),	løsemiddelavasfalterte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 den	
løsemiddelløselige	 fraksjonen	 fra	 C3-C4-løsemiddelavasfaltering	 av	
et	 destillasjonsresten.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	høyere	enn	C25	og	med	kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 tunge	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinatet	
etter	 en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	Den	består	 av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	
viskositet	 på	 minst	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.)	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 lette	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 raffinatet	
etter	 en	 løsemiddelekstraksjonsprosess.	Den	består	 av	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C15-C30	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	
viskositet	 på	 under	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Restoljer	(petroleum),	løsemiddelraffinerte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 den	
løsemiddeluløselige	 fraksjonen	 fra	 løsemiddelraffinering	 av	 et	
destillasjonsresten	ved	hjelp	av	et	polart	organisk	løsemiddel	som	fenol	eller	
furfural.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	høyere	
enn	C25	og	med	kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destillater	(petroleum),	leirebehandlede	parafiniske;	baseolje	uspesifisert 649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire	i	enten	en	kontakt-	
eller	perkolasjonsprosess	for	å	fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	
og	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	 området	 C20-C50	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	 viskositet	 på	 minst	 19	
10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 mettede	
hydrokarboner.)

Destillater	 (petroleum),	 leirebehandlede	 lette	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire	i	enten	en	kontakt-	
eller	perkolasjonsprosess	for	å	fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	
og	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	 området	 C15-C30	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	 viskositet	 på	 under	 19	
10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 en	 relativt	 stor	 andel	 av	 mettede	
hydrokarboner.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Restoljer	(petroleum),	leirebehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	 en	 restolje	med	 naturlig	 eller	modifisert	 leire	 i	 enten	 en	 kontakt-	 eller	
perkolasjonsprosess	 for	å	 fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	og	
urenheter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C25	og	med	kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destillater	 (petroleum),	 leirebehandlede	 tunge	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire	i	enten	en	kontakt-	
eller	perkolasjonsprosess	for	å	fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	
og	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	
m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destillater	(petroleum),	leirebehandlede	lette	nafteniske;	baseolje	uspesifisert 649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire	i	enten	en	kontakt-	
eller	perkolasjonsprosess	for	å	fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	
og	urenheter.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	under	19	10-6	
m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 tunge	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	
gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	
inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 lette	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	
en	 ferdig	 olje	med	 en	 viskositet	 på	 under	 19	 10-6	m2.s-1	 ved	 40	 °C.	Den	
inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 tunge	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	
gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	
inneholder	en	relativt	stor	andel	av	mettede	hydrokarboner.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L
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Destillater	 (petroleum),	 hydrogenbehandlede	 lette	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	
en	 ferdig	 olje	med	 en	 viskositet	 på	 under	 19	 10-6	m2.s-1	 ved	 40	 °C.	Den	
inneholder	en	relativt	stor	andel	av	mettede	hydrokarboner.)

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 lette	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	fjerne	normale	
parafiner	fra	en	petroleumsfraksjon	ved	hjelp	av	krystallisering	i	løsemiddel.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	under	19	10-6	
m2.s-1	ved	40	°C.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Restoljer	(petroleum),	hydrogenbehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	en	
petroleumsfraksjon	med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	Den	 består	
av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 høyere	 enn	C25	 og	med	
kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L

Restoljer	(petroleum),	løsemiddelavvoksede;	baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	fjerne	 lange,	
forgrenede	 hydrokarboner	 fra	 en	 restolje	 ved	 hjelp	 av	 krystallisering	 i	
løsemiddel.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
høyere	enn	C25	og	med	kokepunkt	over	ca.	400	°C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 tunge	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	fjerne	normale	
parafiner	fra	en	petroleumsfraksjon	ved	hjelp	av	krystallisering	i	løsemiddel.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	
40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 lette	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	fjerne	normale	
parafiner	fra	en	petroleumsfraksjon	ved	hjelp	av	krystallisering	i	løsemiddel.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	under	19	10-6	m2.s-1	ved	
40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 tunge	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	fjerne	normale	
parafiner	fra	en	petroleumsfraksjon	ved	hjelp	av	krystallisering	i	løsemiddel.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	minst	19	10-6	
m2.s-1	ved	40	°C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L
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Nafteniske	 oljer	 (petroleum),	 katalytisk	 avvoksede	 tunge;	 baseolje	
uspesifisert

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
avvoksingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	 på	 minst	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

Nafteniske	oljer	(petroleum),	katalytisk	avvoksede	lette;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
avvoksingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	området	C15-C30	og	gir	 en	 ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Parafinoljer	(petroleum),	katalytisk	avvoksede	tunge;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
avvoksingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L

Parafinoljer	(petroleum),	katalytisk	avvoksede	lette;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
avvoksingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C15-C30	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	på	under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Nafteniske	 oljer	 (petroleum),	 komplekse	 avvoksede	 tunge;	 baseolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 fjerne	
rettkjedede	 parafinske	 hydrokarboner	 som	 et	 fast	 stoff	 ved	 behandling	
med	 et	middel	 som	urea.	Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Nafteniske	 oljer	 (petroleum),	 komplekse	 avvoksede	 lette;	 baseolje	
uspesifisert

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 katalytisk	
avvoksingsprosess.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	 i	området	C15-C30	og	gir	 en	 ferdig	olje	med	en	viskositet	på	
under	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	få	normale	parafiner.)

Smøreoljer	 (petroleum),	 C20-C50,	 hydrogenbehandlede	 nøytraloljebaserte,	 høy	
viskositet;	baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	lett	
vakuumgassolje,	tung	vakuumgassolje	og	løsemiddelavasfaltert	restolje	med	
hydrogen	 i	nærvær	av	en	katalysator	 i	 en	 totrinnsprosess	der	avvoksingen	
blir	utført	mellom	de	to	trinnene.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	ca.	112	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	en	relativt	stor	
andel	av	mettede	hydrokarboner.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L



Nr.	35/320 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Smøreoljer	 (petroleum),	 C15-C50,	 hydrogenbehandlede	 nøytraloljebaserte;	
baseolje	uspesifisert

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
lett	 vakuumgassolje	 og	 tung	 vakuumgassolje	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	
en	 katalysator	 i	 en	 totrinnsprosess	 der	 avvoksingen	 blir	 utført	mellom	 de	
to	 trinnene.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	ca.	
15	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	en	relativt	stor	andel	av	mettede	
hydrokarboner.)

Smøreoljer	 (petroleum),	 C20-C50,	 hydrogenbehandlede	 nøytraloljebaserte;	
baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	behandle	lett	
vakuumgassolje,	tung	vakuumgassolje	og	løsemiddelavasfaltert	restolje	med	
hydrogen	 i	nærvær	av	en	katalysator	 i	 en	 totrinnsprosess	der	avvoksingen	
blir	utført	mellom	de	to	trinnene.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	ca.	32	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	en	relativt	stor	
andel	av	mettede	hydrokarboner.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L

Smøreoljer;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjons-	 og	 avvoksingsprosesser.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	mettede	hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C15-C50.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destillater	 (petroleum),	 konplekse	 avvoksede	 tunge	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	avvoksing	av	
tungt	 parafinisk	 destillat.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	
viskositet	lik	eller	mer	enn	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.	Den	inneholder	relativt	
få	normale	parafiner.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L

Destillater	 (petroleum),	 konplekse	 avvoksede	 lette	 parafiniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	avvoksing	av	
lett	 parafinisk	 destillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	
et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C12-C30	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	
viskositet	 på	 under	 19	 10-6	 m2.s-1	 ved	 40	 °C.	 Den	 inneholder	 relativt	 få	
normale	parafiner.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 tunge	 parafiniske,	
leirebehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 behandling	
av	et	avvokset	 tungt	parafinisk	destillat	med	nøytral	eller	modifisert	 leire	 i	
enten	en	kontakt-	eller	en	perkolasjonsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C20-C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L

Hydrokarboner,	 C20-50,	 løsemiddelavvokset	 tungt	 parafinisk,	
hydrogenbehandlet;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
avvokset	tungt	parafinisk	destillat	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C20-C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L
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Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 lette	 parafiniske,	
leirebehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 som	 er	 resultat	 av	 behandling	
av	 et	 avvokset	 lett	 parafinisk	 destillat	med	 naturlig	 eller	modifisert	 leire	 i	
enten	en	kontakt-	eller	en	perkolasjonsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelavvoksede	 lette	 parafiniske,	
hydrogenbehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
avvokset	lett	parafinisk	destillat	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C15-C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Restoljer	 (petroleum),	hydrogenbehandlede	 løsemiddelavvoksede;	baseolje	
uspesifisert

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Restoljer	(petroleum),	katalytisk	avvoksede;	baseolje	uspesifisert 649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destillater	(petroleum),	avvoksede	tunge	parafiniske,	hydrogenbehandlede;	
baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 intensiv	
behandling	 av	 et	 avvokset	 destillat	 med	 hydrogenering	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C25-C39	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	på	ca.	44	10-6	m2.s-1	ved	50	°C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L

Destillater	 (petroleum),	 avvoksede	 lette	 parafiniske,	 hydrogenbehandlede;	
baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 en	 intensiv	
behandling	 av	 et	 avvokset	 destillat	 med	 hydrogenering	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C21-C29	 og	 gir	 en	 ferdig	 olje	 med	 en	
viskositet	på	ca.	13	10-6	m2.s-1	ved	50	°C.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destillater	 (petroleum),	 hydrokrakkede	 løsemiddelraffinerte,	 avvoksed;	
baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 flytende	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
omkrystallisering	 av	 avvoksede	 hydrokrakkede	 løsemiddelraffinerte	
petroleumsdestillater.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 lette	 nafteniske,	
hydrogenbehandlede;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
en	petroleumsfraksjon	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator	og	fjerne	
de	 aromatiske	 hydrokarbonene	 ved	 en	 løsemiddelekstraksjon.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	nafteniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C15-C30	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	fra	13	til	15	10-6	
m2.s-1	ved	40	°C.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Smøreoljer	 (petroleum)	 C17-35,	 løsemiddelekstraherte,	 avvoksede,	
hydrogenbehandlede;	baseolje	uspesifisert

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L
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Smøreoljer	(petroleum),	hydrokrakkede	ikke-aromatiske	løsemiddelavpara-
finerte;	baseolje	uspesifisert

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Restoljer	(petroleum),	hydrokrakkede	syrebehandlede	løsemiddelavvoksede;	
baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	løsemiddelfjerning	
av	parafiner	fra	resten	av	destillasjonen	av	syrebehandlede,	hydrokrakkede	
tunge	parafiner	med	kokepunkt	over	ca.	380	°C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L

Parafinoljer	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 avvoksede	 tunge;	 baseolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 av	 svovelholdig	
parafinisk	 råolje.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 en	 løsemiddelraffinert	
avparafinert	smøreolje	med	en	viskositet	på	65	10-6	m².s-1	ved	50	°C.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Smøreoljer	(petroleum),	baseoljer,	parafiniske;	baseolje	uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	raffinering	av	
råolje.	Den	består	hovedsakelig	av	aromater,	nafteniske	og	parafiniske	oljer	
og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	23	10-6	m².s-1	ved	40	°C.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Hydrokarboner,	 hydrokrakkede	 paraffiniske	 destillasjonsrester,	
løsemiddelavvoksede;	baseolje	uspesifisert

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Hydrokarboner,	 C20-50,	 restolje-hydrogenering	 vakuumdestillat;	 baseolje	
uspesifisert

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 hydrogenbehandlede	 tunge,	
hydrogenerte;	baseolje	uspesifisert

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 hydrokrakkede	 lette;	 baseolje	
uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelavaromatisering	av	resten	av	hydrokrakket	petroleum.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C18-C27	og	med	kokeområde	ca.	370	°C–450	°C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Smøreoljer	 (petroleum),	 C18-C50,	 løsemiddelavvoksede	 hydrokrakkede	
destillatbaserte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelavparafinering	av	destillasjonsresten	av	hydrokrakket	petroleum.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C18-C40	og	med	kokeområde	ca.	370	°C–550	°C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L

Smøreoljer	 (petroleum),	 C18-C50,	 løsemiddelavvoksede	 hydrogenerte	
raffinatbaserte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelavparafinering	 av	 det	 hydrogenrte	 raffinatet	 som	 framkommer	
ved	 løsemiddelekstraksjon	 av	 et	 hydrogenbehandlet	 petroleumsdestillat.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C18-C40	og	med	kokeområde	ca.	370	°C–550	°C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L
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Hydrokarboner,	 C13-30,	 aromatrike,	 løsemiddelekstrahert	 naftenisk	 destillat;	
baseolje	uspesifisert

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Hydrokarboner,	 C16-32,	 aromatrike,	 løsemiddelekstrahert	 naftenisk	 destillat;	
baseolje	uspesifisert

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Hydrokarboner,	 C37-68,	 avvoksede	 løsemiddelavasfalterte	 hydrogenbehandlede	
vakuumdestillasjonsrester;	baseolje	uspesifisert

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Hydrokarboner,	 C37-65,	 hydrogenbehandlede	 avasfalterte	
vakuumdestillasjonsrester;	baseolje	uspesifisert

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destillater	 (petroleum),	 hydrokrakkede	 løsemiddelraffinerte	 lette;	 baseolje	
uspesifisert

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelbehandling	av	et	destillat	av	hydrokrakkede	petroleumsdestillater.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C18-C27	og	med	kokeområde	ca.	370	°C–450	°C.)

Destillater	 (petroleum),	 løsemiddelraffinerte	 hydrogenerte	 tunge;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	behandling	av	et	
hydrogenert	petroleumsdestillat	med	et	løsemiddel.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C19-C40	og	med	
kokeområde	ca.	390	°C–550	°C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Smøreoljer	(petroleum),	C18-C27,	hydrokrakkede	løsemiddelavvoksede;	baseolje	
uspesifisert

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Hydrokarboner,	 C17-30,	 hydrogenbehandlet	 løsemiddelavasfaltert	 atmosfærisk	
destillasjonsrest,	lette	destillasjonsfraksjoner;	baseolje	uspesifisert

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	første	utløp	fra	
vakuumdestillasjon	av	utløp	fra	behandling	av	en	løsemiddelavasfaltert	kort	
rest	med	hydrogen	i	nærvær	av	en	katalysator.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	C17-C30	 og	med	
kokeområde	ca.	300	°C–400	°C.	Dette	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	
på	4	10-6	m².s-1	ved	ca.	100	°C.)

Hydrokarboner,	C17-40,	hydrogenbehandlet	løsemiddelavasfaltert	destillasjonsrest,	
lette	vakuumdestillasjonsfraksjoner;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 første	 utløp	
fra	 vakuumdestillasjon	 av	 strømmer	 fra	 katalytisk	 hydrogenbehandling	 av	
en	 løsemiddelavasfaltert	 kort	 rest	 med	 en	 viskositet	 på	 8	 10-6	 m².s-1	 ved	
ca.	 100	 °C.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C17-C40	og	med	kokeområde	ca.	300	°C–500	°C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L
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Hydrokarboner,	 C13-27,	 løsemiddelekstraherte	 lette	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	ekstraksjon	av	
aromatene	fra	et	 lett	naftenisk	destillat	med	en	viskositet	på	9,5	10-6	m².s-1	
ved	 40	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C13-C27	og	med	kokeområde	ca.	240	°C–400	°C.)

Hydrokarboner,	 C14-29,	 løsemiddelekstraherte	 lette	 nafteniske;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	ekstraksjon	av	
aromatene	 fra	et	 lett	naftenisk	destillat	med	en	viskositet	på	16	10-6	m².s-1	
ved	 40	 °C.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C14-C29	og	med	kokeområde	ca.	250	°C–425	°C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Hydrokarboner,	C27-42,	avaromatiserte;	baseolje	uspesifisert 649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Hydrokarboner,	 C17-30,	 hydrogenbehandlede	 destillater,	 lette	
destillasjonsfraksjoner;	baseolje	uspesifisert

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Hydrokarboner,	C27-45,	naftenisk	vakuumdestillasjon;	baseolje	uspesifisert 649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L

Hydrokarboner,	C27-45,	avaromatiserte;	baseolje	uspesifisert 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Hydrokarboner,	C20-58,	hydrogenbehandlede;	baseolje	uspesifisert 649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Hydrokarboner,	C27-42,	nafteniske;	baseolje	uspesifisert 649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Restoljer	 (petroleum),	 kullbehandlede	 løsemiddelavvoksede;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
løsemiddelavvoksede	petroleumsrestoljer	med	aktivkull	for	å	fjerne	spor	av	
polare	bestanddeler	og	urenheter.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Restoljer	 (petroleum),	 leirebehandlede	 løsemiddelavvoksede;	 baseolje	
uspesifisert

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
løsemiddelavvoksede	petroleumsrestoljer	med	blekejord	for	å	fjerne	spor	av	
polare	bestanddeler	og	urenheter.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L

Smøreoljer	(petroleum)	C25,	løsemiddelekstraherte,	avasfalterte,	avvoksede,	
hydrogenerte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	og	hydrogenering	av	vakuumdestillasjonsrester.	Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	over	C25	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	 i	området	32	10-6	
m².s-1	til	37	10-6	m².s-1	ved	100	°C.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Smøreoljer	 (petroleum)	 C17-32,	 løsemiddelekstraherte,	 avvoksede,	
hydrogenerte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	og	hydrogenering	av	atmosfæriske	destillasjonsrester.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C17-C32	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	i	området	17	10-6	
m².s-1	til	23	10-6	m².s-1	ved	40	°C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Smøreoljer	 (petroleum)	 C20-35,	 løsemiddelekstraherte,	 avvoksede,	
hydrogenerte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	og	hydrogenering	av	atmosfæriske	destillasjonsrester.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C20-C35	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	i	området	37	10-6	
m².s-1	til	44	10-6	m².s-1	ved	40	°C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Smøreoljer	 (petroleum)	 C24-50,	 løsemiddelekstraherte,	 avvoksede,	
hydrogenerte;	baseolje	uspesifisert

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	og	hydrogenering	av	atmosfæriske	destillasjonsrester.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C24-C50	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	i	området	16	10-6	
m².s-1	til	75	10-6	m².s-1	ved	40	°C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 tungt	 naftendestillat,	 aromatisk	
konsentrat;	aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(Et	 aromatisk	 konsentrat	 framkommet	 ved	 å	 tilsette	 vann	 til	 tunge	
naftendestillerte	løsemiddelekstrakter	og	ekstraksjonsløsemiddel.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	løsemiddelraffinert	tungt	parafindestillat;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	ekstrakter	ved	
omekstraksjon	av	 løsemiddelraffinert	 tungt	parafinisk	destillat.	Den	består	
av	mettede	og	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C20-C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Ekstrakter	 (petroleum),	 tunge	parafiniske	destillater,	 løsemiddelavasfaltert;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	som	ekstraktet	 fra	
en	løsemiddelekstraksjon	av	tungt	parafinisk	destillat.

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	tungt	naftendestillat,	hydrogenbehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
et	 tung	 naftendestillert	 løsemiddelekstrakt	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	
et	karbontall	hovedsakelig	 i	området	C20-C50	og	gir	en	 ferdig	olje	med	en	
viskositet	på	minst	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 tungt	 parafindestillat,	
hydrogenbehandlede;	aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
et	 tung	 parafindestillert	 løsemiddelekstrakt	med	hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C21-C33	og	med	kokeområde	ca.	350	°C–480	°C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	parafindestillat,	hydrogenbehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
et	 lett	 parafindestillert	 løsemiddelekstrakt	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C17-C26	og	med	kokeområde	ca.	280	°C–400	°C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L
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Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 hydrogenbehandlet	 parafindestillat;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 ved	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 ekstraktet	
fra	 løsemiddelekstraksjon	 av	 intermediære	 parafiniske	 toppfraksjoner	 av	
løsemiddeldestillat	 som	 blir	 behandlet	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	Den	består	hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C16-C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 naftendestillat,	 hydrogenavsvovlet;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 behandle	
ekstraktet	 fra	 en	 løsemiddelekstraksjonsprosess	 med	 hydrogen	 i	 nærvær	
av	 en	 katalysator	 under	 forhold	 som	 hovedsakelig	 går	 ut	 på	 å	 fjerne	
svovelforbindelser.	Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C15-C30.)	 Denne	 strømmen	
inneholder	 sannsynligvis	 5	 vektprosent	 eller	 mer	 av	 4-	 til	 6-leddede	
membered	aromatiske	hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 parafindestillat,	 syrebehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 en	 fraksjon	
av	 destillasjon	 av	 et	 ekstrakt	 fra	 løsemiddelekstraksjonen	 av	 lette	
parafiniske	 toppfraksjoner	 av	 petroleumsdestillater	 som	 gjennomgår	 en	
svovelsyreraffinering.	Den	består	hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C16-C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	parafindestillat,	hydrogenavsvovlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	av	et	lett	parafindestillat	og	behandlet	med	hydrogen	
for	 å	 konvertere	 organisk	 svovel	 til	 hydrogensulfid,	 som	 så	 fjernes.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C15-C40	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	over	10-6	m2.s-1	
ved	40	°C.)

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	lett	vakuumgassolje,	hydrogenbehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	 fra	 lette	 vakuumpetroleumsgassoljer	 og	 behandlet	
med	 hydrogen	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C13-C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 tungt	 parafindestillat,	 leirebehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	 framkommet	ved	behandling	av	
en	petroleumsfraksjon	med	naturlig	eller	modifisert	leire	i	enten	en	kontakt-	
eller	perkolasjonsprosess	for	å	fjerne	spor	av	eventuelle	polare	bestanddeler	
og	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 aromatiske	 hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C20-C50.)	 Denne	 strømmen	
inneholder	sannsynligvis	5	vektprosent	eller	mer	av	4-6-leddede	aromatiske	
hydrokarboner	med	kondenserte	ringer.)



21.6.2012 Nr.	35/327EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	tungt	naftendestillat,	hydrogenavsvovlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	petroleumsråstoff	
ved	 å	 behandle	 det	 med	 hydrogen	 for	 å	 konvertere	 organisk	 svovel	 til	
hydrogensulfid,	som	så	fjernes.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C15-C50,	og	gir	en	ferdig	olje	med	
en	viskositet	på	over	19	10-6	m2.s-1	ved	40	°C.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Løsemiddelekstrakter	(petroleum),	løsemiddelavvokset	tungt	parafindestillat,	
hydrogenavsvovlede;	aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 fra	 et	
løsemiddelavvokset	petroleumsråstoff	ved	å	behandle	det	med	hydrogen	for	
å	konvertere	organisk	svovel	til	hydrogensulfid,	som	så	fjernes.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C15-C50,	og	gir	en	ferdig	olje	med	en	viskositet	på	over	19	10-6	m2.s-1	ved	
40	°C.)

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 parafindestillat,	 kullbehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 en	 fraksjon	
av	destillasjon	av	et	ekstrakt	gjenvunnet	ved	 løsemiddelekstraksjon	av	 lett	
parafinisk	 toppfraksjon	av	petroleumsdestillat	behandlet	med	aktivkull	 for	
å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	
av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C16-C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 parafindestillat,	 leirebehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 som	 en	 fraksjon	
av	destillasjon	av	et	ekstrakt	gjenvunnet	ved	 løsemiddelekstraksjon	av	 lett	
parafinisk	toppfraksjon	av	petroleumsdestillater	behandlet	med	blekejord	for	
å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	
av	 aromatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C16-C32.)

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 vakuumgassolje,	 kullbehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	 av	 lett	 vakuumpetroleumsgassolje	 behandlet	 med	
aktivkull	for	å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C13-C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Løsemiddelekstrakter	 (petroleum),	 lett	 vakuumgassolje,	 leirebehandlede;	
aromatisk	ekstrakt	av	destillat	(behandlet)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
løsemiddelekstraksjon	av	lette	vakuum-petroleumsgassoljer	behandlet	med	
blekejord	for	å	fjerne	spor	av	polare	bestanddeler	og	urenheter.	Den	består	
hovedsakelig	av	aromatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C13-C30.)

Bunnolje	(petroleum);	bunnolje

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	som	oljefraksjonen	
av	 en	 løsemiddelavoljings-	 eller	 voksavsvettingsprosess.	 Den	 består	
hovedsakelig	av	forgrenede	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C20-C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L
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Bunnolje	(petroleum),	hydrogenbehandlet;	bunnolje 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Ildfaste	keramiske	fibrer,	spesialfibrer,	med	unntak	av	dem	som	omhandles	
andre	steder	i	vedlegg	I	til	direktiv	67/548/EØF,	[kunstige	og	syntetiske	fibrer	
av	glassaktig	silisiumoksid,	tilfeldig	ordnede,	med	et	innhold	av	alkalioksid	
og	 jordalkalioksid	(Na2O	+	K2O	+	CaO	+	MgO	+	BaO)	mindre	enn	eller	lik	
18	vektprosent]

650-017-00-8 R
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_________
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Heksametylfosfor-triamid,	heksametylfosforamid 015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Dietylsulfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Krom(seksverdig)oksid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat,	vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat,	dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Kromyldiklorid,	kromoksiklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumkromat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Natriumdikromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Butan	[som	inneholder	≥	0,1	%	butadien	(203-450-8)]	[1] 601-004-01-8 203-448-7	[1]	 106-97-8	[1]	 C,	S

Isobutan	[som	inneholder	≥	0,1	%	butadien	(203-450-8)]	[2] 20-857-2	[2] 75-28-5	[2]

1,3-butadien,	buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

Benzo[a]pyren,	benzo[d,e,f]krysen 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etylenoksid,	oksiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propylenoksid,	1,2-epoksypropan,	metyloksiran 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2’-bioksiran,	1,2,3,4-diepoksybutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Metylakrylamidometoksyacetat	(som	inneholder	≥	0,1	%	akrylamid) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Metylakrylamidoglykolat	(som	inneholder	≥	0,1	%	akrylamid) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

2-nitrotoluen 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

4,4’-oksydianilin	[1]	og	dets	salter	p-aminofenyleter	[1] 612-199-00-7 202-977-0	[1] 101-80-4	[1] E

Etylenimin,	aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
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Karbendazim	(ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomyl	(ISO)

Metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

1,3,5,-tris(oksiranylmetyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion,	TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-tris[(2S	og	2R)-2,3-epoksypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-
trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 propantårn	 toppfraksjon,	
C3-rike	syrefrie;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakkede	 hydrokarboner,	 behandlet	 for	 å	 fjerne	 sure	
urenheter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	
C2-C4,	hovedsakelig	C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 (Den	 består	
hovedsakelig	av	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakker,	C1-5-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	av	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 polymerisert	 nafta	 stabilisator	
toppfraksjon,	C2-4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	fraksjoneringsstabilisering	
av	katalytisk	polymerisert	nafta.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C2-C6,	hovedsakelig	C2-C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	reformering,	C1-4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 reformeringsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C1-C6,	hovedsakelig	C1-C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 C3-5	 olefinisk-parafinisk	 alkyleringsråstoff;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 olefiniske	 og	 parafiniske	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	 i	området	C3-C5,	 som	brukes	 som	alkyleringsråstoff.	
Omgivelsestemperaturene	 er	 vanligvis	 høyere	 enn	 disse	 blandingenes	
kritiske	temperatur.

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H,	K
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Gasser	(petroleum),	C4-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 fraksjoneringsprosess.	 Den	 består	 av	
alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	
C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	etantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 gass-	 og	 bensinfraksjonene	 av	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	Den	
inneholder	hovedsakelig	etan	og	etylen.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H,	K

Gasser	(petroleum),	isobutantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	atmosfærisk	
destillasjon	 av	 en	 butan-butylenstrøm.	 Den	 består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	tørre	propantårn,	propenrike	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 gass-	 og	 bensinfraksjonene	 av	 en	 katalytisk	
krakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 propylen	med	 noe	 etan	
og	propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	propantårn	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 gass-	 og	 bensinfraksjonene	 av	 en	 katalytisk	
krakkingsprosess.	 Den	 består	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg	propantårn	toppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjonering	 av	 ulike	 hydrokarbonstrømmer.	Den	 består	 hovedsakelig	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C1-C4,	 hovedsakelig	
propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H,	K

Gasser	(petroleum),	Girbatol-enhet	råstoff;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	brukt	som	råstoff	for	Girbatol-
enheten,	 beregnet	 på	 å	 fjerne	 hydrogensulfid.	Den	 består	 av	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 isomerisert	 nafta	 fraksjonering,	 C4-rike,	
hydrogensulfidfrie;	petroleumsgass

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H,	K

Restgass	 (petroleum),	katalytisk	krakket	klaret	olje	og	 termisk	krakket	
vakuumrest	fraksjoneringsreflukstrommel;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakket	 klaret	 olje	 og	 termisk	 krakket	 vakuumrest.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
i	området	C1-C6.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H,	K
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Restgass	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	stabiliseringsabsorpsjons-;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakker,	 katalytisk	 reformer	 og	
hydrogenavsvovler	kombinert	fraksjoneringskolonne;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjonering	av	produkter	av	katalytisk	krakking,	katalytisk	reformering	
og	 hydrogenavsvovling,	 behandlet	 for	 å	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	
i	området	C1-C5.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	
hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassanlegg	 blandet	 strøm,	 C4-rik;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 direktedestillert	 nafta,	 restgass	 fra	
destillasjon	 og	 restgass	 fra	 stabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	
Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C6,	
hovedsakelig	butan	og	isobutan.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 saturatgassgjenvinningsanlegg,	 C1-2-rik;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	destillasjonsrestgass,	direktedestillert	nafta	og	restgass	fra	stabilisering	
av	katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	i	området	C1-C5,	hovedsakelig	metan	og	etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H,	K

Restgass	(petroleum),	vakuumrester	termisk	krakker;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 termisk	 krakking	
av	 vakuumrester.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H,	K

Hydrokarboner,	C3-4-rike,	petroleumsdestillat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
og	 kondensasjon	 av	 råolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C3-C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 med	 stort	 kokeområde	
heksantårn	av-;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjonering	av	direktedestillert	nafta	med	stort	kokeområde.	Den	består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 hydrokrakking	 propantårn	 av-,	 hydrokarbonrike;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	av	en	hydrokrakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.	Den	kan	
også	inneholde	små	mengder	hydrogen	og	hydrogensulfid.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 nafta	 stabilisator	 av-;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	
av	 lett	 direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H,	K

Rester	(petroleum),	alkyleringssplitter,	C4-rike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 destillasjonsrest	 fra	 destillasjon	 av	 strømmer	 fra	
ulike	 raffineringsoperasjoner.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 i	 området	 C4-C5,	 hovedsakelig	 butan,	 med	 kokeområde	 ca.	
–11,7	°C–27,8	°C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H,	K

Hydrokarboner,	C1-4;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 termiske	
krakkings-	 og	 absorpsjonsprosesser	 og	 ved	 destillasjon	 av	 råolje.	Den	
består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4,	
og	med	kokeområde	ca.	fra		–164	°C	til	–0,5	°C.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H,	K

Hydrokarboner,	C1-4,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
hydrokarbongasser	for	en	avsvovlingsprosess	for	å	omdanne	merkaptaner	
eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C4,	 og	med	 kokeområde	 ca.	 fra	
–164	°C	til	-0,5	°C.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H,	K

Hydrokarboner,	C1-3;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C3,	og	med	kokeområde	ca.	fra	-164	°C	til	-42	°C.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H,	K

Hydrokarboner,	C1-4,	butantårnfraksjon;	petroleumsgass 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	C1-5-våte;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 råolje	 og/eller	 ved	 krakking	 av	 destillasjonsgassolje.	Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H,	K

Hydrokarboner,	C2-4;	petroleumsgass 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H,	K

Hydrokarboner,	C3;	petroleumsgass 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	alkyleringsråstoff;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
krakking	 av	 gassolje.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H,	K



21.6.2012 Nr.	35/335EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Merknader

Gasser	 (petroleum),	 propantårn	 bunnfraksjoner	 fraksjonering	 av-;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	destillasjonsrestene	fra	propantårn.	Den	består	hovedsakelig	av	butan,	
isobutan	og	butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	raffineringsblanding;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding,	 framkommet	gjennom	ulike	 raffineriprosesser.	
Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakking;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	av	en	katalytisk	krakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-4;	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	å	utsette	et	
petroleumsdestillat	for	en	avsvovlingsprosess	for	å	omdanne	merkaptaner	
eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 mettede	 og	
umettede	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C2-C4,	og	med	kokeområde	ca.	fra	-51	°C	til	–34	°C.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	råoljefraksjonering	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 råolje.	 Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	heksantårn	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 kombinerte	 naftastrømmer.	 Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	lett	direktedestillert	bensin,	fraksjoneringsstabilisator	
av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 lett,	 direktedestillert	 bensin.	 Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 nafta	 unifiner	 avsvovlingsstripper	 av-;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 unifiner-
avsvovling	 av	 nafta	 og	 separert	 fra	 naftastrømmen	 ved	 stripping.	
Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 katalytisk	 reformering	 av-;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	direktedestillert	nafta	og	fraksjonering	av	hele	strømmen.	
Den	består	av	metan,	etan	og	propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H,	K
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Gasser	(petroleum),	fluidiserte	katalytisk	krakker	splittertoppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjonering	av	råstoffet	til	C3-C4-separatoren.	Den	består	hovedsakelig	
av	C3-hydrokarboner.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	stabilisator	av-;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 væsken	 fra	 første	 tårn	 brukt	 i	 destillasjon	 av	 råolje.	Den	 består	 av	
mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakket	nafta	butantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakket	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 destillat	 og	 nafta	 stabilisator;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 katalytisk	 krakket	 nafta	 og	 destillat.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 termisk	 krakket	 destillat,	 gassolje	 og	 nafta	
absorber;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	separasjon	av	
termisk	krakkede	destillater,	nafta	og	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 termisk	 krakket	 hydrokarbon	
fraksjoneringsstabilisator,	petroleumsforkoksing;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 termisk	 krakkede	 hydrokarboner	 fra	
petroleumsforkoksing.	Den	består	 av	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 lette,	 dampkrakkede,	 butadienkonsentrat;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 termisk	 krakkingsprosess.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	lik	C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	direktedestillert	nafta	katalytisk	reformer	stabilisator	
toppfraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	direktedestillert	nafta	og	fraksjonering	av	hele	strømmen.	
Den	 består	 av	 mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H,	K
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Hydrokarboner,	C4;	petroleumsgass 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H,	K

Alkaner,	C1-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	dampkrakker,	C3-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	av	en	dampkrakkingsprosess.	Den	består	hovedsakelig	av	
propylen	og	noe	propan,	og	med	kokeområde	ca.	–70	°C–0	°C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H,	K

Hydrokarboner,	C4;	dampkrakkerdestillat;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 dampkrakkingsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	
av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 lik	 C4,	 hovedsakelig	 1-buten	
og	 2-buten,	 men	 også	 butan	 og	 isobuten,	 og	 med	 kokeområde	 ca.	
-12	°C–5	°C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H,	K

Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede,	C4-fraksjon;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
en	 flytende	 petroleumsgassblanding	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	 å	
oksidere	merkaptaner	eller	fjerne	sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	
av	C4-mettede	og	-umettede	hydrokarboner.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H,	K,	S

Raffinater	 (petroleum),	 dampkrakket	 C4-fraksjon,	
kobberammoniumsacetat-ekstraksjon,	 C3-5-mettede	 og	 -umettede	
forbindelser,	butadienfrie;	petroleumsgass

649-119	-00-5 307-769-4 97722-19-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	aminsystem	råstoff;	raffinerigass

(En	 tilførselsgass	 til	 systemet	 for	 fjerning	 av	 hydrogensulfid	 ved	
aminbehandling.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen.	 Den	 kan	
også	 inneholde	 karbonmonoksid	 og	 karbondioksid,	 hydrogensulfid	
og	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C5.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	benzenenhet	hydrogenavsvovler	av-;	raffinerigass

(Avgasser	fra	benzenenhet.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen.	Den	
kan	også	inneholde	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6,	herunder	benzen.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 benzenenhet	 resirkulering,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	resirkulering	
av	 gassene	 fra	 benzenenheten.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	
med	små	mengder	karbonmonoksid	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	
i	området	C1-C6.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 blandingsolje,	 hydrogen-	 og	 nitrogenrike;	
raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og	nitrogen,	med	
små	mengder	karbonmonoksid,	karbondioksid	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 reformert	 nafta	 stripper	 toppfraksjoner;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	
av	 katalytisk	 reformert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 mettede	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer	resirkulering;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-C8-råstoff,	 resirkulert	
for	å	 samle	opp	hydrogen.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen.	Den	
kan	 også	 inneholde	 små	 mengder	 karbonmonoksid	 og	 karbondioksid,	
nitrogen	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C6.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 katalytisk	 reformering	 av	 C6-C8-råstoff.	 Den	 består	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	 C1-C5	 samt	
hydrogen.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	C6-8	katalytisk	reformer	resirkulering,	hydrogenrike;	
raffinerigass

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-returstrøm;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	ekstraksjon	
av	hydrogen	 fra	en	gasstrøm	som	hovedsakelig	består	av	hydrogen	og	
små	 mengder	 nitrogen,	 karbonmonoksid,	 metan,	 etan	 og	 etylen.	 Den	
inneholder	hovedsakelig	hydrokarboner	som	metan,	etan	og	etylen,	med	
små	mengder	hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	tørre	sure,	gasskonsentrasjonsenhet	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	 tørre	gasser	fra	en	gasskonsentrasjonsenhet.	
Den	 består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid	 og	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 gasskonsentrasjonsreabsorber,	 destillasjon;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	
ved	 destillasjon	 av	 produktene	 fra	 kombinerte	 gasstrømmer	 i	 en	
gasskonsentrasjonsreabsorber.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	
karbonmonoksid,	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 hydrogensulfid,	 og	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenabsorber	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	 framkommet	ved	å	absorbere	hydrogen	 fra	en	
hydrogenrik	strøm.	Den	består	av	hydrogen,	karbonmonoksid,	nitrogen	
og	metan,	med	små	mengder	C2-hydrokarboner

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 separert	 som	 en	 gass	 fra	 hydrokarbongasser	
ved	kjøling.	Den	består	 hovedsakelig	 av	hydrogen,	med	 små	mengder	
karbonmonoksid,	nitrogen,	metan	og	C2-hydrokarboner

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandler	 blandingsolje	 resirkulering,	
hydrogen-	og	nitrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 resirkulering	 av	
hydrogenbehandlet	blandingsolje.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	
og	 nitrogen,	 med	 små	 mengder	 karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H,	K

Gasser	(petroleum),	resirkulering,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	resirkulering	av	reaktorgasser.	
Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	med	små	mengder	karbonmonoksid	
og	 karbondioksid,	 nitrogen	 og	 hydrogensulfid,	 og	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H,	K

Tilsettingsgasser	(petroleum),	reformer,	hydrogenrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 fra	 reformeringsenheter.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	med	 små	mengder	 karbonmonoksid	
og	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C1-C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	reformeringshydrogenbehandler;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 i	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen,	 metan	 og	
etan	med	små	mengder	hydrogensulfid,	og	alifatiske	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogenbehandler,	 hydrogen-	 og	
metanrike;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 i	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	 metan,	
med	små	mengder	karbonmonoksid,	karbondioksid,	nitrogen	og	mettede	
alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	 området	
C2-C5.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformeringshydrogenbehandler,	 hydrogenrike;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 i	 en	
reformeringsprosess.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogen	 med	 små	
mengder	karbonmonoksid,	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	termisk	krakking	destillasjon;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	destillasjon	av	produktene	av	
en	 termisk	 krakkingsprosess.	Den	består	 av	 hydrogen,	 hydrogensulfid,	
karbonmonoksid,	 karbondioksid,	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakker	 refraksjoneringsabsorber;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
refraksjonering	 av	 produkter	 av	 en	 katalytisk	 krakkingsprosess.	 Den	
består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C1-C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H,	K
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Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	separator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	 av	 direktedestillert	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	stabilisator;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	
av	katalytisk	reformert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandlingsseparator;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	av	krakkingsdestillater	i	nærvær	av	en	katalysator.	
Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 direktedestillert	 nafta	
separator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillert	 nafta.	Den	består	 av	 hydrogen	
og	mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	reformert	direktedestillert	nafta	stabilisator	
toppfraksjoner;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
reformering	av	direktedestillert	nafta,	og	deretter	 fraksjonering	av	hele	
strømmen.	Den	består	av	hydrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 høytrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 høyt	 trykk	
av	 strømmen	 fra	 en	 reformeringsreaktor.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen,	med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 reformerutløp	 lavtrykks-ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 ved	 lavt	 trykk	
av	 strømmen	 fra	 en	 reformeringsreaktor.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen,	med	små	mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	oljeraffinerigass	destillasjon	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 separert	 ved	 destillasjon	 av	 en	 gasstrøm	 som	
inneholder	hydrogen,	karbonmonoksid,	karbondioksid	og	hydrokarboner	
med	 et	 karbontall	 i	 området	 C1-C6,	 eller	 framkommet	 ved	 krakking	
av	 etan	 og	 propan.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C2,	hydrogen,	nitrogen	og	karbonmonoksid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 benzenenhet	 hydrogenbehandler	 pentantårn	
toppfraksjoner;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenbehandling	 av	
tilførselen	 fra	 en	 benzenenhet	 i	 nærvær	 av	 en	 katalysator,	 fulgt	 av	
avpentanisering.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	etan	og	propan	
med	 små	 mengder	 nitrogen,	 karbonmonoksid,	 karbondioksid	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.	Den	kan	
inneholde	spormengder	av	benzen.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	sekundær	absorber	av-,	fluidiserte	katalytisk	krakker	
toppfraksjoner	fraksjoneringstårn;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktene	 av	 den	 katalytiske	 krakkingsprosessen	 i	 den	
fluidiserte	 katalytiske	 krakkeren.	Den	 består	 av	 hydrogen,	 nitrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H,	K

Petroleumsprodukter,	raffinerigasser;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	som	består	hovedsakelig	av	hydrogen,	med	små	
mengder	metan,	etan	og	propan.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrokrakking	lavtrykksseparator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 væske-dampseparasjon	 av	
strømmen	 fra	 en	 hydrokrakkingsreaktor.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen	 og	mettede	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	 hovedsakelig	 i	
området	C1-C3.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H,	K

Gasser	(petroleum),	raffineri;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 ulike	
petroleumsraffineringsprosesser.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H,	K

Restgasser	(petroleum),	platinareformer	produkter	separator;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 kjemisk	 reformering	 av	
naftener	 til	 aromater.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 mettede	 alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenbehandlet	 sur	 kerosin	 pentantårn	
stabilisator	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	fra	stabilisering	av	produktene	av	
avpentanisering	av	hydrogenbehandlet	kerosin.	Den	består	hovedsakelig	
av	 hydrogen,	 metan,	 etan	 og	 propan	 med	 små	 mengder	 nitrogen,	
hydrogensulfid,	 karbonmonoksid,	 og	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C4-C5.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	hydrogenbehandlet	sur	kerosin	ekspansjonskammer;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 fra	 ekspansjonskammeret	 i	 et	 anlegg	 for	
katalytisk	 hydrogenering	 av	 sur	 kerosin.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen	 og	 metan,	 med	 små	 mengder	 nitrogen,	 karbonmonoksid	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C2-C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H,	K
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Gasser	 (petroleum),	 destillat	 unifiner	 avsvovlingsstripper	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 strippet	 fra	 væskeproduktet	 av	 unifiner-
avsvovlingen.	Den	består	av	hydrogensulfid,	metan,	etan	og	propan.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 fluidiserte	 katalytisk	 krakker	 fraksjonering	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	
toppfraksjonsproduktet	fra	den	fluidiserte	katalytiske	krakkingsprosessen.	
Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen	og	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	fluidiserte	katalytisk	krakker	skrubbing,	sekundære	
absorber	av-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	skrubbing	av	toppfraksjonsgass	
fra	en	reaktor	for	fluidisert	katalytisk	krakking.	Den	består	av	hydrogen,	
nitrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	tungt	destillat	hydrogenbehandler	avsvovlingsstripper	
av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 strippet	 fra	 væskeproduktet	 av	
hydrogenavsvovlingen	 av	 et	 tungt	 destillat.	 Den	 består	 av	 hydrogen,	
hydrogensulfid	 og	mettede	 alifatiske	 hydrokarboner	med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H,	K

Restgasser	 (petroleum),	 platinareformer	 stabilisator,	 fraksjonering	 av	
lette	produkter;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	 lette	
fraksjoner	fra	platinareaktorene	i	platinareformeringsenheten.	Den	består	
av	hydrogen,	metan,	etan	og	propan.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H,	K

Restgasser	 fra	 fordestillasjon	 (petroleum),	 destillasjon	 av	 råolje;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 i	 det	 første	 tårnet	 som	 brukes	
ved	destillasjon	av	råolje.	Den	består	av	nitrogen	og	mettede	alifatiske	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	tjærestripper	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 fraksjonering	 av	 redusert	
råolje.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H,	K

Gasser	(petroleum),	unifiner	stripper	av-;	raffinerigass

(En	blanding	av	hydrogen	og	metan,	framkommet	ved	fraksjonering	av	
produktene	fra	unifiner-enheten.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 hydrogenavsvovlet	 nafta	 separator;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	av	nafta.	Den	består	 av	hydrogen,	metan,	 etan	og	
propan.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H,	K
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Restgass	 (petroleum),	 direktedestillert	 nafta	 hydrogenavsvovler;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 hydrogenavsvovling	 av	
direktedestillert	nafta.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H,	K

Gasser	(petroleum),	svampabsorber	av-,	fluidiserte	katalytisk	krakker	og	
gassoljeavsvovler	toppfraksjonsfraksjonering;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	 framkommet	ved	 fraksjonering	 av	produktene	
fra	enheten	for	fluidisert	katalytisk	krakking	og	enheten	for	avsvovling	
av	gassolje.	Den	består	av	hydrogen	og	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 råoljedestillasjon	 og	 katalytisk	 krakking;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 destillasjon	 av	 råolje	 og	
katalytisk	krakking.	Den	består	av	hydrogen,	hydrogensulfid,	nitrogen,	
karbonmonoksid	 og	 parafiniske	 og	 olefiniske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassolje	dietanolaminskrubber	av-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 avsvovling	 av	 gassolje	 ved	
hjelp	 av	 dietanolamin.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogensulfid,	
hydrogen	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C1-C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utløps-;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding,	framkommet	ved	separasjon	av	væskefasen	fra	
strømmen	 fra	 en	 hydrogeneringsreaksjon.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen,	hydrogensulfid	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	
hovedsakelig	i	området	C1-C3.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H,	K

Gasser	(petroleum),	gassolje	hydrogenavsvovling	utspyling;	raffinerigass

(En	kompleks	blanding	av	gasser,	framkommet	fra	reformeringsenheten	
og	fra	spylegasser	fra	en	hydrogeneringsreaktor.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrogen	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C4.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 hydrogenatorutløp	 ekspansjonskammer	 av-;	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 gasser,	 framkommet	 ved	 ekspansjon	 av	
strømmen	 fra	 hydrogeneringsreaksjonen.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	
hydrogen	og	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C1-C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H,	K

Gasser	(petroleum),	nafta	dampkrakking	høytrykksrest-;	raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 som	 en	 blanding	 av	 de	 ikke-
kondensbare	 delene	 av	 produktet	 av	 dampkrakking	 av	 nafta	 og	
restgassene	fra	behandlingen	av	de	etterfølgende	produktene.	Den	består	
hovedsakelig	 av	 hydrogen	 og	 parafiniske	 og	 olefiniske	 hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5,	som	kan	være	iblandet	
naturgass.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H,	K
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Restgasser	 (petroleum),	 viskositetsreduksjon	 av	 reststoffer	 (visbryting);	
raffinerigass

(En	 kompleks	 blanding,	 framkommet	 ved	 viskositetsreduksjon	 av	
restene	 i	 en	 ovn.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrogensulfid	 og	
parafiniske	og	olefiniske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	
i	området	C1-C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	C3-4;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 råoljekrakking.	 Den	 består	 av	 hydrokarboner	 med	
et	 karbontall	 i	 området	 C3-C4,	 hovedsakelig	 propan	 og	 propylen,	med	
kokeområde	ca.	fra	–51	°C	til	–1	°C.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 destillat	 og	 katalytisk	 krakket	
nafta	fraksjoneringsabsorber;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 fra	 katalytisk	 krakkede	 destillater	 og	 katalytisk	 krakket	
nafta.	 Den	 består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	
området	C1-C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 katalytisk	 polymerisert	 nafta	
fraksjoneringsstabilisator;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	
fraksjoneringsstabiliseringsprodukter	 av	 polymerisering	 av	 nafta.	 Den	
består	 hovedsakelig	 av	 hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	
C1-C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H,	K

Restgass	(petroleum),	katalytisk	reformert	nafta	fraksjoneringsstabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjoneringsstabilisering	 av	 katalytisk	 reformert	 nafta,	 der	
hydrogensulfid	er	fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 krakket	 destillat	 hydrogenbehandler	 stripper;	
petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
hydrogenbehandling	 av	 termisk	 krakkede	 destillater	 i	 nærvær	 av	 en	
katalysator.	Den	består	hovedsakelig	av	mettede	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 direktedestillert	 destillat	 hydrogenavsvovler,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 direktedestillater,	 der	 hydrogensulfid	 er	 fjernet	
ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 gassolje	 katalytisk	 krakking	 absorber;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	av	katalytisk	krakking	av	gassolje.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H,	K
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Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	fra	ulike	hydrokarbonstrømmer.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H,	K

Restgass	(petroleum),	gassgjenvinningsanlegg	etantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 fra	 ulike	 hydrokarbonstrømmer.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H,	K

Restgass	(petroleum),	hydrogenavsvovlet	destillat	og	hydrogenavsvovlet	
nafta	fraksjonering,	syrefri;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	hydrogenavsvovlet	nafta	og	hydrogenavsvovlede	destillater,	behandlet	
for	 å	 fjerne	 sure	urenheter.	Den	består	hovedsakelig	 av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 hydrogenavsvovlet	 vakuumgassolje	 stripper,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	stabilisering	ved	stripping	
av	katalytisk	hydrogenavsvovlet	vakuumgassolje,	der	hydrogensulfid	er	
fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	
med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 lett	 direktedestillert	 nafta	 stabilisator,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	
fraksjonerings-stabilisering	 av	 lett,	 direktedestillert	 nafta,	 der	
hydrogensulfid	er	fjernet	ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 propan-propylen-alkyleringsråstoff	
forbehandlingsetantårn;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	produktene	som	dannes	når	propan	reagerer	med	propylen.	Den	består	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 vakuumgassolje	 hydrogenavsvovler,	
hydrogensulfidfri;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 katalytisk	
hydrogenavsvovling	 av	 vakuumgassolje,	 der	 hydrogensulfid	 er	 fjernet	
ved	aminbehandling.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrokarboner	med	et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H,	K

Gasser	(petroleum),	katalytisk	krakkede	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produkter	 av	 den	 katalytiske	 krakkingsprosessen.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5,	og	med	
kokeområde	ca.	–48	°C–32	°C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H,	K
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Alkaner,	C1-2;	petroleumsgass 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H,	K

Alkaner,	C2-3;	petroleumsgass 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H,	K

Alkaner,	C3-4;	petroleumsgass 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H,	K

Alkaner,	C4-5;	petroleumsgass 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H,	K

Brenngasser;	petroleumsgass

(En	blanding	av	lette	gasser.	Den	består	hovedsakelig	av	hydrogen	og/
eller	hydrokarboner	med	lav	molekylvekt.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H,	K

Brenngasser,	råoljedestillater;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 lette	 gasser	 fra	 destillasjon	 av	 råolje	
og	 fra	 katalytisk	 reformering	 av	 nafta.	 Den	 består	 av	 hydrogen	 og	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4,	og	med	
kokeområde	ca.	fra	–217	°C	til	–12	°C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H,	K

Hydrokarboner,	C3-4;	petroleumsgass 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H,	K

Hydrokarboner,	C4-5;	petroleumsgass 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H,	K

Hydrokarboner,	C2-4,	C3-rike;	petroleumsgass 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H,	K

Petroleumsgasser,	kondenserte;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	råolje.	Den	består	av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	
området	C3-C7,	og	med	kokeområde	ca.	–40	°C–80	°C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H,	K,	S

Petroleumsgasser,	kondenserte,	avsvovlede;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner,	 framkommet	 ved	 å	 utsette	
en	 flytende	 petroleumsgassblanding	 for	 en	 avsvovlingsprosess	 for	
å	 omdanne	 merkaptaner	 eller	 fjerne	 sure	 urenheter.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C7,	og	med	
kokeområde	ca.	–40	°C–80	°C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H,	K,	S

Gasser	(petroleum),	C3-4;	isobutanrike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner	fra	destillasjon	av	mettede	og	
umettede	hydrokarboner,	 vanligvis	med	 et	 karbontall	 i	 området	C3-C6,	
hovedsakelig	 butan	 og	 isobutan.	 Den	 består	 av	 mettede	 og	 umettede	
hydrokarboner	 med	 et	 karbontall	 i	 området	 C3-C4,	 hovedsakelig	
isobutan.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H,	K

Destillater	(petroleum),	C3-6;	piperylenrike;	petroleumsgass

(En	 kompleks	 blanding	 av	 hydrokarboner	 fra	 destillasjon	 av	 mettede	
og	umettede	alifatiske	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	 i	
området	C3-C6.	Den	består	av	mettede	og	umettede	hydrokarboner	med	
et	karbontall	i	området	C3-C6,	hovedsakelig	piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H,	K
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Gasser	(petroleum),	butan	splitter	toppfraksjoner;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 butanstrømmen.	 Den	 består	 av	 alifatiske	 hydrokarboner	 med	 et	
karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H,	K

Gasser	(petroleum),	C2-3;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	destillasjon	
av	 produktene	 av	 en	 katalytisk	 fraksjoneringsprosess.	 Den	 inneholder	
hovedsakelig	etan,	etylen,	propan	og	propylen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 krakkede	 gassolje	 propantårn	
bunnfraksjoner,	C4-rike	syrefrie;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	fraksjonering	
av	 en	 hydrokarbonstrøm	 fra	 katalytisk	 krakket	 gassolje,	 behandlet	
for	 å	 fjerne	 hydrogensulfid	 og	 andre	 syrekomponenter.	 Den	 består	 av	
hydrokarboner	med	et	karbontall	i	området	C3-C5,	hovedsakelig	C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H,	K

Gasser	 (petroleum),	 katalytisk	 krakket	 nafta	 butantårn	 bunnfraksjoner,	
C3-5-rike;	petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	ved	stabilisering	
av	katalytisk	krakket	nafta.	Den	består	av	alifatiske	hydrokarboner	med	
et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C3-C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H,	K

Restgass	 (petroleum),	 isomerisert	 nafta	 fraksjoneringsstabilisator;	
petroleumsgass

(En	kompleks	blanding	av	hydrokarboner,	framkommet	fra	produkter	av	
fraksjoneringsstabilisering	av	isomerisert	nafta.	Den	består	hovedsakelig	
av	hydrokarboner	med	et	karbontall	hovedsakelig	i	området	C1-C4.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H,	K
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Karbonmonoksid 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Blyheksafluorsilikat 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Blyforbindelser,	 med	 unntak	 av	 dem	 nevnt	 ved	 navn	 andre	
steder	i	dette	vedlegg

082-001-00-6 A,	E

Blyalkyler 082-002-00-1 A,	E

Blyazid 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Blykromat 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Blydiacetat 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Triblybisortofosfat 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Blyacetat 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Bly(II)metansulfonat 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Blysulfokromatgult

(Dette	stoffet	er	angitt	i	fargeindeksen	med	fargeindeksnummer	
C.I.	77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Blykromatmolybdatsulfatrødt

(Dette	stoffet	er	angitt	i	fargeindeksen	med	fargeindeksnummer	
C.I.	77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8

Blyhydrogenarsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-brompropan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfarin,	4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenyl-butyl)kumarin 607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Bly-2,4,6-trinitroresorcinolat,	blystyfnat 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Linuron	(ISO)

3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoksy-1-metylurea

006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E

6-(2-kloretyl)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksa-6-
silaundecan,	etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazol	 (ISO),	 bis(4-fluorfenyl)(metyl)(1H-1,2,4-triazol-
1-ylmetyl)silan

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

En	 blanding	 av:	 4-[[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]metyl]-
4H-1,2,4-triazol,	 l-[[bis-(4-fluorofenyl)metyl-silyl]metyl]-
1H-1,2,4-triazol

014-019-00-7 403-250-2 — E

Kaliumdikromat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

Ammoniumdikromat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

Natriumdikromat,	vannfritt 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

Natriumdikromat,	dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

Natriumdikromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Nikkeltetrakarbonyl 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Kadmiumfluorid 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Benzo[a]pyren,	benzo[d,e,f]krysen 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1-brompropan,	propylbromid,	n-propylbromid 602-019-00-5 203-445-0 106-94-5

1,2,4-triklorpropan 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

Difenyleter,	oktabromderivat 602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0

2-metoksyetanol,	etylenglykolmonometyleter,	metylglykol 603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-etoksyetanol,	etylenglykolmonometyleter,	etylglykol 603-012-00-X 203-804-1 110-80-5

1,2-dimetoksyetan,	etylenglykoldimetyleter,	EGDME 603-031-00-3 203-794-9 110-71-4

2,3-epoksypropan-1-ol,	glycidol	oksiranmetanol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

2-metoksypropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis(2-metoksyetyl)eter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoksy-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan,	TEGDME

Trietylenglykoldimetyleter,	

Triglym

603-176-00-2 203-977-3 112-49-2
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4,4’-isobutyletylidendifenol,	 2,2-bis(4’-hydroksyfenyl)-4-
metylpentan

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

Tetrahydrotiopyran-3-karboksaldehyd 606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0

2-metoksyetylacetat,	 etylenglykolmonometyleteracetat,	
metylglykolacetat

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-etoksyetylacetat,	 etylenglykolmonoetyleteracetat,	
etylglykolacetat

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-etylheksyl-[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)	 -4-hydroksyfenyl]-
metyl]tio]acetat

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bis(2-metoksyetyl)eter 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-metoksypropylacetat 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butyl	 (ISO),	 butyl-(RS)-2-[4-(5-trifluormetyl-2-
pyridyloksy)fenoksy]propionat

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4

Vinklozolin	 (ISO),	 N-3,5-diklorfenyl-5-metyl-5-vinyl-1,3-
oksazolidin-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Metoksyeddiksyre 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-etylheksyl)ftalat,	di(2-etylheksyl)ftalat,	DEHP 607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutylftalat,	(DBP) 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-klorkinoksalin-2-
yloksy)fenyloksy]propionat

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

1,2-benzendikarboksylsyre,	 dipentylester,	 forgrenet	 og	
lineær	[1]

N-pentylisopentylftalat	[2]

Di-n-pentylftalat	[3]

Diisopentylftalat	(4)

607-426-00-1 284-032-2

[1]-[2]

205-017-9

[3]-[4]

84777-06-0	[1]-[2]

131-18-0	[3]

42925-80-4	[4]

Benzylbutylftalat	(BBP) 607-430-00-3 201-622-7 85-68-7

1,2-benzendikarboksylsyre

Di-C7-11-forgrenede	og	rettkjedede	alkylestere

607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4

En	 blanding	 av	 dinatrium	 4-(3-etoksykarbonyl-4-(5-(3-
etoksykarbonyl-5-hydroksy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-
yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oksopyrazol-1-yl)
benzensulfonat

Trinatrium	 4-(3-etoksykarbonyl-4-(5-(3-etoksykarbonyl-
5-oksid-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl)penta-
2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oksopyrazol-1-yl)
benzensulfonat

607-487-00-4 402-660-9 —

Dinokap	(ISO) 609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E

Binapakryl	 (ISO),	 2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-
metylkrotonat

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb,	2-(1-metyl-n-propyl)-4,6-dinitrofenol 609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Salter	 og	 estere	 av	 dinoseb,	 med	 unntak	 av	 dem	 som	 er	
nevnt	ved	navn	andre	steder	i	dette	vedlegg

609-026-00-2

Dinoterb,	2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol 609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Salter	og	estere	av	dinoterb 609-031-00-X

Nitrofen	(ISO),	2,4-diklorfenyl-4-nitrofenyleter 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

(Metyl-ONN-azoksy)metylacetat,	 (metylazoksy)
metylacetat	

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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2-(2-hydroksy-3-(2-klorfenyl)karbamoyl-1-naftylazo)-
7-(2-hydroksy-3-(3-metylfenyl)karbamoyl-1-naftylazo)
fluoren-9-on

611-131-00-3 420-580-2 —

Azafenidin 611-140-00-2 — 68049-83-2

Tridemorf	(ISO),	2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolin 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

etylentiourea,	imidazolidin-2-tion 613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Karbendazim	(ISO)

Metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomyl	(ISO)

Metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

Sykloheksimid 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioksazin	 (ISO),	 N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-okso-4-
prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoksazin-6-yl)sykloheks-1-en-1,2-
dikarboksamid

613-166-00-X 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-
triazol-1-yl)metyl]oksiran

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oksazolidin 613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2

Blanding	 av:	 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blanding	 av	 oligomerer	 av	 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-
1-poly(3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-triokso-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-1-yl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-
trion

613-199-00-X 421-550-1 —

N,N-dimetylformamid,	dimetylformamid 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N,	N’-	dimetylacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-	metylacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-	metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Særlige bestemmelser om merking av produkter som inneholder asbest

1.	 Alle	produkter	som	inneholder	asbest	eller	produktenes	emballasje,	skal	være	merket	som	følger:

a)	 Etiketten,	i	samsvar	med	modellen	nedenfor,	skal	være	minst	5	cm	høy	(H)	og	2,5	cm	bred.

b)	 Den	skal	bestå	av	to	deler:

–	 den	øvre	delen	(h1	=	40	%	av	H)	skal	omfatte	bokstaven	«a»	i	hvitt	på	svart	bakgrunn,

–	 den	 nedre	 delen	 (h2=	 60	 %	 av	 H)	 skal	 omfatte	 standardformuleringen	 i	 hvitt	 og/eller	 svart	 på	 rød	
bakgrunn,	og	skal	være	lett	leselig.

c)	 Dersom	produktet	inneholder	krokidolitt,	skal	ordene	«inneholder	asbest»,	som	benyttes	i	standardformuleringen,	
erstattes	med	«inneholder	krokidolitt/blå	asbest».

Medlemsstatene	kan	fravike	bestemmelsen	i	første	ledd	for	produkter	som	er	ment	å	bringes	i	omsetning	på	
deres	 eget	 territorium.	Merkingen	 på	 disse	 produktene	må	 imidlertid	 inneholde	 formuleringen	 «inneholder	
asbest».

d)	 Dersom	merkingen	har	form	av	direkte	trykk	på	produktene,	er	det	tilstrekkelig	med	en	enkelt	farge	som	står	
i	kontrast	til	bakgrunnsfargen.

Hvit ‘a’ på svart bakgrunn

Standardformulering i hvitt og/eller 
svart på rød bakgrunn

2.	 Etiketten	nevnt	i	dette	tillegg	skal	være	festet	i	samsvar	med	følgende	regler:

a)	 Etiketten	festes	på	hver	enkelt	av	de	minste	enhetene	som	leveres.

b)	 Dersom	et	produkt	inneholder	asbestbaserte	bestanddeler,	er	det	tilstrekkelig	at	bare	disse	bestanddelene	er	
utstyrt	med	etikett.	Merkingen	kan	utelates	dersom	liten	størrelse	eller	emballasjens	manglende	egnethet	
gjør	det	umulig	å	feste	en	etikett	på	bestanddelen.
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3.	 Merking	av	emballerte	produkter	som	inneholder	asbest

3.1.	Emballasjen	til	emballerte	produkter	som	inneholder	asbest,	skal	være	merket	på	en	måte	som	er	klart	leselig	
og	ikke	kan	slettes,	med	følgende	opplysninger:

a)	 Symbol	og	relevant	farebetegnelse	i	samsvar	med	dette	vedlegg.

b)	 Sikkerhetsinstruks,	som	må	være	utformet	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	dette	vedlegg	i	den	utstrekning	
den	er	relevante	for	vedkommende	produkt.

Dersom	det	er	gitt	ytterligere	sikkerhetsinformasjon	på	emballasjen,	skal	den	ikke	svekke	eller	være	i	strid	med	
de	opplysninger	som	er	gitt	i	samsvar	med	bokstav	a)	og	b).

3.2.	Merking	i	samsvar	med	nr.	3.1	skal	skje	ved	hjelp	av	

–	 en	etikett	som	er	godt	festet	på	emballasjen,

–	 en	løs	etikett	som	er	sikkert	festet	til	emballasjen,	eller

–	 trykk	direkte	på	emballasjen.

3.3.	Produkter	som	inneholder	asbest,	og	som	bare	er	løst	emballert	i	plast	eller	lignende,	skal	anses	som	emballerte	
produkter,	og	skal	være	merket	i	samsvar	med	nr.	3.2.	Dersom	produkter	blir	skilt	fra	slik	emballering	og	brakt	
i	omsetning	uemballert,	skal	hver	av	de	minste	enhetene	som	leveres,	være	merket	med	opplysninger	i	samsvar	
med	nr.	3.1.

4.	 Merking	av	uemballerte	produkter	som	inneholder	asbest

For	uemballerte	produkter	som	inneholder	asbest,	skal	merking	i	samsvar	med	nr.	3.1	skje	ved	hjelp	av

–	 en	etikett	som	er	godt	festet	på	produktet	som	inneholder	asbest,

–	 en	løs	etikett	som	er	sikkert	festet	til	produktet,

–	 direkte	trykk	på	produktet,	eller	dersom	ovennevnte	metoder	ikke	er	praktisk	gjennomførbare,	for	eksempel	på	
grunn	av	at	produktet	er	lite	av	størrelse,	produktets	egenskaper	er	lite	egnet	eller	tekniske	vansker,	ved	hjelp	
av	et	informasjonsark	med	merking	i	samsvar	med	nr.	3.1.

5.	 Uten	 at	 fellesskapsbestemmelser	 om	 sikkerhet	 og	 hygiene	 på	 arbeidsplassen	 berøres,	 skal	 etiketten	 som	 er	
festet	på	produktet,	som	innenfor	rammen	av	sin	bruk	kan	være	bearbeidet	eller	etterbehandlet,	ledsages	av	den	
sikkerhetsinstruks	som	kan	være	hensiktsmessig	for	vedkommende	produkt,	og	særlig	følgende:

–	 Brukes	om	mulig	utendørs	eller	på	et	godt	ventilert	sted.

–	 Bruk	helst	håndverktøy	eller	lavhastighetsverktøy,	om	nødvendig	utstyrt	med	en	hensiktsmessig	innretning	for	
oppsamling	av	støv.	Dersom	høyhastighetsverktøy	benyttes,	skal	det	alltid	være	utstyrt	med	en	slik	innretning.

–	 Tilfør	om	mulig	fuktighet	før	det	skjæres	eller	bores	i	produktet.

–	 Fukt	støvet,	plasser	det	i	en	godt	lukket	beholder	og	disponer	det	på	en	sikker	måte.

6.	 Merkingen	av	et	produkt	som	er	ment	for	bruk	i	husholdningen	og	ikke	omfattes	av	avsnitt	5,	og	som	under	bruk	
sannsynligvis	vil	avgi	asbestfibrer,	skal	om	nødvendig	inneholde	følgende	sikkerhetsinstruks:	«Skiftes	når	utslitt».

7.	 Merkingen	av	produkter	som	inneholder	asbest,	skal	være	på	det/de	offisielle	språket/språkene	i	medlemsstaten(e)	
der	produktet	bringes	i	omsetning.

____________
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Tillegg 8

Punkt 43 – Azofargestoffer

Liste	over	aromatiske	aminer

CAS-nummer Indeksnummer EF-nummer Stoffer

1. 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamin

4-aminobifenylxenylamin

2. 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidin

3. 95-69-2 202-441-6 4-klor-o-toluidin

4. 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamin

5. 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen

4-amino-2’,3-dimetylazobenzen

4-o-tolylazo-o-toluidin

6. 99-55-8 202-765-8 2-amino-4-nitrotoluen

7. 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-kloranilin

8. 615-05-4 210-406-1 4-metoksy-m-fenylendiamin

9. 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4’-metylendianilin

4,4’-diaminodifenylmetan

10. 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3’-diklorbenzidin

3,3’-diklorbifenyl-4,4’-ylendiamin

11. 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3’-dimetoksybenzidin	o-dianisidin

12. 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3’-dimetylbenzidin

4,4’-bi-o-toluidin

13. 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4’-metylendi-o-toluidin

14. 120-71-8 204-419-1 6-metoksy-m-toluidin	p-kresidin

15. 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin)

2,2’-diklor-4,4’-metylendianilin

16. 101-80-4 202-977-0 4,4’-oksydanilin

17. 139-65-1 205-370-9 4,4’-tiodianilin

18. 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin	

2-aminotoluen

19. 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metyl-m-fenylendiamin

20. 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetylanilin

21. 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin	2-metoksyanilin

22. 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzen
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Tillegg 9

Punkt 43 – Azofargestoffer

Liste	over	azofargestoffer

CAS-nummer Indeksnummer EF-nummer Stoffer

1. Ikke	tildelt

Bestanddel	1:

CAS-nr.	118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.

2Na*

Bestanddel	2:

C46H30CrN10O20S2.

3Na*

611-070-00-2 405-665-4 En	blanding	av	dinatrium	(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-oksidofenylazo)-1-naftolato)
(1-(5-klor-2-oksidofenylazo)-2-naftolato)kromat(1-),

trinatrium	 bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2-oksidofenylazo)-1-naftolato)kromat(1-)
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Tillegg 10

Punkt 43 – Azofargestoffer

Liste	over	forsøksmetoder

Den	europeike	
standar-diserings-
organisasjon(*)

Referanse	og	tittel	på	standarden Referansedokument Henvisning	til	utgått	
standard

CEN Lær	 -	 Kjemiske	 forsøk	 –	 Bestemmelse	
av	visse	azofargestoffer	i	farget	lær

CEN	ISO/TS

17234:2003*

INGEN

CEN Tekstiler	 -	metoder	 for	 bestemmelse	 av	
visse	 aromatiske	 aminer	 framkommet	
fra	 azofargestoffer	 -	 del	 1:	 Påvisning	
av	bruk	av	visse	azofargestoffer	som	er	
tilgjengelige	uten	ekstraksjon

EN	14362-1:2003 INGEN

CEN Tekstiler	 -	metoder	 for	 bestemmelse	 av	
visse	 aromatiske	 aminer	 framkommet	
fra	 azofargestoffer	 -	 del	 2:	 Påvisning	
av	bruk	av	visse	azofargestoffer	som	er	
tilgjengelige	ved	ekstraksjon	av	fibrer

EN	14362-2:2003 INGEN

(*)		 ESO:	Europeiske	standardiseringsorganisasjoner:
CEN:	rue	de	Stassart	36,	B-1050	Bruxelles,	tlf.	(32-2)	550	08	11,	faks	(32-2)	550	08	19.	http://www.cenorm.be
CENELEC:	rue	de	Stassart	36,	B-1050	Bruxelles,	tlf.	(32-2)	519	68	71,	faks	(32-2)	519	69	19.	http://www.cenelec.org
ETSI:	650,	route	des	Lucioles,	F-06921	Sophia	Antipolis,	tlf.	(33)	492	94	42	00,	faks	(33)	493	65	47	16.	http://www.etsi.org
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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	samråd	med	Regionkomiteen,

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktning:

På	grunnlag	av	vedtakelsen	av	forordning	(EF)	nr.	1907/2006(3)	
bør	direktiv	67/548/EØF(4)	tilpasses,	og	dets	bestemmelser	om	
melding	og	risikovurdering	av	kjemikalier	oppheves	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

I	direktiv	67/548/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	artikkel	1	nr.	1	oppheves	bokstav	a)-c).

2)		 I	artikkel	2	nr.	1	oppheves	bokstav	c),	d),	f)	og	g).

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	136	av	29.5.2007,	s.	281,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 25/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	6

(1)	 EUT	C	294	av	25.11.2005,	s.	38.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 17.	 november	 2005	 (EUT	 C	 280	 E	 av	

18.11.2006,	s.	440),	Rådets	felles	holdning	av	27.	juni	2006	(EUT	C	276	E	
av	 14.11.2006,	 s.	 252)	 og	Europaparlamentets	 holdning	 av	 13.	 desember	
2006	(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).

(3)	 Se	EUT	L	136	av	29.5.2007,	s.	3.
(4)	 EFT	196	av	16.8.1967,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	

2004/73/EF	 (EUT	 L	 152	 av	 30.4.2004,	 s.	 1).	 Rettet	 ved	 EUT	 L	 216	
av	16.6.2004,	s.	3.

3)		 Artikkel	3	skal	lyde:

«Artikkel 3

Forsøk med og vurdering av stoffers egenskaper

Forsøk	med	stoffer	innenfor	rammen		av	dette	direktiv	skal	
utføres	i	henhold	til	kravene	i	artikkel	13	i	europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1907/2006	 av	 18.	 desember	
2006	om	 registrering,	 vurdering	 og	 godkjenning	 av	 samt	
begrensninger	for	kjemikalier	(REACH)	og	om	opprettelse	
av	et	europeisk	kjemikaliebyrå(*).

_____________
(*)	 EUT	L	396	av	30.12.2006,	s.	1.»

4)		 I	artikkel	5	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	1	skal	første	ledd	lyde:

«Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	
for	 å	 sikre	 at	 stoffer	 ikke	 kan	 bringes	 i	 omsetning	
som	sådanne	eller	i	stoffblandinger	med	mindre	de	er	
emballert	 og	 merket	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 22-25	 i	
dette	direktiv	og	med	kriteriene	fastsatt	i	vedlegg	VI	til	
dette	direktiv,	og	for	registrerte	stoffer,	i	samsvar	med	
opplysninger	 innhentet	ved	anvendelse	av	artikkel	12	
og	 13	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1907/2006,	med	 	mindre	
det	 dreier	 seg	 om	 stoffblandinger	 som	 reguleres	 av	
bestemmelser	i	andre	direktiver.»

b)	 Nr.	2	skal	lyde:

«2.		 Tiltakene	nevnt	i	nr.	1	første	ledd	får	anvendelse	
inntil	 stoffet	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I,	 eller	 inntil	 det	
etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 29	 er	 truffet	
beslutning	om	at	stoffet	ikke	skal	oppføres	på	listen.»

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/121/EF

av 18. desember 2006

om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer for å tilpasse det til forordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og om 

opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå(*)

 2012/EØS/35/19
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5)		 Artikkel	7-15	oppheves.

6)		 Artikkel	16	oppheves.

7)		 Artikkel	17-20	oppheves.

8)		 Artikkel	27	oppheves.

9)		 Artikkel	32	skal	lyde:

«Artikkel 32

Henvisninger:

Henvisninger	 til	 vedlegg	 VII	 A,	 VII	 B,	 VII	 C,	 VII	 D	
og	 VIII	 til	 dette	 direktiv	 skal	 forstås	 som	 henvisninger	
til	 de	 tilsvarende	 vedlegg	VI,	VII,	VIII,	 IX,	X	 og	XI	 til	
forordning	(EF)	No	1907/2006».

10)		Vedlegg	V	oppheves.

11)		I	vedlegg	VI	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	avsnitt	1.6.2,	1.7.2,	1.7.3,	2.1,	2.2.1,	2.2.2,	2.2.2.1,	
2.2.3,	2.2.4,	2.2.5,	3.1.1,	3.1.5.1,	3.1.5.2,	3.2.1,	3.2.2,	
3.2.3,	 3.2.5,	 3.2.6.1,	 3.2.6.2,	 3.2.7.2,	 4.2.3.3,	 5.1.3,	
9.1.1.1,	 9.1.1.2,	 9.3	 og	 9.5	 i	 dette	 vedlegg	 endres	
«vedlegg	 V»	 og	 	 «vedlegg	 V	 til	 dette	 direktiv»	
til	 «kommisjonsforordningen	 om	 forsøksmetoder	 i	
henhold	 til	 artikkel	 13	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	
1907/2006».

b)	 Avsnitt	1.6.1	bokstav	a)	skal	lyde:

«a)		Med	 hensyn	 til	 stoffer	 for	 hvilke	 det	 er	 nødvendig	
med	 oversendelse	 av	 opplysningene	 angitt	 i	 vedlegg	
VI,	 VII	 og	 VIII	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1907/2006,	
finnes	 størstedelen	 av	 de	 nødvendige	 dataene	 om	
klassifisering	og	merking	i	basissettet.	Klassifiseringen	
og	 merkingen	 må	 om	 nødvendig	 revideres	 når	 det	
foreligger	 ytterligere	 opplysninger	 (vedlegg	 IX	 og	X	
til	forordning	(EF)	nr.	1907/2006).»

c)	 I	avsnitt	5.1	skal	annet	ledd	lyde:

	 «Nedenstående	 kriterier	 følger	 direkte	 av	
forsøksmetodene	 fastsatt	 i	 kommisjonsforordningen	
om	 forsøksmetoder	 i	 henhold	 til	 artikkel	 13	 nr.	 2	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 1907/2006,	 i	 den	 grad	 de	 er	
nevnt.	 Forsøksmetodene	 som	 kreves	 for	 basissettet	
nevnt	 i	 vedlegg	 VII	 og	 VIII	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	
1907/2006	 er	 	 begrensede,	 og	 opplysningene	 som	
kan	 utledes	 av	 dem,	 kan	 være	 utilstrekkelige	 for	 en	
tilfredsstillende	klassifisering.	For	klassifiseringen	kan	
det	 være	 nødvendig	 med	 ytterligere	 data	 utledet	 av	
vedlegg	 IX	eller	X	 til	 forordning	 (EF)	nr.	 1907/2006	
eller	 tilsvarende	 undersøkelser.	 Klassifiserte	 stoffer

		 kan	 dessuten	 bli	 gjenstand	 for	 revisjon	 i	 lys	 av	 nye	
data.»

d)	 I	 avsnitt	 5.2.1.2	 annet	 ledd	 skal	 annet	 punktum	
lyde:

«Ytterligere	vitenskapelig	dokumentasjon	av	denne	
typen	skal	vanligvis	baseres	på	undersøkelser	som	
kreves	i	henhold	til	vedlegg	IX	til	forordning	(EF)	
nr.	 1907/2006	 eller	 undersøkelser	 av	 tilsvarende	
verdi,	og	kan	omfatte:»

12)		Vedlegg	VII	A,	VII	B,	VII	C,	VII	D	og	VIII	oppheves.

Artikkel 2

1.	 Medlemsstatene	 skal	 fra	 1.	 juni	 2008	 sette	 i	 kraft	 de	
lover	og	forskrifter	som	er	nødvendige	for	å	etterkomme	dette	
direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 underrette	 Kommisjonen	 om	
dette.

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

2.	 Medlemsstatene	skal	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.

Det	får	anvendelse	fra	1.	juni	2008.

Uten	hensyn	til	annet	ledd	i	denne	artikkel	får	artikkel	1	nr.	6	
anvendelse	fra	1.	august	2008.

Artikkel 4

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES M.	VANHANEN

 President Formann
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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	
2004/42/EF	av	21.	april	2004	om	begrensning	av	utslippene	av	
flyktige	organiske	forbindelser	som	skyldes	bruk	av	organiske	
løsemidler	i	visse	malinger,	lakker	og	produkter	for	lakkering	
og	 omlakkering	 av	 kjøretøyer	 og	 om	 endring	 av	 direktiv	
1999/13/EF(1),	særlig	artikkel	7,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2004/42/EF	 skal	 medlemsstatene	
opprette	 overvåkingsprogrammer	 for	 å	 kontrollere	 at	
bestemmelsene	i	nevnte	direktiv	overholdes	og	rapportere	
om	 resultatene	 av	 overvåkingsprogrammene	 samt	 om	
hvilke	kategorier	og	mengder	av	produkter	som	er	tildelt	
lisenser	i	henhold	til	artikkel	3	nr.	3	i	nevnte	direktiv,	på	
grunnlag	av	et	felles	format	utformet	av	Kommisjonen.

2)	 I	henhold	til	artikkel	7	i	direktiv	2004/42/EF,	sammenholdt	
med	direktivets	vedlegg	I,	skal	medlemsstatene	utarbeide	
og	framlegge	for	Kommisjonen	den	første	rapporten	om	
gjennomføringen	av	nevnte	direktiv	innen	30.	juni	2008.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 91	 av	 31.3.2007,	 s.	 48,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 26/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	42,	10.7.2008,	s.	9

(1)	 EUT	L	143	av	30.4.2004,	s.	87.

3)	 Det	bør	derfor	utarbeides	et	 felles	format	for	den	første	
rapporten,	 som	bør	 omfatte	 tidsrommet	 fra	 1.	 januar	 til	
31.	desember	2007.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	12	nr.	2	i	direktiv	2004/42/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	 skal	 bruke	 formatet	 i	 vedlegget	 til	 dette	
vedtak	 når	 de	 utarbeider	 rapporten	 som	 skal	 framlegges	 for	
Kommisjonen	 i	 samsvar	 med	 artikkel	 7	 i	 direktiv	 2004/42/
EF,	 og	 som	 skal	 omfatte	 tidsrommet	 fra	 1.	 januar	 2007	 til	
31.	desember	2007.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	22.	mars	2007.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. mars 2007

om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1236]

(2007/205/EF)

 2012/EØS/35/20



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/360 21.6.2012

VEDLEGG

FELLES FORMAT FOR FRAMLEGGING AV DEN FØRSTE RAPPORTEN OM GJENNOMFØRINGEN AV 
DIREKTIV 2004/42/EF I TIDSROMMET FRA 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2007

1. Allmenne opplysninger og administrative bestemmelser

1.1.		 Myndighet	som	er	ansvarlig	for	denne	rapport:

Navn

Adresse

Kontaktperson

E-post

Telefon

1.2.		 Innenfor	rammen	av	gjennomføringen	av	direktiv	2004/42/EF	angis	den	myndighet	eller	de	myndigheter	som	er	
utpekt	i	henhold	til	artikkel	5	i	nevnte	direktiv,	og	som	har	ansvar	for	å

1.		 opprette,	samordne	og	forvalte	overvåkingsprogrammet	(på	nasjonalt	plan),

2.		 utføre	inspeksjoner	og	kontroller	på	stedet	(på	regionalt	og/eller	lokalt	plan),

3.		 håndheve	kravene	i	nevnte	direktiv	ved	overtredelser.

2. Overvåkingsprogram (artikkel 6 i direktiv 2004/42/EF)

2.1.		 Dersom	 det	 finnes	 en	 skriftlig	 versjon	 av	 det	 nasjonale	 overvåkingsprogrammet,	 legges	 en	 kopi	 ved	 denne	
rapporten.

2.2.		 Gi	 en	 kort	 beskrivelse	 av	 det	 program	 som	 er	 opprettet	 for	 å	 overvåke	 og	 kontrollere	 samsvar	med	 direktiv	
2004/42/EF,	med	særlig	vekt	på	følgende:

1.		 grenseverdiene	for	flyktige	organiske	forbindelser	(VOC),	som	angis	i	vedlegg	II	til	nevnte	direktiv,

2.		 merkingskravene	som	angis	i	artikkel	4	i	nevnte	direktiv.

2.3.		 Angi	om	følgende	driftsansvarlige	skal	inspiseres:

1.		 produsenter	av	produkter	som	omfattes	av	direktiv	2004/42/EF,

2.		 importører	av	produkter	som	omfattes	av	direktiv	2004/42/EF,

3.		 grossister,	 detaljister,	 profesjonelle	 sluttbrukere	 av	 kontrollerte	 produkter	 eller	 andre	 driftsansvarlige,	
herunder	 f.eks.	 anlegg	 for	 omlakkering	 av	kjøretøyer,	 som	 ikke	 lenger	omfattes	 av	 rådsdirektiv	1999/13/
EF(1).

Dersom	slike	inspeksjoner	utføres,	gi	en	kort	beskrivelse	av

1.		 hvilke	 typer	 inspeksjoner	 som	 utføres	 (besøk	 på	 stedet,	 prøvetaking	 og	 produktanalyser,	 kontroll	 av	
opplysninger	om	lagerbeholdning	og	salg,	kontroll	av	merking,	andre),

(1)	 EFT	L	85	av	29.3.1999,	s.	1.
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2.		 hvor	 ofte	 inspeksjonene	 utføres	 (systematiske	 årlige	 inspeksjoner,	 inspeksjoner	 begrenset	 til	 de	 viktigste	
produsentene/importørene,	stikkprøveinspeksjoner,	andre).

2.4.		 Angi	antall	foretak	som	er	virksomme	innenfor	produksjon	og	distribusjon	av	produkter	som	ble	inspisert	i	2007,	
og	om	mulig	antall	inspeksjoner	som	er	planlagt	for	2008,	fortrinnsvis	ved	å	fylle	ut	tabellen	nedenfor.	Angi	om	
mulig	også	en	vurdering	av	det	samlede	antallet	aktører	som	er	virksomme	innenfor	produksjon	og	distribusjon	
av	 produkter,	 og	 den	 samlede	 mengden	 berørte	 produkter	 (som	 er	 produsert	 og	 distribuert	 i	 de	 respektive	
medlemsstatene	i	2007):

Type	driftsansvarlige Antall	eksisterende	
driftsansvarlige

Antall	
driftsansvarlige	som	
ble	inspisert	i	2007

Samlet	mengde	
produkter	som	

omfattes	av	direktiv	
2004/42/EF		

(kg)

Antall	planlagte	
inspeksjoner	i	2008

Produsenter

Importører

Andre

2.5.		 Hvordan	kontrollerer	vedkommende	myndighet	at	kravene	om	samsvar	er	oppfylt	ut	ifra	referansemålemetodene	
beskrevet	i	vedlegg	III	til	direktiv	2004/42/EF?

2.6.		 Dersom	flere	myndigheter	er	involvert	i	gjennomføringen	av	direktiv	2004/42/EF	(se	nr.	1.2	ovenfor),	angi	de	
tiltak	som	er	truffet	for	å	sikre	en	mest	mulig	ensartet	gjennomføring	av	nevnte	direktiv	på	hele	territoriet.

2.7.		 Hvilke	 sanksjonsregler	 får	 anvendelse	 på	 overtredelse	 av	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 vedtatt	 i	 henhold	 til	
artikkel	10	i	direktiv	2004/42/EF?

2.8.		 Gi	 om	 mulig	 et	 overslag	 over	 det	 samlede	 antallet	 ansatte	 som	 deltar	 i	 overvåking	 og	 kontroll,	 deres	
kvalifikasjoner	samt	et	overslag	over	de	årlige	overvåkingskostnadene	i	euro	(personale,	prøvetaking	og	analyse,	
kontroller	av	merking,	håndheving,	andre	kostnader).

3.	 De viktigste resultatene av overvåkingsprogrammet som ble gjennomført i 2007 (artikkel 7 i direktiv 
2004/42/EF)

3.1.		 Hvor	mange	 tilfeller	 av	manglende	overholdelse	 (i	%)	 av	grenseverdiene	 for	 flyktige	organiske	 forbindelser	 i	
vedlegg	II	til	direktiv	2004/42/EF	ble	påvist	i	2007	sammenlignet	med	det	samlede	antallet	kontroller	som	ble	
utført?	Angi	om	mulig

1.		 det	berørte	produktets	kategorier	i	samsvar	med	nevnte	vedlegg,

2.		 mengden	av	produkter	som	ikke	overholdt	disse	grenseverdiene.

3.2.		 Hvor	mange	tilfeller	av	manglende	overholdelse	(i	%)	av	merkingskrav	fastsatt	 i	artikkel	4	i	direktiv	2004/42/
EF	ble	påvist	i	2007	sammenlignet	med	det	samlede	antallet	kontroller	som	ble	utført?	Angi	om	mulig	et	skille	
mellom	følgende	kategorier:

1.		 produkter	som	ikke	overholder	kravene	til	merking	og	VOC-innhold,

2.		 produkter	som	overholder	kravene	til	VOC-innhold,	men	ikke	merkingskravene.

3.3.		 Dersom	manglende	 overholdelse	 bekreftes,	 hvilke	 tiltak	 er	 deretter	 truffet	 for	 å	 sikre	 samsvar	 med	 direktiv	
2004/42/EF?
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4. Unntak innrømmet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2004/42/EF

4.1.		 Hvordan	er	unntaksordningen	i	artikkel	3	nr.	2	i	direktiv	2004/42/EF	opprettet?

4.2.	 Hvilke	kontrollsystemer	er	opprettet	for	å	sikre	at	produkter	som	omfattes	av	unntaket	i	artikkel	3	nr.	2	i	direktiv	
2004/42/EF,	ikke	selges	til	eller	brukes	i	anlegg	som	verken	er	godkjent	eller	registrert	i	samsvar	med	artikkel	3	
eller	4	i	direktiv	1999/13/EF?

4.3.		 Angi	om	mulig	et	overslag	over	mengden	av	produkter	som	omfattes	av	unntaket	(i	henhold	til	klassifiseringen	
i	vedlegg	I	til	direktiv	2004/42/EF)	i	2007.

5. Individuelle lisenser som er tildelt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2004/42/EF

5.1.		 Er	det	gjort	bruk	av	muligheten	til	å	tildele	individuelle	lisenser	som	angitt	i	artikkel	3	nr.	3	i	direktiv	2004/42/
EF?

5.2.		 Dersom	ja,	gi	en	kort	beskrivelse	av	hvordan	systemet	for	tildeling	av	individuelle	lisenser	fungerer:

1.		 Hvilke	myndigheter	har	ansvar	for	å	tildele	individuelle	lisenser?

2.		 Hvilke	myndigheter	har	ansvar	for	å	utpeke	bygninger	og/eller	veterankjøretøyer	til	å	ha	særlig	historisk	og	
kulturell	verdi?

3.		 I	henhold	til	hvilke	kriterier	er	særlig	historisk	og	kulturell	verdi	fastsatt?

4.		 Angi	 om	 mulig	 et	 overslag	 over	 antallet	 bygninger	 og/eller	 veterankjøretøyer	 som	 vedkommende	
myndigheter	har	utpekt	til	å	ha	særlig	historisk	og	kulturell	verdi.

5.		 Hvordan	sikres	det	at	de	berørte	produktene

a)	 selges	bare	i	strengt	begrensede	mengder,

b)	 brukes	bare	til	restaurering	og	vedlikehold	av	utpekte	bygninger	og/eller	kjøretøyer?

6.		 Beskriv	 de	 kategorier	 og	mengder	 av	 produkter	 som	 er	 tildelt	 i	 samsvar	med	 artikkel	 3	 nr.	 3	 i	 direktiv	
2004/42/EF,	fortrinnsvis	ved	hjelp	av	følgende	tabell:

Kategorier Samsvar	med	vedlegg	I	til	direktiv	2004/42/
EF

Mengder	av	bruksklare	produkter	med	tildelt	
lisens		
(kg)

Kategori	1

Kategori	2	osv.

6. Andre relevante opplysninger

6.1.		 Angi	 de	 største	 vanskelighetene	 ved	 fastsettelse	 og	 gjennomføring	 av	 overvåkingsprogrammet,	 herunder	
vanskeligheter	med	gjennomføring	av	direktivet	eller	administrative	problemer	 som	har	oppstått	 i	 forbindelse	
med	et	konkret	overvåkingsprogram.	Hvordan	ble	disse	vanskelighetene	løst?

6.2.		 Angi	eventuelle	relevante	tilleggskommentarer,	forslag	eller	opplysninger	i	forbindelse	med	gjennomføringen	av	
direktiv	2004/42/EF.

______________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1165/98	 av	 19.	
mai	 1998	 om	 konjunkturstatistikk(1),	 særlig	 artikkel	 3	 og	
artikkel	17	bokstav	c),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Definisjonen	 av	 industrihovedgrupper	 (MIGS)	 fastsatt	 i	
kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 586/2001(2)	 bygger	 på	
standarden	 for	 næringsgruppering	 innen	 De	 europeiske	
fellesskap	(NACE)(3).

2)	 En	ny	versjon	av	NACE	(NACE	Rev.	2)	ble	innført	ved	
forordning	 (EF)	 nr.	 1893/2006,	 der	 det	 også	 er	 fastsatt	
at	 konjunkturstatistikk	 i	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	
nr.	1165/98	skal	utarbeides	i	samsvar	med	NACE	Rev.	2	
fra	1.	januar	2009.

3)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet	—

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	155	av	15.6.2007,	s.	3,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	27/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IV	(Energi)	og	XXI	(Statistikk),	se	EØS-
tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	10

(1)	 EFT	L	162	av	5.6.1998,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1893/2006	(EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1).

(2)	 EFT	L	86	av	27.3.2001,	s.	11.
(3)	 EFT	L	293	av	24.10.1990,	s.	1.

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	586/2001	gjøres	følgende	endringer:

1.		 I	 artikkel	 1	 og	 2	 erstattes	 alle	 henvisninger	 til	 «NACE	
Rev.	1»	med	«NACE	Rev.	2».

2.		 I	 artikkel	 3	 erstattes	 «senest	 tre	måneder	 etter	 at	 denne	
forordning	trer	i	kraft»	med	«fra	1.	januar	2009».

3.		 Vedlegget	 erstattes	 med	 teksten	 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.	januar	2009.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 656/2007

av 14. juni 2007

om endring av forordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk 
med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS)(*)

 2012/EØS/35/21

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

Utferdiget	i	Brussel,	14.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

«VEDLEGG

FORDELING AV NACE REV. 2-POSISJONER PÅ VARETYPER

NACE	Rev.	2 Beskrivelse	i	NACE	Rev.	2 Varetype

07 Bryting	av	metallholdig	malm Innsatsvarer

08 Bryting	og	bergverksdrift	ellers Innsatsvarer

09 Tjenester	tilknyttet	bergverksdrift	og	utvinning Innsatsvarer

10.6 Produksjon	av	kornvarer,	stivelse	og	stivelsesprodukter Innsatsvarer

10.9 Produksjon	av	fôrvarer Innsatsvarer

13.1 Bearbeiding	og	spinning	av	tekstilfibrer Innsatsvarer

13.2 Veving	av	tekstiler Innsatsvarer

13.3 Etterbehandling	av	tekstiler Innsatsvarer

16 Produksjon	av	trelast	og	varer	av	tre,	kork,	strå	og	flettematerialer,	
unntatt	møbler

Innsatsvarer

17 Produksjon	av	papir	og	papirvarer Innsatsvarer

20.1 Produksjon	av	kjemiske	råvarer,	gjødsel	og	nitrogenforbindelser,	
basisplast	og	syntetisk	gummi

Innsatsvarer

20.2 Produksjon	av	plantevern-	og	skadedyrmidler	og	andre	
landbrukskjemiske	produkter

Innsatsvarer

20.3 Produksjon	av	maling	og	lakk,	trykkfarger	og	tetningsmidler Innsatsvarer

20.5 Produksjon	av	andre	kjemiske	produkter Innsatsvarer

20.6 Produksjon	av	kunstfibrer Innsatsvarer

22 Produksjon	av	gummi-	og	plastprodukter Innsatsvarer

23 Produksjon	av	andre	ikke-metallholdige	mineralprodukter	 Innsatsvarer

24 Produksjon	av	metaller Innsatsvarer

25.5 Smiing,	stansing	og	valsing	av	metall,	og	pulvermetallurgi Innsatsvarer

25.6 Overflatebehandling	og	bearbeiding	av	metaller Innsatsvarer

25.7 Produksjon	av	kjøkkenredskaper,	skjære-	og	klipperedskaper,	
håndverktøy	og	andre	jernvarer

Innsatsvarer

25.9 Produksjon	av	andre	metallvarer Innsatsvarer

26.1 Produksjon	av	elektroniske	komponenter	og	kretskort Innsatsvarer

26.8 Produksjon	av	magnetiske	og	optiske	medier Innsatsvarer

27.1 Produksjon	av	elektromotorer,	generatorer,	transformatorer	og	
elektriske	fordelings-	og	kontrolltavler	og	paneler

Innsatsvarer
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NACE	Rev.	2 Beskrivelse	i	NACE	Rev.	2 Varetype

27.2 Produksjon	av	batterier	og	akkumulatorer Innsatsvarer

27.3 Produksjon	av	ledninger	og	ledningsmateriell Innsatsvarer

27.4 Produksjon	av	belysningsutstyr Innsatsvarer

27.9 Produksjon	av	annet	elektrisk	utstyr Innsatsvarer

05 Bryting	av	steinkull	og	brunkull Energi

06 Utvinning	av	råolje	og	naturgass Energi

19 Produksjon	av	kull	og	raffinerte	petroleumsprodukter Energi

35 Elektrisitets-,	gass-,	damp-	og	varmtvannsforsyning Energi

36 Uttak	fra	kilde,	rensing	og	distribusjon	av	vann Energi

25.1 Produksjon	av	metallkonstruksjoner Investeringsvarer

25.2 Produksjon	av	tanker,	cisterner	og	andre	beholdere	av	metall Investeringsvarer

25.3 Produksjon	av	dampkjeler,	unntatt	kjeler	til	sentralvarmeanlegg Investeringsvarer

25.4 Produksjon	av	våpen	og	ammunisjon Investeringsvarer

26.2 Produksjon	av	datamaskiner	og	tilleggsutstyr Investeringsvarer

26.3 Produksjon	av	kommunikasjonsutstyr Investeringsvarer

26.5 Produksjon	av	måle-,	kontroll-	og	navigasjonsinstrumenter,	og	
klokker	og	ur

Investeringsvarer

26.6 Produksjon	av	strålingsutstyr,	elektromedisinsk	og	
elektroterapeutisk	utstyr

Investeringsvarer

28 Produksjon	av	maskiner	og	utstyr	til	generell	bruk,	ikke	nevnt	
annet	sted

Investeringsvarer

29 Produksjon	av	motorvogner	og	tilhengere Investeringsvarer

30.1 Bygging	av	skip	og	båter Investeringsvarer

30.2 Produksjon	av	lokomotiver	og	annet	rullende	materiell	til	jernbane	
og	sporvei

Investeringsvarer

30.3 Produksjon	av	luftfartøyer	og	romfartøyer	og	lignende	utstyr Investeringsvarer

30.4 Produksjon	av	militære	stridskjøretøyer Investeringsvarer

32.5 Produksjon	av	medisinske	og	tanntekniske	instrumenter	og	utstyr Investeringsvarer

33 Reparasjon	og	installasjon	av	maskiner	og	utstyr Investeringsvarer

26.4 Produksjon	av	elektronikk	til	husholdningsbruk Varige	forbruksvarer

26.7 Produksjon	av	optiske	instrumenter	og	fotografisk	utstyr Varige	forbruksvarer

27.5 Produksjon	av	husholdningsmaskiner	og	-apparater Varige	forbruksvarer
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30.9 Produksjon	av	transportmidler	ikke	nevnt	annet	sted Varige	forbruksvarer

31 Produksjon	av	møbler Varige	forbruksvarer

32.1 Produksjon	av	gull-	og	sølvvarer,	bijouteri	og	lignende	artikler Varige	forbruksvarer

32.2 Produksjon	av	musikkinstrumenter Varige	forbruksvarer

10.1 Produksjon,	bearbeiding	og	konservering	av	kjøtt	og	kjøttvarer Ikke-varige	
forbruksvarer

10.2 Bearbeiding	og	konservering	av	fisk,	skalldyr	og	bløtdyr Ikke-varige	
forbruksvarer

10.3 Bearbeiding	og	konservering	av	frukt	og	grønnsaker Ikke-varige	
forbruksvarer

10.4 Produksjon	av	vegetabilske	og	animalske	oljer	og	fettstoffer Ikke-varige	
forbruksvarer

10.5 Produksjon	av	meierivarer	og	iskrem Ikke-varige	
forbruksvarer

10.7 Produksjon	av	bakeri-	og	pastavarer Ikke-varige	
forbruksvarer

10.8 Produksjon	av	andre	næringsmidler Ikke-varige	
forbruksvarer

11 Produksjon	av	drikkevarer Ikke-varige	
forbruksvarer

12 Produksjon	av	tobakksvarer Ikke-varige	
forbruksvarer

13.9 Produksjon	av	andre	tekstiler Ikke-varige	
forbruksvarer

14 Produksjon	av	klær Ikke-varige	
forbruksvarer

15 Produksjon	av	lær	og	lærvarer Ikke-varige	
forbruksvarer

18 Trykking	og	reproduksjon	av	innspilte	opptak Ikke-varige	
forbruksvarer

20.4 Produksjon	av	såpe	og	vaskemidler,	rense-	og	polermidler,	
parfyme	og	toalettartikler

Ikke-varige	
forbruksvarer

21 Produksjon	av	farmasøytiske	råvarer	og	preparater Ikke-varige	
forbruksvarer

32.3 Produksjon	av	sportsartikler Ikke-varige	
forbruksvarer

32.4 Produksjon	av	spill	og	leker Ikke-varige	
forbruksvarer

32.9 Industriproduksjon	ikke	nevnt	annet	sted Ikke-varige	
forbruksvarer»
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 90/377/EØF	 om	 innføring	
av	 en	 framgangsmåte	 i	 Fellesskapet	 som	 sikrer	 åpenhet	 om	
prisene	på	gass	og	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	i	industrien(1),	
særlig	artikkel	6,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	90/377/EØF	inneholder	nærmere	bestemmelser	
om	form,	innhold	og	andre	enkeltheter	i	forbindelse	med	
de	 opplysningene	 som	 skal	 oversendes	 av	 foretak	 som	
leverer	gass	og	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	
næringsvirksomhet.

2)	 Metoden	som	benyttes	for	å	samle	inn	prisopplysningene,	
skal	 holdes	 à	 jour	 for	 å	 gjenspeile	 virkeligheten	 i	 de	
konkurransemarkedene	for	elektrisk	kraft	og	gass	som	er	
utviklet	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/54/EF	av	26.	juni	2003	om	felles	regler	for	det	indre	
marked	for	elektrisk	kraft	og	om	oppheving	av	direktiv	
96/92/EF(2)	 og	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/55/EF	av	26.	juni	2003	om	felles	regler	for	det	indre	
marked	for	naturgass	og	om	oppheving	av	direktiv	98/30/
EF(3),	samtidig	som	det	tas	hensyn	til	det	faktum	at	flere	
leverandører	nå	er	aktive	på	hvert	marked.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	148	av	9.6.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	27/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IV	(Energi)	og	XXI	(Statistikk),	se	EØS-
tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	10

(1)	 EFT	L	185	av	17.7.1990,	s.	16.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/108/
EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	414).

(2)	 EUT	 L	 176	 av	 15.7.2003,	 s.	 37.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 rådsvedtak	
2006/653/EF	(EUT	L	270	av	29.9.2006,	s.	72).

(3)	 EUT	L	176	av	15.7.2003,	s.	57.

3)	 Direktiv	90/377/EØF	bør	derfor	endres.

4)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	7	i	direktiv	90/377/EØF	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedleggene	 til	 direktiv	 90/377/EØF	 erstattes	 med	 teksten	 i	
vedlegget	til	denne	beslutning.

Artikkel 2

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

Utferdiget	i	Brussel,	7.	juni	2005.

 For Kommisjonen

	 Andris	PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 7. juni 2007

om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved  
innsamling av priser på gass og elektrisk kraft til sluttbrukere som driver næringsvirksomhet(*)

(2007/394/EF)

 2012/EØS/35/22
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

GASSPRISER

Priser	på	gass	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet(1),	skal	innsamles	og	utarbeides	etter	følgende	metode:

a)	 Prisene	 som	skal	 innsendes,	 er	de	prisene	 som	sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	betaler	ved	kjøp	av	
naturgass	som	overføres	gjennom	rørledningsnettet,	til	eget	bruk.

b)	 Det	 skal	 tas	 hensyn	 til	 all	 bruk	 av	 gass	 i	 næringsvirksomhet.	 Unntatt	 fra	 systemet	 er	 imidlertid	 kunder	 som	
forbruker	gass

–	 til	produksjon	av	elektrisk	kraft	i	kraftverk	eller	i	kraftvarmeverk,

–	 til	andre	formål	enn	energi	(f.eks.	i	den	kjemiske	industrien),

–	 i	mengder	over	4	000	000	gigajoule	(GJ)	per	år.

c)	 De	 registrerte	 prisene	 skal	 være	 basert	 på	 et	 system	 med	 standardiserte	 forbruksintervaller	 som	 fastsettes	 på	
grunnlag	av	årlig	gassforbruk.

d)	 Prisene	skal	samles	inn	to	ganger	i	året	ved	begynnelsen	av	hver	seksmånedersperiode	(januar	og	juli),	og	gjelder	
de	 gjennomsnittsprisene	 som	 sluttbrukere	 som	driver	 næringsvirksomhet,	 betalte	 for	 gass	 i	 de	 foregående	 seks	
månedene.	 Den	 første	 oversendingen	 av	 prisopplysninger	 til	 De	 europeiske	 fellesskaps	 statistiske	 kontor	 skal	
gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

e)	 Prisene	 skal	uttrykkes	 i	nasjonal	valuta	per	gigajoule.	Energienheten	 som	anvendes,	 skal	måles	på	grunnlag	av	
brutto	varmeverdi.

f)	 Prisene	skal	omfatte	alle	avgifter:	nettavgifter	pluss	 forbrukt	energi	minus	eventuelle	 rabatter	eller	avslag	pluss	
andre	avgifter	(måleravgift,	faste	avgifter	osv.).	Tilknytningsavgifter	skal	ikke	tas	med.

g)	 Prisene	skal	registreres	som	nasjonale	gjennomsnittspriser.

h)	 Medlemsstatene	skal	utvikle	og	gjennomføre	kostnadseffektive	framgangsmåter	for	å	sikre	et	representativt	system	
for	utarbeiding	av	opplysninger	basert	på	følgende	regler:

–	 Prisene	skal	være	veide	gjennomsnittspriser,	der	markedsandelene	til	de	undersøkte	gassforsyningsforetakene	
benyttes	 som	 vekt.	 Aritmetiske	 gjennomsnittspriser	 skal	 oppgis	 bare	 når	 veide	 tall	 ikke	 kan	 beregnes.	
Medlemsstatene	skal	 i	begge	 tilfeller	 sikre	at	en	 representativ	andel	av	det	nasjonale	markedet	omfattes	av	
undersøkelsen.

–	 Markedsandelene	 bør	 fastsettes	 på	 grunnlag	 av	 den	 gassmengden	 som	 gassforsyningsforetakene	 fakturerer	
sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet.	 Markedsandelene	 skal	 om	 mulig	 beregnes	 separat	 for	 hvert	
forbruksintervall.	 Medlemsstatene	 skal	 forvalte	 opplysningene	 som	 benyttes	 for	 å	 beregne	 de	 veide	
gjennomsnittsprisene,	samtidig	som	fortrolighetsreglene	overholdes.

–	 Prisopplysninger	 skal	 av	 fortrolighetshensyn	 oversendes	 bare	 når	 den	 berørte	medlemsstaten	 har	minst	 tre	
sluttbrukere	i	hver	av	kategoriene	nevnt	i	bokstav	j).

i)	 Tre	prisnivåer	skal	oppgis:

–	 priser	uten	skatter	og	avgifter,

–	 priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter,

–	 priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.

j)	 Gasspriser	for	følgende	kategorier	av	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	skal	undersøkes:

Sluttbruker	som	driver	
næringsvirksomhet

Årlig	gassforbruk	(GJ)

Laveste	pris Høyeste	pris

Intervall-I1 <	1	000

Intervall-I2 1	000 <	10	000

Intervall-I3 10	000 <	100	000

Intervall-I4 100	000 <	1	000	000

Intervall-I5 1	000	000 <=	4	000	000

(1)	 Sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	kan	omfatte	andre	forretningsdrivende	sluttbrukere.
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k)	 En	gang	hvert	annet	år	skal	opplysninger	om	det	anvendte	utarbeidingssystemet,	sammen	med	prisrapporteringen	i	
januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Opplysningene	skal	særlig	omfatte:	en	beskrivelse	
av	undersøkelsen	og	dens	omfang	(antall	undersøkte	forsyningsforetak,	foretakenes	samlede	markedsandel	osv.)	og	
av	kriteriene	som	benyttes	for	å	beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene,	samt	det	samlede	forbruket	innenfor	hvert	
intervall.	Den	første	meldingen	om	utarbeidingssystemet	skal	gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

l)	 En	gang	i	året	skal	opplysninger	om	de	viktigste	gjennomsnittlige	kjennetegnene	og	faktorene	som	har	innvirkning	
på	de	innrapporterte	prisene	for	hvert	forbruksintervall,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	oversendes	De	
europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.

Opplysningene	skal	omfatte

–	 de	 gjennomsnittlige	 regularitetsfaktorene	 for	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet,	 tilsvarende	 hvert	
enkelt	forbruksintervall	på	grunnlag	av	den	samlede	energien	som	leveres,	og	den	høyeste	gjennomsnittlige	
etterspørselen,

–	 en	beskrivelse	av	rabatter	for	avbrytbare	forsyninger,

–	 en	beskrivelse	av	faste	avgifter,	måleravgifter	eller	eventuelle	andre	avgifter	som	er	av	betydning	på	nasjonalt	
plan.

m)	 En	gang	 i	 året,	 sammen	med	 rapporteringen	 i	 januar,	 bør	også	opplysninger	om	størrelsen	på	og	metodene	 for	
beregning	 av	de	 skattene	 som	er	 innkrevd	på	 salg	 av	gass	 til	 sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	 samt	
en	 beskrivelse	 av	 skattene,	 oversendes.	 Opplysningene	 skal	 omfatte	 alle	 ikke-skattemessige	 avgifter,	 herunder	
systemkostnader	og	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	tjeneste.

Beskrivelsen	av	skattene	skal	være	inndelt	i	tre	klart	atskilte	deler:

–	 skatter,	avgifter,	ikke-skattemessige	avgifter,	gebyrer	og	andre	fiskale	avgifter	som	ikke	er	tatt	med	i	fakturaene	
til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	
innrapporterte	tallene	for	prisnivået:	«priser	uten	skatter	og	avgifter»,

–	 skatter	og	avgifter	som	er	tatt	med	i	fakturaene	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	og	som	anses	
som	ikke-refunderbare.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	innrapporterte	tallene	for	
prisnivået:	«priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter»,

–	 merverdiavgift	 (mva.)	 og	 andre	 refunderbare	 avgifter	 som	 tas	med	 i	 fakturaene	 til	 sluttbrukere	 som	driver	
næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	 skal	 tas	med	 i	de	 innrapporterte	 tallene	 for	
prisnivået:	«priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.».

Nedenfor	gis	en	oversikt	over	de	ulike	skattene,	avgiftene,	ikke-skattemessige	avgiftene,	gebyrene	og	fiskale	
avgiftene:

–	 merverdiavgift,

–	 konsesjonsavgifter.	Dette	 er	 vanligvis	 lisenser	 og	 gebyrer	 som	betales	 for	 bruk	 av	 grunn	 og	 offentlig	 eller	
privat	eiendom	til	nett	og	andre	gassforsyningsanlegg,

–	 miljøskatter	 eller	 -avgifter.	 Formålet	 med	 disse	 er	 vanligvis	 enten	 å	 fremme	 fornybare	 energikilder	 eller	
kraftvarme,	eller	å	avgiftsbelaste	utslipp	av	CO2,	SO2	eller	andre	stoffer	som	bidrar	til	klimaendringene,

–	 andre	 skatter	 og	 avgifter	 knyttet	 til	 energisektoren:	 forpliktelser	 til	 å	 yte	 offentlig	 tjeneste	 og	 tilhørende	
avgifter,	avgifter	til	finansiering	av	reguleringsmyndigheter	i	energisektoren	osv.,

–	 andre	skatter	og	avgifter	som	ikke	er	knyttet	til	energisektoren:	nasjonale,	lokale	eller	regionale	fiskale	avgifter	
på	forbrukt	energi,	skatter	på	fordeling	av	gass	osv.

Inntektsskatter,	grunnavgifter,	drivstoffavgifter,	veiavgifter,	skatter	på	telekommunikasjons-	og	radiolisenser	
og	reklame,	lisensavgifter	samt	avgifter	på	avfall	osv.	skal	ikke	tas	hensyn	til	og	skal	unntas	fra	denne	
beskrivelsen,	ettersom	de	uten	tvil	er	en	del	av	operatørenes	kostnader	og	også	gjelder	for	andre	bransjer	
eller	virksomheter.

n)	 I	 medlemsstater	 der	 ett	 enkelt	 selskap	 står	 for	 alt	 salg	 til	 næringsvirksomhet,	 kan	 nevnte	 selskap	 oversende	
opplysningene.	 I	medlemsstater	der	mer	enn	ett	 selskap	driver	virksomhet,	bør	opplysningene	oversendes	av	et	
uavhengig	statistikkorgan.

_________
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VEDLEGG II

PRISER PÅ ELEKTRISK KRAFT

Priser	på	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet(1),	skal	innsamles	og	utarbeides	etter	følgende	
metode:

a)	 Prisene	 som	skal	 innsendes,	 er	de	prisene	 som	sluttbrukere	 som	driver	næringsvirksomhet,	betaler	ved	kjøp	av	
elektrisk	kraft	til	eget	bruk.

b)	 Det	skal	tas	hensyn	til	all	bruk	av	elektrisk	kraft	i	næringsvirksomhet.

c)	 De	 registrerte	 prisene	 skal	 være	 basert	 på	 et	 system	 med	 standardiserte	 forbruksintervaller	 som	 fastsettes	 på	
grunnlag	av	årlig	forbruk	av	elektrisk	kraft.

d)	 Prisene	skal	samles	inn	to	ganger	i	året	ved	begynnelsen	av	hver	seksmånedersperiode	(januar	og	juli),	og	gjelder	
de	gjennomsnittsprisene	som	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	betalte	for	elektrisk	kraft	i	de	foregående	
seks	månedene.	Den	første	oversendingen	av	prisopplysninger	til	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor	skal	
gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

e)	 Prisene	skal	uttrykkes	i	nasjonal	valuta	per	kWh.

f)	 Prisene	skal	omfatte	alle	avgifter:	nettavgifter	pluss	 forbrukt	energi	minus	eventuelle	 rabatter	eller	avslag	pluss	
andre	avgifter	(effektavgifter,	markedsføringskostnader,	måleravgift	osv.).	Tilknytningsavgifter	skal	ikke	tas	med.

g)	 Prisene	skal	registreres	som	nasjonale	gjennomsnittspriser.

h)	 Medlemsstatene	skal	utvikle	og	gjennomføre	kostnadseffektive	framgangsmåter	for	å	sikre	et	representativt	system	
for	utarbeiding	av	opplysninger	basert	på	følgende	regler:

–	 Prisene	 skal	 være	 veide	 gjennomsnittspriser,	 der	 markedsandelene	 til	 de	 undersøkte	 forsyningsforetakene	
for	 elektrisk	 kraft	 benyttes	 som	 vekt.	Aritmetiske	 gjennomsnittspriser	 skal	 oppgis	 bare	 når	 veide	 tall	 ikke	
kan	beregnes.	Medlemsstatene	skal	i	begge	tilfeller	sikre	at	en	representativ	andel	av	det	nasjonale	markedet	
omfattes	av	undersøkelsen.

–	 Markedsandelene	 bør	 fastsettes	 på	 grunnlag	 av	 den	 mengden	 elektrisk	 kraft	 som	 forsyningsforetakene	
for	 elektrisk	 kraft	 fakturerer	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet.	Markedsandelene	 skal	 om	mulig	
beregnes	 separat	 for	 hvert	 forbruksintervall.	Medlemsstatene	 skal	 forvalte	opplysningene	 som	brukes	 for	 å	
beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene,	samtidig	som	fortrolighetsreglene	overholdes.

–	 Prisopplysninger	 skal	 av	 fortrolighetshensyn	 oversendes	 bare	 når	 den	 berørte	medlemsstaten	 har	minst	 tre	
sluttbrukere	i	hver	av	kategoriene	nevnt	i	bokstav	j).

i)	 Tre	prisnivåer	skal	oppgis:

–	 priser	uten	skatter	og	avgifter,

–	 priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter,

–	 priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.

j)	 Priser	på	elektrisk	kraft	for	følgende	kategorier	av	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	skal	undersøkes:

Sluttbruker	som	driver	
næringsvirksomhet

Årlig	forbruk	av	elektrisk	kraft	(MWh)

Laveste	pris Høyeste	pris

Intervall-IA <	20

Intervall-IB 20 <	500

Intervall-IC 500 <	2	000

Intervall-ID 2	000 <	20	000

Intervall-IE 20	000 <	70	000

Intervall-IF 70	000 <=	150	000

(1)	 Sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	kan	omfatte	andre	forretningsdrivende	sluttbrukere.
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k)	 En	gang	hvert	annet	år	skal	opplysninger	om	det	anvendte	utarbeidingssystemet,	sammen	med	prisrapporteringen	i	
januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Opplysningene	skal	særlig	omfatte:	en	beskrivelse	
av	undersøkelsen	og	dens	omfang	(antall	undersøkte	forsyningsforetak,	foretakenes	samlede	markedsandel	osv.)	og	
av	kriteriene	som	benyttes	for	å	beregne	de	veide	gjennomsnittsprisene	samt	det	samlede	forbruket	innenfor	hvert	
intervall.	Den	første	meldingen	om	utarbeidingssystemet	skal	gjelde	situasjonen	1.	januar	2008.

l)	 En	gang	i	året	skal	opplysninger	om	de	viktigste	gjennomsnittlige	kjennetegnene	og	faktorene	som	har	innvirkning	
på	de	innrapporterte	prisene	for	hvert	forbruksintervall,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	oversendes	De	
europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.

De	oversendte	opplysningene	skal	omfatte

–	 de	 gjennomsnittlige	 regularitetsfaktorene	 for	 sluttbrukere	 som	 driver	 næringsvirksomhet,	 for	 hvert	 enkelt	
forbruksintervall	 på	 grunnlag	 av	 den	 samlede	 energien	 som	 leveres,	 og	 den	 høyeste	 gjennomsnittlige	
etterspørselen,

–	 en	tabell	med	angivelse	av	spenningsgrensene	per	stat,

–	 en	beskrivelse	av	faste	avgifter,	måleravgifter	eller	eventuelle	andre	avgifter	som	er	av	betydning	på	nasjonalt	
plan.

m)	 En	gang	i	året,	sammen	med	prisrapporteringen	i	januar,	bør	også	opplysninger	om	størrelsen	på	og	metodene	for	
beregning	av	de	skattene	som	er	innkrevd	på	salg	av	elektrisk	kraft	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	
samt	en	beskrivelse	av	skattene,	oversendes.	Beskrivelsen	skal	omfatte	alle	ikke-skattemessige	avgifter,	herunder	
systemkostnader	og	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	tjeneste.

Beskrivelsen	av	skattene	skal	være	inndelt	i	tre	klart	atskilte	deler:

–	 skatter,	avgifter,	ikke-skattemessige	avgifter,	gebyrer	og	andre	fiskale	avgifter	som	ikke	er	tatt	med	i	fakturaene	
til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	
innrapporterte	tallene	for	prisnivået:	«priser	uten	skatter	og	avgifter»,

–	 skatter	og	avgifter	som	er	tatt	med	i	fakturaene	til	sluttbrukere	som	driver	næringsvirksomhet,	og	som	anses	
som	ikke-refunderbare.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	skal	tas	med	i	de	innrapporterte	tallene	for	
prisnivået:	«priser	uten	mva.	og	andre	refunderbare	avgifter»,

–	 merverdiavgift	 (mva.)	 og	 andre	 refunderbare	 avgifter	 som	 tas	med	 i	 fakturaene	 til	 sluttbrukere	 som	driver	
næringsvirksomhet.	Postene	som	beskrives	under	dette	punktet,	 skal	 tas	med	 i	de	 innrapporterte	 tallene	 for	
prisnivået:	«priser	med	alle	skatter	og	avgifter	og	mva.».

Nedenfor	gis	en	oversikt	over	de	ulike	skattene,	avgiftene,	ikke-skattemessige	avgiftene,	gebyrene	og	fiskale	
avgiftene	som	kan	være	aktuelle:

–	 merverdiavgift,

–	 konsesjonsavgifter.	Dette	 er	 vanligvis	 lisenser	 og	 gebyrer	 som	betales	 for	 bruk	 av	 grunn	 og	 offentlig	 eller	
privat	eiendom	til	nett	og	andre	forsyningsanlegg	for	elektrisk	kraft,

–	 miljøskatter	 eller	 –avgifter.	 Formålet	 med	 disse	 er	 vanligvis	 enten	 å	 fremme	 fornybare	 energikilder	 eller	
kraftvarme	eller	å	avgiftsbelaste	utslipp	av	CO2,	SO2	eller	andre	stoffer	som	bidrar	til	klimaendringene,

–	 skatter	 for	 kjernekraftinspeksjoner	 og	 andre	 inspeksjonsskatter:	 avgifter	 for	 nedlegging	 av	 atomanlegg,	
tilsynsavgifter	og	gebyrer	for	atomanlegg	osv.,

–	 andre	 skatter	 og	 avgifter	 knyttet	 til	 energisektoren:	 forpliktelser	 til	 å	 yte	 offentlig	 tjeneste	 og	 tilhørende	
avgifter,	avgifter	til	finansiering	av	reguleringsmyndigheter	i	energisektoren	osv.,

–	 andre	skatter	og	avgifter	som	ikke	er	knyttet	til	energisektoren:	nasjonale,	lokale	eller	regionale	fiskale	avgifter	
på	forbrukt	energi,	skatter	på	fordeling	av	elektrisk	kraft	osv.

Inntektsskatter,	grunnavgifter,	særavgifter	på	oljeprodukter	og	andre	typer	brensel	som	ikke	brukes	til	
produksjon	av	elektrisk	kraft,	drivstoffavgifter,	veiavgifter,	skatter	på	telekommunikasjons-	og	radiolisenser	
og	reklame,	lisensavgifter	samt	avgifter	på	avfall	osv.	skal	ikke	tas	hensyn	til	og	skal	unntas	fra	denne	
beskrivelsen,	ettersom	de	uten	tvil	er	en	del	av	operatørenes	kostnader	og	også	gjelder	for	andre	bransjer	
eller	virksomheter.
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n)	 En	 gang	 i	 året	 skal	 en	 oppdeling	 av	 prisene	 på	 elektrisk	 kraft	 i	 sine	 hovedbestanddeler,	 sammen	 med	
prisrapporteringen	i	 januar,	oversendes	De	europeiske	fellesskaps	statistiske	kontor.	Den	nevnte	oppdelingen	av	
prisene	på	elektrisk	kraft	i	sine	hovedbestanddeler	skal	gjøres	ved	hjelp	av	følgende	metode:

Den	samlede	prisen	per	forbruksintervall	kan	betraktes	som	den	samlede	summen	av	«nettpriser»,	«energi-	og	
forsyningspriser»	(dvs.	fra	produksjon	til	markedsføring	med	unntak	av	nettet)	og	alle	skatter	og	avgifter.

–	 «Nettprisen»	 er	 forholdet	 mellom	 inntektene	 fra	 overførings-	 og	 fordelingsavgifter	 og	 (om	 mulig)	 den	
tilsvarende	mengden	kWh	per	forbruksintervall.	Dersom	separate	opplysninger	om	mengden	av	kWh	fordelt	
per	forbruksintervall	ikke	er	tilgjengelige,	skal	skjønnsmessige	beregninger	benyttes.

–	 «Energi-	og	forsyningsprisen»	er	den	samlede	prisen	minus	«nettprisen»	minus	alle	skatter	og	avgifter.

–	 Skatter	og	avgifter.	Denne	bestanddelen	skal	deles	opp	ytterligere	i

–	 skatter	og	avgifter	på	«nettpriser»,

–	 skatter	og	avgifter	på	«energi-	og	forsyningspriser»,

–	 mva.	og	andre	refunderbare	avgifter.

Merk:	Ved	særskilt	angivelse	av	tilleggstjenester	kan	tilleggstjenestene	fordeles	på	en	av	de	to	
hovedbestanddelene	på	følgende	måte:

–	 «Nettprisen»	omfatter	følgende	kostnader:	overførings-	og	fordelingsavgifter,	overførings-	og	fordelingstap,	
nettkostnader,	service,	systemservicekostnader	og	måleravgift.

–	 «Energi-	og	forsyningsprisen»	omfatter	følgende	kostnader:	produksjon,	lagring,	balansering	av	energi,	kostnader	
ved	energileveranser,	kundeservice,	forvaltning	av	ettersalgsservice,	måling	og	andre	forsyningskostnader.

–	 Andre	 særlige	 kostnader.	 Denne	 posten	 omfatter	 kostnader	 som	 verken	 er	 nettkostnader,	 energi-	 og	
forsyningskostnader	eller	skatter.	Dersom	slike	kostnader	finnes,	skal	de	innrapporteres	for	seg.

o)	 I	medlemsstater	der	ett	enkelt	selskap	dekker	alt	salg	til	næringsvirksomhet,	kan	det	nevnte	selskapet	oversende	
opplysningene.	I	medlemsstater	der	mer	enn	ett	selskap	driver	virksomhet,	skal	opplysningene	oversendes	av	et	
uavhengig	statistikkorgan.

______________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	forordning	(EF)	nr.	1228/2003	av	26.	juni	
2003	om	vilkår	for	 tilgang	 til	nett	 for	utveksling	av	elektrisk	
kraft	over	landegrensene(1),	særlig	artikkel	8	nr.	4,	og	

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 forordning	 (EF)	 nr.	 1228/2003	 er	 det	 fastsatt	
retningslinjer	 for	 forvaltning	og	 tildeling	av	 tilgjengelig	
overføringskapasitet	 i	 forbindelsesledninger	 mellom	
nasjonale	nett.

2)	 I	 disse	 retningslinjene	 for	 grensekryssende	
utvekslingskapasitet	 for	 elektrisk	 kraft	 bør	 det	
innføres	 effektive	 metoder	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger	 for	 å	 sikre	 effektiv	 tilgang	 til	
overføringsnett	for	transaksjoner	over	landegrensene.

3)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 beslutning	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nevnt	i	artikkel	13	nr.	2	i	forordning	
(EF)	nr.	1228/2003	—

TRUFFET	DENNE	BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1228/2003	 erstattes	 med	
teksten	i	vedlegget	til	denne	beslutning.

Artikkel 2

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

Utferdiget	i	Brussel,	9.	november	2006.

 For Kommisjonen

	 Andris	PIEBALGS

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. november 2006

om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 1228/2003 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av  
elektrisk kraft over landegrensene(*)

(2006/770/EF)

 2012/EØS/35/23

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	312	av	11.11.2006,	 s.	59,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 28/2008	 av	 14.	 mars	 2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	IV	(Energi),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	12

(1)	 EUT	176	av	15.7.2003,	s.	1.
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VEDLEGG

Retningslinjer for forvaltning og tildeling av tilgjengelig overføringskapasitet i forbindelsesledninger mellom 
nasjonale nett

1.	 Alminnelige bestemmelser 

1.1.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	bestrebe	seg	på	å	godta	alle	kommersielle	transaksjoner,	herunder	slike	som	
innebærer	handel	over	landegrensene.

1.2.		 Dersom	det	ikke	foreligger	noen	kapasitetsbegrensning,	skal	tilgangen	til	forbindelsesledningen	ikke	begrenses.	
Der	 det	 vanligvis	 ikke	 foreligger	 kapasitetsbegrensninger,	 er	 det	 ikke	 nødvendig	 med	 en	 fast	 alminnelig	
framgangsmåte	for	tildeling	av	tilgang	til	en	grensekryssende	overføringstjeneste.

1.3.		 Dersom	planlagte	 kommersielle	 transaksjoner	 ikke	 er	 forenlige	med	 sikker	 nettdrift,	 skal	 de	 systemansvarlige	
nettselskapene	redusere	kapasitetsbegrensningene	i	samsvar	med	kravene	til	driftssikkerhet	i	nettet,	og	samtidig	
bestrebe	 seg	 på	 å	 sikre	 at	 alle	 tilknyttede	 kostnader	 holdes	 på	 et	 kostnadseffektivt	 nivå.	 Omfordeling	 eller	
motkjøp	skal	anvendes	bare	dersom	lavkostnadstiltak	ikke	kan	treffes.

1.4.		 Dersom	det	 oppstår	 strukturelle	 kapasitetsbegrensninger,	 skal	 de	 systemansvarlige	 nettselskapene	 umiddelbart	
anvende	 egnede	 regler	 og	 ordninger	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 som	 er	 definert	 og	 avtalt	 på	
forhånd.	Metodene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensningene	skal	sikre	at	de	fysiske	strømmene	av	elektrisk	
kraft	i	forbindelse	med	all	tildelt	overføringskapasitet	er	i	samsvar	med	standardene	for	nettsikkerhet.

1.5.		 Metodene	 som	 fastsettes	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger,	 skal	 gi	 effektive	 økonomiske	 signaler	 til	
markedsdeltakere	og	systemansvarlige	nettselskaper,	fremme	konkurranse	og	være	egnet	for	regional	anvendelse	
og	anvendelse	i	hele	Fellesskapet.

1.6.		 Ved	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	skal	det	ikke	gjøres	noen	forskjell	på	grunnlag	av	transaksjoner.	En	
særskilt	anmodning	om	overføringstjeneste	skal	avslås	bare	dersom	alle	vilkårene	nedenfor	er	oppfylt:

a)	 de	 økte	 fysiske	 strømmene	 av	 elektrisk	 kraft	 som	 følger	 av	 at	 denne	 anmodningen	 godtas,	 innebærer	 at	
driftssikkerheten	i	kraftsystemet	ikke	lenger	kan	garanteres,	og

b)	 den	 pengeverdien	 som	 er	 knyttet	 til	 denne	 anmodningen	 som	 ledd	 i	 framgangsmåten	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger,	er	 lavere	enn	alle	andre	anmodninger	som	etter	planen	vil	bli	godtatt	 for	samme	
tjeneste	og	på	samme	vilkår.

1.7.		 Ved	 fastsettelse	 av	 de	 egnede	 nettområdene	 som	 håndteringen	 av	 kapasitetsbegrensninger	 skal	 anvendes	 i	
og	 mellom,	 skal	 systemansvarlige	 nettselskaper	 følge	 prinsippene	 om	 kostnadseffektivitet	 og	 færrest	 mulig	
negative	 virkninger	 på	 det	 indre	 marked	 for	 elektrisk	 kraft.	 De	 systemansvarlige	 nettselskapene	 kan	 ikke	
begrense	 utvekslingskapasitet	 for	 å	 løse	 problemer	 med	 kapasitetsbegrensninger	 i	 sitt	 eget	 kontrollområde,	
unntatt	 av	 ovennevnte	 grunner	 og	 av	 hensyn	 til	 driftssikkerheten(2).	 Dersom	 en	 slik	 situasjon	 oppstår,	 skal	
de	 systemansvarlige	nettselskapene	beskrive	den	og	 framlegge	den	på	 en	 åpen	måte	 for	 alle	brukere.	En	 slik	
situasjon	kan	godtas	bare	inntil	en	langsiktig	løsning	er	funnet.	De	systemansvarlige	nettselskapene	skal	beskrive	
og	på	en	åpen	måte	framlegge	for	alle	brukere	de	metodene	og	prosjektene	som	skal	ligge	til	grunn	for	å	oppnå	
den	langsiktige	løsningen.

1.8.		 Når	nettet	balanseres	 innenfor	kontrollområdet	gjennom	driftstiltak	 i	nettet	og	gjennom	omfordeling,	 skal	det	
systemansvarlige	nettselskapet	ta	hensyn	til	disse	tiltakenes	innvirkning	på	tilstøtende	kontrollområder.

1.9.		 Senest	 1.	 januar	 2008	 skal	 det	 på	 en	 samordnet	 måte	 og	 under	 sikre	 driftsforhold	 fastsettes	 ordninger	 for	
håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	på	forbindelsesledninger	flere	ganger	om	dagen	(intradag-håndtering),	for	
å	oppnå	de	beste	muligheter	for	handel	og	sikre	balansering	over	landegrensene.

1.10.		De	 nasjonale	 reguleringsmyndighetene	 skal	 regelmessig	 vurdere	 metodene	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger,	og	særlig	legge	vekt	på	at	prinsippene	og	reglene	fastsatt	i	denne	forordning	og	disse	
retningslinjer	samt	de	vilkårene	som	reguleringsmyndighetene	selv	har	fastsatt	i	henhold	til	disse	prinsippene	og	
reglene,	overholdes.	En	slik	vurdering	skal	omfatte	samråd	med	alle	markedsdeltakere	og	særlige	undersøkelser.

(2)	 Med	driftssikkerhet	menes	«at	overføringssystemet	ligger	innenfor	avtalte	sikkerhetsgrenser».
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2.	 Metoder for håndtering av kapasitetsbegrensninger

2.1.		 Metodene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	skal	være	markedsbaserte	for	å	fremme	en	effektiv	handel	
over	 landegrensene.	Med	 sikte	på	dette	 skal	 kapasiteten	 tildeles	bare	ved	hjelp	 av	 eksplisitte	 (kapasitet)	 eller	
implisitte	(kapasitet	og	energi)	auksjoner.	Begge	metodene	kan	anvendes	samtidig	på	samme	forbindelsesledning.	
For	handel	flere	ganger	om	dagen	kan	kontinuerlig	handel	anvendes.

2.2.		 Avhengig	av	konkurransevilkårene	kan	det	være	nødvendig	at	ordningene	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	
muliggjør	både	langsiktig	og	kortsiktig	tildeling	av	overføringskapasitet.

2.3.		 Ved	 hver	 framgangsmåte	 for	 kapasitetstildeling	 skal	 det	 tildeles	 en	 bestemt	 del	 av	 den	 tilgjengelige	
utvekslingskapasiteten	pluss	eventuell	gjenværende	kapasitet	som	ikke	er	tildelt	tidligere,	og	eventuell	kapasitet	
fristilt	fra	kapasitetsinnehavere	fra	tidligere	tildelinger.	

2.4.		 For	 å	 fremme	 en	 effektiv	 konkurranse	 skal	 systemansvarlige	 nettselskaper	 øke	 graden	 av	 fast	 kapasitet	mest	
mulig,	 idet	det	 tas	hensyn	 til	de	berørte	 systemansvarlige	nettselskapenes	og	markedsdeltakernes	 forpliktelser	
og	rettigheter.	En	rimelig	del	av	kapasiteten	kan	tilbys	markedet	med	en	lavere	fasthetsgrad,	men	de	nøyaktige	
vilkårene	 for	 overføring	 på	 grensekryssende	 forbindelsesledninger	 skal	 til	 enhver	 tid	 være	 tilgjengelige	 for	
markedsdeltakerne.

2.5.		 Tildelinger	av	kapasitetsrettigheter	på	lang	og	mellomlang	sikt	skal	gi	rett	til	bruk	av	fast	overføringskapasitet.	
På	spesifiseringstidspunktet	skal	de	omfattes	av	prinsippet	om	at	uutnyttet	kapasitet	går	tapt	og	prinsippet	om	at	
uutnyttet	kapasitet	må	selges.

2.6.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	definere	en	egnet	struktur	for	tildeling	av	kapasitet	mellom	ulike	tidsrammer.	
Dette	kan	omfatte	en	mulighet	til	å	reservere	en	minste	prosentdel	av	utvekslingskapasiteten	for	tildeling	én	eller	
flere	ganger	om	dagen.	Denne	tildelingsstrukturen	skal	gjennomgås	av	de	respektive	reguleringsmyndigheter.	Når	
de	systemansvarlige	nettselskapene	utarbeider	sine	forslag,	skal	de	ta	hensyn	til	

a)	 markedenes	kjennetegn,

b)	 driftsvilkårene,	f.eks.	virkningene	av	å	nettoberegne	fast	angitte	planer,

c)	 harmoniseringsnivået	for	prosentsatsene	og	tidsrammene	som	er	vedtatt	for	de	ulike	foreliggende	ordningene	
for	kapasitetstildeling.

2.7.		 Kapasitetstildelingen	 kan	 ikke	 innebære	 forskjellsbehandling	 av	 markedsdeltakere	 som	 ønsker	 å	 bruke	 sine	
rettigheter	til	å	anvende	tosidige	forsyningskontrakter	eller	gi	bud	på	kraftbørser.	De	høyeste	budene	innenfor	en	
gitt	tidsramme	skal	få	tilslaget,	uansett	om	de	er	implisitte	eller	eksplisitte.

2.8.		 I	 regioner	 der	 finansielle	 terminmarkeder	 for	 kraft	 er	 velutviklede	 og	 har	 vist	 seg	 å	 være	 effektive,	 kan	 all	
utvekslingskapasitet	tildeles	gjennom	implisitt	auksjon.

2.9.		 Bortsett	fra	for	nye	forbindelsesledninger	som	omfattes	av	et	unntak	i	henhold	til	forordningens	artikkel	7,	skal	
det	ikke	være	tillatt	å	fastsette	minstepriser	innenfor	rammen	av	kapasitetstildelingsmetodene.

2.10.		I	 prinsippet	 skal	 alle	 potensielle	 markedsdeltakere	 kunne	 delta	 i	 tildelingsprosessen	 uten	 begrensninger.	
For	 å	 unngå	 å	 skape	 eller	 forverre	 problemer	 i	 forbindelse	 med	 en	 markedsdeltakers	 mulige	 utnyttelse	 av	
en	 dominerende	 stilling,	 kan	 den	 relevante	 regulerings-	 og/eller	 konkurransemyndighet,	 dersom	 det	 er	
hensiktsmessig,	innføre	allmenne	begrensninger	eller	begrensninger	for	et	enkelt	selskap	som	følge	av	at	det	har	
en	dominerende	stilling	på	markedet.

2.11.		Markedsdeltakere	 skal	 på	 en	 forpliktende	måte	 spesifisere	 sin	 bruk	 av	 kapasitet	 overfor	 de	 systemansvarlige	
nettselskapene	 innen	 en	 fastsatt	 frist	 for	 hver	 tidsramme.	 Fristen	 skal	 fastsettes	 på	 en	 slik	 måte	 at	 de	
systemansvarlige	 nettselskapene	 kan	 anvende	 uutnyttet	 kapasitet	 til	 omfordeling	 innenfor	 neste	 relevante	
tidsramme	–	herunder	transaksjoner	flere	ganger	om	dagen.

2.12.		Kapasiteten	skal	kunne	omsettes	fritt	på	et	sekundært	grunnlag,	forutsatt	at	det	systemansvarlige	nettselskapet	
er	 underrettet	 i	 tilstrekkelig	 god	 tid.	 Dersom	 et	 systemansvarlig	 nettselskap	 avviser	 en	 sekundærhandel	
(transaksjon),	 skal	 dette	 på	 en	 tydelig	 og	 åpen	 måte	 meddeles	 og	 forklares	 for	 alle	 markedsdeltakerne	 av	
vedkommende	systemansvarlige	nettselskap,	og	reguleringsmyndigheten	skal	underrettes.
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2.13.		De	finansielle	følgene	av	at	forpliktelsene	knyttet	til	kapasitetstildeling	ikke	oppfylles,	skal	bæres	av	dem	som	
er	ansvarlige	for	unnlatelsen.	Dersom	markedsdeltakere	 ikke	bruker	den	kapasiteten	de	har	påtatt	seg	å	bruke	
eller,	 når	 det	 gjelder	 kapasitet	 som	 er	 auksjonert	 bort	 eksplisitt,	 unnlater	 å	 handle	 på	 et	 sekundært	 grunnlag	
eller	tilbakeføre	kapasiteten	i	god	tid,	skal	de	miste	retten	til	slik	kapasitet	og	betale	en	avgift	som	gjenspeiler	
kostnadene.	 Alle	 avgifter	 som	 gjenspeiler	 kostnadene	 for	 uutnyttet	 kapasitet,	 skal	 være	 begrunnet	 og	 stå	 i	
et	 rimelig	 forhold	 til	 kostnadene.	 Tilsvarende	 skal	 et	 systemansvarlig	 nettselskap	 som	 ikke	 oppfyller	 sine	
forpliktelser,	ha	plikt	til	å	yte	markedsdeltakeren	erstatning	for	tapet	av	kapasitetsrettigheter.	For	dette	formål	skal	
det	ikke	tas	hensyn	til	driftstap	som	følge	av	dette.	De	viktigste	begrepene	og	metodene	for	å	fastslå	ansvar	ved	
manglende	oppfyllelse	av	forpliktelser,	skal	fastsettes	på	forhånd	med	hensyn	til	de	finansielle	følgene,	og	skal	
gjennomgås	av	den	eller	de	relevante	nasjonale	reguleringsmyndighetene.

3.	 Samordning

3.1.		 Kapasitetstildelingen	på	en	forbindelsesledning	skal	samordnes	og	gjennomføres	ved	at	de	berørte	systemansvarlige	
nettselskapene	 anvender	 felles	 framgangsmåter	 for	 tildeling.	 I	 tilfeller	 der	 det	 forventes	 at	 handel	mellom	 to	
stater	(systemansvarlige	nettselskaper)	vil	ha	betydelig	innvirkning	på	vilkårene	for	de	fysiske	strømmene	i	en	
tredjestat	 (systemansvarlig	 nettselskap),	 skal	 metodene	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 samordnes	
mellom	alle	de	systemansvarlige	nettselskapene	som	berøres,	gjennom	en	felles	framgangsmåte	for	håndtering	
av	kapasitetsbegrensninger.	Nasjonale	reguleringsmyndigheter	og	systemansvarlige	nettselskaper	skal	sikre	at	det	
ikke	ensidig	utformes	framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	som	har	betydelig	innvirkning	
på	fysiske	kraftstrømmer	i	andre	nett.

3.2.		 Senest	1.	 januar	2007	skal	det	anvendes	en	felles	samordnet	metode	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	
og	en	felles	samordnet	framgangsmåte	for	tildeling	av	kapasitet	til	markedet	minst	hvert	år,	hver	måned	og	for	
påfølgende	dag	mellom	stater	i	følgende	regioner:

a)	 Nord-Europa	(dvs.	Danmark,	Sverige,	Finland,	Tyskland	og	Polen),

b)	 Nordvest-Europa	(dvs.	Benelux,	Tyskland	og	Frankrike),

c)	 Italia	(dvs.	Italia,	Frankrike,	Tyskland,	Østerrike,	Slovenia	og	Hellas),

d)	 Det	sentrale	Øst-Europa	(dvs.	Tyskland,	Polen,	Tsjekkia,	Slovakia,	Ungarn,	Østerrike	og	Slovenia),

e)	 Sørvest-Europa	(dvs.	Spania,	Portugal	og	Frankrike),

f)	 Det	forente	kongerike,	Irland	og	Frankrike,

g)	 De	baltiske	statene	(dvs.	Estland,	Latvia	og	Litauen).

For	en	forbindelsesledning	som	berører	stater	som	tilhører	flere	enn	én	region,	kan	den	metoden	for	
håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	som	anvendes,	være	annerledes	for	å	sikre	at	den	er	forenlig	
med	metodene	som	anvendes	i	de	andre	regionene	som	disse	statene	tilhører.	I	dette	tilfellet	skal	de	
relevante	systemansvarlige	nettselskapene	foreslå	den	metoden	som	skal	gjennomgås	av	de	relevante	
reguleringsmyndighetene.

3.3.		 Regionene	nevnt	i	2.8	kan	tildele	all	utvekslingskapasitet	gjennom	tildeling	for	påfølgende	dag.

3.4.		 Det	skal	fastsettes	forenlige	framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	i	alle	disse	sju	regionene	
med	sikte	på	å	skape	et	virkelig	integrert	indre	europeisk	marked	for	elektrisk	kraft.	Markedsdeltakerne	skal	ikke	
stå	overfor	uforenlige	regionale	systemer.

3.5.		 Med	sikte	på	å	fremme	rettferdig	og	effektiv	konkurranse	og	handel	over	landegrensene,	skal	samordningen	mellom	
de	systemansvarlige	nettselskapene	i	regionene	nevnt	i	3.2	ovenfor	omfatte	alle	trinn	fra	kapasitetsberegning	og	
optimering	av	kapasitetstildelingen,	til	sikker	drift	av	nettet,	med	klar	ansvarsfordeling.	Denne	samordningen	skal	
særlig	omfatte	

a)	 bruk	 av	 en	 felles	 overføringsmodell	 som	 på	 en	 effektiv	 måte	 håndterer	 innbyrdes	 avhengig	 fysisk	
parallellflyt,	og	som	tar	hensyn	til	avvik	mellom	fysiske	og	kommersielle	strømmer,	

b)	 tildeling	og	spesifisering	av	kapasitet	for	å	håndtere	innbyrdes	avhengig	fysisk	parallellflyt	på	en	effektiv	
måte,
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c)	 identiske	forpliktelser	for	kapasitetsinnehavere	til	å	gi	opplysninger	om	planlagt	bruk	av	kapasiteten,	dvs.	
spesifisering	av	kapasitet	(til	eksplisitte	auksjoner),

d)	 identiske	tidsrammer	og	stengetider,

e)	 identisk	struktur	for	tildeling	av	kapasitet	mellom	ulike	tidsrammer	(f.eks.	én	dag,	tre	timer,	én	uke	osv.)	og	
med	hensyn	til	solgte	kapasitetsenheter	(kraftmengde	i	MW,	MWh	osv.),

f)	 enhetlig	ramme	for	kontrakter	med	markedsdeltakerne,

g)	 kontroll	 av	 at	 strømmene	 oppfyller	 sikkerhetskravene	 til	 nettet	 med	 hensyn	 til	 driftsplanlegging	 og	
sanntidsdrift,

h)	 regnskapsføring	av	og	oppgjør	for	tiltak	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger.

3.6.		 Samordningen	 skal	 også	 omfatte	 utvekslingen	 av	 opplysninger	 mellom	 systemansvarlige	 nettselskaper.	
Informasjonsutvekslingens	art,	tidspunktene	for	den	og	hyppigheten	av	den	skal	være	forenlig	med	virksomheten	
i	 3.5	og	med	kraftmarkedenes	virkemåte.	Denne	 informasjonsutvekslingen	 skal	 særlig	gjøre	det	mulig	 for	 de	
systemansvarlige	 nettselskapene	 å	 utarbeide	 best	mulige	 prognoser	 for	 situasjonen	 i	 hele	 nettet	 for	 å	 vurdere	
strømmene	i	sine	nett	og	den	tilgjengelige	utvekslingskapasiteten.	Et	systemansvarlig	nettselskap	som	samler	inn	
opplysninger	på	vegne	av	andre	systemansvarlige	nettselskaper,	skal	sende	resultatene	av	datainnsamlingen	til	de	
deltakende	systemansvarlige	nettselskapene.

4.	 Tidsplan for markedstransaksjoner

4.1.		 Tildelingen	av	den	 tilgjengelige	overføringskapasiteten	skal	skje	 i	 tilstrekkelig	god	tid.	Før	hver	 tildeling	skal	
de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	i	fellesskap	offentliggjøre	den	kapasiteten	som	skal	tildeles,	idet	det,	
der	det	er	relevant,	tas	hensyn	til	kapasiteten	som	er	fristilt	fra	eventuelle	faste	overføringsrettigheter	og,	der	det	
er	relevant,	tilknyttede	nettoberegnede	spesifiseringer,	sammen	med	eventuelle	tidsrom	da	kapasiteten	vil	være	
redusert	eller	ikke	tilgjengelig	(f.eks.	på	grunn	av	vedlikehold).

4.2.		 Idet	 det	 tas	 fullt	 hensyn	 til	 nettsikkerheten,	 skal	 spesifiseringen	 av	 overføringsrettigheter	 skje	 i	 tilstrekkelig	
god	 tid,	 før	påfølgende	dags	 transaksjoner	 i	alle	de	 relevante	organiserte	markedene	og	 før	offentliggjøringen	
av	 den	 kapasiteten	 som	 skal	 tildeles	 under	 tildelingsordningen	 for	 påfølgende	 dag	 eller	 den	 intradaglige	
tildelingsordningen.	Spesifiseringene	av	overføringsrettigheter	 i	motsatt	 retning	skal	nettoberegnes	 for	å	gjøre	
effektiv	bruk	av	forbindelsesledningen.

4.3.		 Suksessive	intradaglige	tildelinger	av	tilgjengelig	overføringskapasitet	for	dag	D	skal	skje	på	dag	D-1	og	D,	etter	
at	de	angitte	eller	faktiske	produksjonsplanene	for	påfølgende	dag	er	utarbeidet.

4.4.		 Når	de	systemansvarlige	nettselskapene	forbereder	nettdriften	for	påfølgende	dag,	skal	de	utveksle	opplysninger	
med	 tilstøtende	 systemansvarlige	 nettselskaper	 bl.a.	 om	 sine	 prognoser	 for	 nettopologi,	 tilgjengelighet	 og	
produksjonsplaner	for	produksjonsenheter	og	om	lastflyt	for	å	utnytte	hele	nettet	best	mulig	gjennom	driftstiltak	
i	samsvar	med	reglene	for	sikker	nettdrift.

5.	 Åpenhet

5.1.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	nettilgjengelighet,	nettilgang	
og	nettbruk,	herunder	en	rapport	om	hvor	og	hvorfor	kapasitetsbegrensninger	oppstår,	metodene	som	anvendes	
for	å	håndtere	kapasitetsbegrensningene	og	planene	for	den	framtidige	håndteringen.	

5.2.		 Systemansvarlige	 nettselskaper	 skal	 offentliggjøre	 en	 allmenn	 beskrivelse	 av	 den	 metoden	 for	 håndtering	 av	
kapasitetsbegrensninger	 som	 anvendes	 under	 ulike	 omstendigheter	 for	 å	 øke	 den	 tilgjengelige	 kapasiteten	
for	 markedet	 mest	 mulig,	 og	 en	 allmenn	 modell	 for	 beregning	 av	 utvekslingskapasiteten	 for	 de	 ulike	
tidsrammene,	 på	 grunnlag	 av	 de	 elektriske	 og	 fysiske	 forholdene	 i	 nettet.	 Beskrivelsen	 skal	 gjennomgås	 av	
reguleringsmyndighetene	i	de	berørte	medlemsstater.



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/378 21.6.2012

5.3.		 Framgangsmåtene	 som	 anvendes	 for	 håndtering	 av	 kapasitetsbegrensninger	 og	 kapasitetstildeling,	 fristene	
og	 framgangsmåtene	 for	 å	 søke	 om	 kapasitet,	 en	 beskrivelse	 av	 de	 tilbudte	 produktene	 og	 forpliktelsene	 og	
rettighetene	 til	både	de	systemansvarlige	nettselskapene	og	den	part	som	tildeles	kapasiteten,	herunder	ansvar	
dersom	 forpliktelser	 ikke	 oppfylles,	 skal	 beskrives	 i	 detalj	 og	 gjøres	 tilgjengelige	 på	 en	 åpen	 måte	 for	 alle	
potensielle	nettbrukere	av	de	systemansvarlige	nettselskapene.

5.4.		 Sikkerhetsstandardene	for	drift	og	planlegging	skal	utgjøre	en	integrert	del	av	opplysningene	som	systemansvarlige	
nettselskaper	offentliggjør	i	et	åpent	og	offentlig	dokument.	Dette	dokumentet	skal	også	gjennomgås	av	nasjonale	
reguleringsmyndigheter.

5.5.		 Systemansvarlige	nettselskaper	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	handel	over	landegrensene	på	
grunnlag	av	den	best	mulige	prognosen.	For	å	oppfylle	denne	forpliktelsen	skal	de	berørte	markedsdeltakerne	gi	
de	systemansvarlige	nettselskapene	alle	relevante	opplysninger.	Måten	disse	opplysningene	offentliggjøres	på,	
skal	gjennomgås	av	reguleringsmyndighetene.	Systemansvarlige	nettselskaper	skal	minst	offentliggjøre

a)	 årlig:	opplysninger	om	den	langsiktige	utviklingen	av	overføringsinfrastrukturen	og	dens	innvirkning	på	den	
grensekryssende	overføringskapasiteten.

b)	 månedlig:	måneds-	 og	 årsprognoser	 for	 overføringskapasiteten	 som	 er	 tilgjengelig	 for	markedet,	 idet	 det	
tas	 hensyn	 til	 alle	 relevante	 opplysninger	 som	er	 tilgjengelige	 for	 det	 systemansvarlige	 nettselskapet	 ved	
beregningen	 av	 prognosen	 (f.eks.	 sommer-	 og	 vintersesongenes	 innvirkning	 på	 kapasiteten	 i	 ledningene,	
vedlikehold	av	nettet,	tilgjengelighet	av	produksjonsenheter	osv.),

c)	 ukentlig:	ukesprognoser	for	overføringskapasiteten	som	er	tilgjengelig	for	markedet,	idet	det	tas	hensyn	til	
alle	relevante	opplysninger	som	er	tilgjengelige	for	det	systemansvarlige	nettselskapet	ved	beregningen	av	
prognosen,	f.eks.	værmelding,	planlagt	vedlikehold	av	nettet,	tilgjengelighet	av	produksjonsenheter	osv.),

d)	 daglig:	den	overføringskapasiteten	som	er	 tilgjengelig	 for	markedet	 for	påfølgende	dag	og	 intradaglig	 for	
hver	 tidsenhet	 i	markedet,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 alle	 nettoberegnede	 spesifiseringer	 for	 påfølgende	 dag,	
produksjonsplaner	for	påfølgende	dag,	etterspørselsprognoser	og	planlagt	vedlikeholdsarbeid	på	nettet,

e)	 samlet	kapasitet	 som	allerede	er	 tildelt,	per	 tidsenhet	 i	markedet,	og	alle	 relevante	vilkår	 for	anvendelsen	
av	denne	kapasiteten	(f.eks.	pris	oppnådd	på	auksjon,	forpliktelser	med	hensyn	til	hvordan	kapasiteten	skal	
anvendes	osv.),	for	å	påvise	eventuell	restkapasitet,

f)	 tildelt	kapasitet	snarest	mulig	etter	hver	tildeling,	samt	en	angivelse	av	prisene	som	er	betalt,

g)	 samlet	anvendt	kapasitet,	per	tidsenhet	på	markedet,	umiddelbart	etter	spesifiseringen,

h)	 så	nær	sanntid	som	mulig:	sammenlagte	gjennomførte	kommersielle	og	fysiske	strømmer,	per	tidsenhet	på	
markedet,	herunder	en	beskrivelse	av	virkningene	av	alle	korrigerende	tiltak	truffet	av	de	systemansvarlige	
nettselskapene	(f.eks.	begrensninger)	for	å	løse	nett-	eller	systemproblemer,

i)	 forhåndsinformasjon	om	planlagte	avbrudd	og	informasjon	i	ettertid	for	den	foregående	dagen	om	planlagte	
og	ikke-planlagte	avbrudd	for	produksjonsenheter	som	er	større	enn	100	MW.

5.6.		 Alle	 relevante	 opplysninger	 skal	 gjøres	 tilgjengelige	 for	 markedet	 i	 god	 tid	 før	 forhandlingene	 om	 alle	
transaksjoner	 (f.eks.	 tidspunktet	 for	 forhandling	 om	 årlige	 leveringskontrakter	 for	 industrikunder,	 eller	
tidspunktet	da	bud	skal	sendes	til	organiserte	markeder).	

5.7.		 Det	systemansvarlige	nettselskapet	skal	offentliggjøre	alle	relevante	opplysninger	om	prognosene	for	etterspørsel	
og	om	produksjon	 i	henhold	 til	 tidsrammene	nevnt	 i	5.5	og	5.6.	Det	systemansvarlige	nettselskapet	skal	også	
offentliggjøre	relevante	opplysninger	som	er	nødvendige	for	det	grensekryssende	balansemarkedet.
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5.8.		 Når	prognoser	offentliggjøres,	skal	verdiene	for	prognosen,	som	er	realisert	i	ettertid,	også	offentliggjøres	i	løpet	
av	det	tidsrommet	som	følger	etter	det	tidsrommet	prognosen	gjelder,	eller	senest	påfølgende	dag	(D+1).

5.9.		 Alle	 opplysninger	 som	 offentliggjøres	 av	 de	 systemansvarlige	 nettselskapene,	 skal	 stilles	 gratis	 til	 rådighet	 i	
en	 lett	 tilgjengelig	 form.	Alle	 data	 skal	 også	 stilles	 til	 rådighet	 gjennom	 egnede	 og	 standardiserte	midler	 for	
informasjonsutveksling,	 som	 skal	 defineres	 i	 nært	 samarbeid	 med	 markedsdeltakerne.	 Dataene	 skal	 omfatte	
opplysninger	om	tidligere	tidsrom,	minst	to	år,	slik	at	nye	markedsdeltakere	også	kan	få	tilgang	til	slike	data.

5.10.		Systemansvarlige	 nettselskaper	 skal	 regelmessig	 utveksle	 et	 sett	 av	 tilstrekkelig	 nøyaktige	 opplysninger	 om	
nett	 og	 lastflyt	 for	 å	 gjøre	 det	mulig	 for	 hvert	 systemansvarlige	nettselskap	 å	 beregne	 lastflyten	 i	 sitt	 berørte	
område.	Det	samme	settet	av	opplysninger	skal	på	anmodning	gjøres	tilgjengelig	for	reguleringsmyndighetene	og	
Europakommisjonen.	Reguleringsmyndighetene	og	Europakommisjonen	skal	sikre	at	dette	settet	av	opplysninger	
behandles	 fortrolig	 av	 dem	 selv	 og	 enhver	 rådgiver	 som	 utfører	 analysearbeid	 for	 dem	 på	 grunnlag	 av	 disse	
opplysningene.

6.	 Anvendelse av inntekter fra kapasitetsbegrensninger

6.1.		 Framgangsmåter	for	håndtering	av	kapasitetsbegrensninger	for	en	på	forhånd	angitt	tidsramme	kan	gi	inntekter	
bare	 ved	 kapasitetsbegrensninger	 som	 oppstår	 for	 denne	 tidsrammen,	 med	 mindre	 det	 dreier	 seg	 om	 nye	
forbindelsesledninger	som	er	omfattet	av	et	unntak	i	henhold	til	forordningens	artikkel	7.	Framgangsmåten	for	
fordeling	av	disse	inntektene	skal	gjennomgås	av	reguleringsmyndighetene	og	skal	verken	vri	tildelingsprosessen	
til	 fordel	for	en	part	som	søker	om	kapasitet	eller	energi,	eller	være	til	hinder	for	at	kapasitetsbegrensningene	
reduseres.

6.2.		 De	 nasjonale	 reguleringsmyndighetene	 skal	 åpent	 redegjøre	 for	 anvendelsen	 av	 inntekter	 fra	 tildelingen	 av	
utvekslingskapasitet.

6.3.		 Inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	skal	deles	mellom	de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	i	henhold	til	
kriterier	som	de	berørte	systemansvarlige	nettselskapene	er	blitt	enige	om,	og	som	gjennomgås	av	de	respektive	
reguleringsmyndighetene.

6.4.		 De	 systemansvarlige	 nettselskapene	 skal	 på	 forhånd	 nøyaktig	 fastsette	 hvordan	 de	 skal	 bruke	 eventuelle	
inntekter	 de	 kan	 få	 fra	 kapasitetsbegrensninger,	 og	 rapportere	 om	 den	 faktiske	 bruken	 av	 disse	 inntektene.	
Reguleringsmyndighetene	skal	etterprøve	at	denne	bruken	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	disse	retningslinjer,	
og	at	de	samlede	inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	som	følger	av	tildelingen	av	utvekslingskapasitet,	brukes	
til	ett	eller	flere	av	de	tre	formålene	som	er	beskrevet	i	forordningens	artikkel	6	nr.	6.

6.5.		 Senest	31.	juli	hvert	år	skal	reguleringsmyndighetene	offentliggjøre	en	rapport	som	inneholder	opplysninger	om	
beløpet	av	de	inntektene	som	er	opptjent	i	tidsrommet	på	tolv	måneder	fram	til	30.	juni	samme	år,	og	om	bruken	
av	disse	inntektene,	sammen	med	en	bekreftelse	på	at	denne	bruken	er	i	samsvar	med	denne	forordning	og	disse	
retningslinjer,	og	at	de	samlede	inntektene	fra	kapasitetsbegrensninger	brukes	til	ett	eller	flere	av	de	tre	formålene	
som	er	beskrevet.

6.6.		 Bruk	av	inntekter	fra	kapasitetsbegrensninger	til	investering	for	å	opprettholde	eller	øke	utvekslingskapasiteten	
skal	 helst	 forbeholdes	 bestemte	 forhåndsdefinerte	 prosjekter	 som	 bidrar	 til	 å	 avhjelpe	 disse	 foreliggende	
kapasitetsbegrensningene,	 og	 som	 dessuten	 kan	 gjennomføres	 innen	 rimelig	 tid,	 særlig	 med	 hensyn	 til	
godkjenningsprosessen.

_________________
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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,

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)	 Rådsdirektiv	91/439/EØF	av	29.	juli	1991	om	førerkort(3)	
har	 blitt	 betydelig	 endret	 flere	 ganger.	 I	 forbindelse	
med	 nye	 endringer	 av	 nevnte	 direktiv	 bør	 de	 berørte	
bestemmelsene	omarbeides	av	klarhetshensyn.

2)	 Reglene	for	førerkort	er	et	vesentlig	element	i	den	felles	
transportpolitikken	og	bidrar	til	å	bedre	trafikksikkerheten	
og	letter	den	frie	bevegeligheten	for	personer	som	bosetter	
seg	 i	 en	 annen	 medlemsstat	 enn	 den	 som	 har	 utstedt	
førerkortet.	 På	 bakgrunn	 av	 private	 transportmidlers	
store	betydning	vil	det	å	ha	et	 førerkort	som	er	behørig	
godkjent	 av	 en	 vertsstat,	 fremme	 fri	 bevegelighet	 og	
etableringsadgang	for	personer.	Til	tross	for	framgangen	
som	 er	 oppnådd	 med	 hensyn	 til	 harmonisering	 av	
førerkortreglene,	 er	 det	 fortsatt	 betydelige	 forskjeller	
mellom	medlemsstatene	med	 hensyn	 til	 regler	 for	 hvor	
ofte	 førerkort	 skal	 fornyes	 og	 for	 kjøretøyklasser,	 som	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	403	av	30.12.2006,	s.	18,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	29/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	13

(1)	 EUT	C	112	av	30.4.2004,	s.	34.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	av	23.	februar	2005	(EUT	C	304	E	av	1.12.2005,	

s.	 202),	Rådets	 felles	holdning	av	18.	 september	2006	 (EUT	C	295	E	av	
5.12.2006,	 s.	 1)	 og	 Europaparlamentets	 holdning	 av	 14.	 desember	 2006	
(ennå	ikke	offentliggjort	i	EUT).	Rådsbeslutning	av	19.	desember	2006.

(3)	 EFT	L	237	av	24.8.1991,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

bør	harmoniseres	enda	mer	for	å	bidra	til	å	gjennomføre	
Fellesskapets	politikk.

3)	 Medlemsstatenes	 mulighet	 til	 å	 fastsette	 nasjonale	
bestemmelser	 om	 gyldighetstiden	 i	 henhold	 til	
direktiv	 91/439/EØF,	 har	 ført	 til	 ulike	 regler	 i	 de	 ulike	
medlemsstatene	og	til	at	det	finnes	over	110	ulike	gyldige	
førerkortmodeller.	Dette	gjør	det	vanskelig	for	borgerne,	
politiet	og	de	myndighetene	som	har	ansvar	for	å	forvalte	
førerkortene	 å	 få	 oversikt	 over	 reglene,	 og	 fører	 til	
forfalskning	av	dokumenter	som	av	og	til	kan	være	flere	
tiår	gamle.

4)	 For	å	hindre	at	den	felles	førerkortmodellen	i	Fellesskapet	
bare	blir	enda	en	modell	i	tillegg	til	de	110	som	allerede	
er	 i	 omløp,	 bør	 medlemsstatene	 treffe	 alle	 nødvendige	
tiltak	for	å	utstede	denne	felles	modellen	til	alle	som	har	
førerkort.

5)	 Dette	 direktiv	 skal	 ikke	 berøre	 eksisterende	 rett	 til	 å	
føre	kjøretøy	som	er	tildelt	eller	oppnådd	før	direktivets	
anvendelsesdato.

6)	 Førerkort	 godkjennes	 gjensidig.	 Medlemsstatene	 bør	
kunne	 anvende	 gyldighetstiden	 fastsatt	 i	 dette	 direktiv	
på	et	førerkort	uten	begrenset	administrativ	gyldighetstid	
som	 er	 utstedt	 av	 en	 annen	 medlemsstat,	 dersom	
innehaveren	 har	 vært	 bosatt	 på	 deres	 territorium	 i	 mer	
enn	to	år.

7)	 Innføringen	 av	 en	 administrativ	 gyldighetstid	 for	 nye	
førerkort	 bør	 gjøre	 det	 mulig	 å	 anvende	 de	 nyeste	
tiltakene	 for	 å	 hindre	 forfalskning	 samt	 gjennomføre	
legeundersøkelser	eller	andre	tiltak	som	medlemsstatene	
fastsetter,	i	forbindelse	med	den	regelmessige	fornyelsen	
av	førerkortet.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/126/EF

av 20. desember 2006

om førerkort (omarbeiding)(*)

 2012/EØS/35/24
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8)	 Av	 hensyn	 til	 trafikksikkerheten	 bør	 minstekravene	
for	 utstedelse	 av	 et	 førerkort	 fastsettes.	 Standarder	 for	
førerprøver	og	utstedelse	av	førerkort	må	harmoniseres.	
For	dette	formål	må	det	fastsettes	hvilke	kunnskaper	og	
ferdigheter	 og	 hvilken	 atferd	 som	 kreves	 i	 forbindelse	
med	 føring	av	motorvogner,	og	 førerprøvene	må	bygge	
på	disse	kravene,	og	minstekravene	med	hensyn	til	fysisk	
og	 psykisk	 skikkethet	 til	 å	 føre	 slike	 kjøretøyer	 bør	
defineres	på	nytt.

9)	 Det	 bør	 på	 utstedelsestidspunktet	 og	 deretter	 med	
jevne	 mellomrom	 framlegges	 bevis	 på	 at	 førere	 av	
kjøretøyer	 som	 brukes	 til	 person-	 eller	 godstransport	
oppfyller	 minstekravene	 med	 hensyn	 til	 fysisk	 og	
psykisk	 skikkethet	 til	 å	 føre	 slike	 kjøretøyer.	 Slik	
regelmessig	kontroll	 i	 samsvar	med	nasjonale	 regler	 av	
at	minstekravene	oppfylles,	vil	bidra	til	fri	bevegelighet	
for	personer,	hindre	konkurransevridning	og	på	en	bedre	
måte	 ta	 hensyn	 til	 det	 særlige	 ansvaret	 som	 førere	 av	
slike	kjøretøyer	har.	Medlemsstatene	bør	ha	mulighet	til	å	
kreve	legeundersøkelser	for	å	sikre	at	minstekravene	med	
hensyn	 til	 fysisk	 og	 psykisk	 skikkethet	 til	 å	 føre	 andre	
motorvogner	 oppfylles.	 Av	 klarhetshensyn	 bør	 slike	
undersøkelser	skje	samtidig	med	fornyelse	av	førerkortet	
og	derfor	bestemmes	av	førerkortets	gyldighetstid.

10)	 Det	 er	 nødvendig	 ytterligere	 å	 styrke	 prinsippet	 om	
gradvis	 adgang	 til	 klassene	 av	 tohjuls	 kjøretøyer	 og	
til	 klassene	 av	 kjøretøyer	 som	 brukes	 til	 person-	 og	
godstransport.

11)	 Medlemsstatene	 bør	 likevel,	 for	 ytterligere	 å	 øke	
trafikksikkerheten,	 tillates	 å	 fastsette	 en	 høyere	
aldersgrense	 for	 å	 føre	 visse	 kjøretøyklasser.	 For	 å	 ta	
hensyn	til	nasjonale	forhold	bør	medlemsstatene	i	særlige	
tilfeller	tillates	å	fastsette	lavere	aldersgrenser.

12)	 Definisjonene	 av	 klassene	 bør	 i	 større	 grad	 gjenspeile	
de	 berørte	 kjøretøyenes	 tekniske	 egenskaper	 og	 hvilke	
ferdigheter	som	trengs	for	å	føre	et	kjøretøy.

13)	 Innføring	av	en	førerkortklasse	for	mopeder	vil	særlig	øke	
veisikkerheten	for	yngre	førere,	som	ifølge	statistikken	er	
de	som	blir	hardest	rammet	av	trafikkulykker.

14)	 Særlige	bestemmelser	bør	vedtas	for	å	gjøre	det	enklere	
for	funksjonshemmede	å	føre	kjøretøyer.

15)	 Av	 trafikksikkerhetshensyn	 bør	 medlemsstatene	 kunne	
anvende	sine	nasjonale	bestemmelser	om	tilbakekalling,	
midlertidig	 oppheving,	 fornyelse	 og	 annullering	 av	
førerkort	 på	 alle	 førerkortinnehavere	 som	 til	 vanlig	 er	
bosatt	på	deres	territorium.

16)	 Førerkortmodellen	som	er	fastsatt	i	direktiv	91/439/EØF,	
bør	erstattes	av	ett	felles	førerkort	i	form	av	et	plastkort.	
Samtidig	 må	 denne	 førerkortmodellen	 tilpasses	 fordi	
det	innføres	en	ny	førerkortklasse	for	mopeder	og	en	ny	
førerkortklasse	for	motorsykler.

17)	 Innføring	 av	 en	 frivillig	 mikroprosessor	 i	 den	 nye	
førerkortmodellen	 av	 plast	 bør	 sette	 medlemsstatene	
i	 stand	 til	 ytterligere	 å	 bedre	 vernet	 mot	 bedrageri.	
Medlemsstatene	bør	ha	muligheten	 til	 å	 lagre	nasjonale	
opplysninger	på	mikroprosessoren,	forutsatt	at	dette	ikke	
har	innvirkning	på	allment	tilgjengelige	opplysninger.	De	
tekniske	 kravene	 til	 mikroprosessoren	 bør	 fastsettes	 av	
Kommisjonen	med	bistand	av	Førerkortkomiteen.

18)	 Minstestandarder	 for	 adgang	 til	 yrket	 som	 sensor	 og	
krav	 til	utdanning	av	sensorer	bør	 fastsettes	 for	å	bedre	
sensorenes	 kunnskaper	 og	 ferdigheter	 og	 på	 den	måten	
sikre	 en	mer	 objektiv	 vurdering	 av	 personer	 som	 søker	
om	førerkort,	og	mer	harmoniserte	førerprøver.

19)	 Kommisjonen	bør	få	tillatelse	til	å	tilpasse	vedlegg	I-VI	
til	den	vitenskapelige	og	tekniske	utvikling.

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

21)	 Kommisjonen	bør	 særlig	 få	myndighet	 til	 å	 fastsette	de	
nødvendige	kriteriene	for	anvendelsen	av	dette	direktiv.	
Ettersom	disse	tiltakene	er	allmenne	og	har	som	formål	å	
endre	ikke-grunnleggende	bestemmelser	i	dette	direktiv,	
bør	de	vedtas	etter	framgangsmåten	med	forskriftskomité	
med	kontroll	fastsatt	i	artikkel	5a	i	beslutning	1999/468/
EF.

(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).
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22)	 Ettersom	 målene	 for	 dette	 direktiv	 ikke	 kan	 nås	 i	
tilstrekkelig	grad	av	medlemsstatene	og	derfor	på	grunn	
av	 tiltakets	 omfang	 og	 virkninger	 bedre	 kan	 nås	 på	
fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 treffe	 tiltak	 i	 samsvar	
med	 nærhetsprinsippet	 som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	
5.	I	samsvar	med	forholdsmessighetsprinsippet	fastsatt	i	
nevnte	artikkel	går	dette	direktiv	ikke	lenger	enn	det	som	
er	nødvendig	for	å	nå	disse	målene

23)	 Dette	direktiv	berører	ikke	medlemsstatenes	forpliktelser	
med	 hensyn	 til	 fristene	 for	 innarbeiding	 i	 nasjonal	
lovgivning	 og	 anvendelse	 av	 direktivene	 oppført	 i	
vedlegg	V	del	B	—

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

Førerkortmodell

1.	 Medlemsstatene	skal	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	dette	
direktiv	innføre	et	nasjonalt	førerkort	etter	fellesskapsmodellen	
fastsatt	 i	 vedlegg	 I.	 Emblemet	 på	 side	 1	 i	 EF-modellen	
for	 førerkort	 skal	 inneholde	 nasjonalitetsmerket	 til	 den	
medlemsstaten	som	utsteder	førerkortet.

2.	 Med	forbehold	for	reglene	for	vern	av	personopplysninger	
kan	medlemsstatene	utstyre	førerkortet	med	et	lagringsmedium	
(en	 mikroprosessor)	 så	 snart	 kravene	 til	 mikroprosessoren	
nevnt	 i	 vedlegg	 I,	 som	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-
grunnleggende	 bestemmelser	 i	 dette	 direktiv	 ved	 å	 utfylle	
det,	 er	 fastsatt	 av	Kommisjonen	 etter	 framgangsmåten	 nevnt	
i	artikkel	9	nr.	2.	Disse	kravene	skal	inneholde	bestemmelser	
om	EF-typegodkjenning,	 som	skal	gis	bare	når	det	kan	vises	
at	mikroprosessoren	kan	motstå	 forsøk	på	å	manipulere	eller	
endre	dataene.

3.	 Mikroprosessoren	 skal	 inneholde	 de	 harmoniserte	
førerkortopplysningene	angitt	i	vedlegg	I.

Etter	 samråd	 med	 Kommisjonen	 kan	 medlemsstatene	 lagre	
tilleggsopplysninger,	 forutsatt	 at	 dette	 ikke	 på	 noen	 måte	
påvirker	gjennomføringen	av	dette	direktiv.

Etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	9	nr.	2	kan	Kommisjonen	
endre	vedlegg	I	for	å	sikre	framtidig	samvirkingsevne.

4.	 Med	Kommisjonens	samtykke	kan	medlemsstatene	gjøre	
de	tilpasninger	i	modellen	i	vedlegg	I	som	er	nødvendige	for	
databehandling	av	førerkortet.

Artikkel 2

Gjensidig godkjenning

1.	 Førerkort	 utstedt	 av	 medlemsstatene	 skal	 godkjennes	
gjensidig.

2.	 Når	 innehaveren	 av	 et	 gyldig	 nasjonalt	 førerkort,	 som	
har	 en	 administrativ	 gyldighetstid	 som	 avviker	 fra	 den	 som	
er	 fastsatt	 i	 artikkel	 7	 nr.	 2,	 flytter	 sitt	 vanlige	 bosted	 til	 en	
annen	medlemsstat	 enn	 den	 som	 har	 utstedt	 førerkortet,	 kan	
vertsstaten	to	år	etter	at	innehaveren	fikk	sitt	vanlige	bosted	på	
dens	territorium	la	den	administrative	gyldighetstiden	fastsatt	
i	 nevnte	 artikkel	 få	 anvendelse	 på	 førerkortet	 ved	 å	 fornye	
førerkortet.

Artikkel 3

Tiltak mot forfalsking

1.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	
å	 hindre	 at	 førerkort	 forfalskes,	 også	 førerkortmodeller	 som	
utstedes	 før	 dette	 direktiv	 trer	 i	 kraft.	 De	 skal	 underrette	
Kommisjonen	om	dette.

2.	 Materialet	som	brukes	til	førerkortet,	som	fastsatt	i	vedlegg	
I,	skal	sikres	mot	forfalskning	ved	hjelp	av	spesifikasjoner	som	
har	som	formål	å	endre	ikke-grunnleggende	bestemmelser	i	dette	
direktiv	ved	å	utfylle	det,	og	som	Kommisjonen	skal	fastsette	
etter	framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	9	nr.	2.	Medlemsstatene	
står	fritt	til	å	innføre	ytterligere	sikkerhetsegenskaper.

3.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	alle	førerkort	som	er	utstedt	
eller	 er	 i	 omløp,	 oppfyller	 kravene	 i	 dette	 direktiv	 innen	 19.	
januar	2033.

Artikkel 4

Klasser, definisjoner og minstealder

1.	 Førerkortet	 fastsatt	 i	 artikkel	 1	 skal	 gi	 rett	 til	 å	 føre	
motorvogner	som	tilhører	de	klassene	som	er	definert	nedenfor.	
Det	 kan	utstedes	 fra	 den	 angitte	minstealder	 for	 hver	 klasse.	
Med	«motorvogn»	menes	ethvert	kjøretøy	som	er	utstyrt	med	
egen	framdriftsmotor	og	som	kan	kjøre	på	vei	ved	egen	kraft,	
med	unntak	av	skinnegående	kjøretøyer.
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2.	 Mopeder:

Klasse	AM:

–	 kjøretøyer	 med	 to	 eller	 tre	 hjul	 med	 en	 høyeste	
konstruksjonshastighet	 på	 ikke	 mer	 enn	 45	 km/t,	 som	
definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2	 bokstav	 a)	 i	 europaparlaments-	
og	 rådsdirektiv	 2002/24/EF	 av18.	 mars	 2002	 om	
typegodkjenning	 av	motorvogner	med	 to	 eller	 tre	 hjul(1)	
(unntatt	 dem	 som	 har	 en	 høyeste	 konstruksjonshastighet	
på	25	km/t	eller	lavere),	og	lette	firehjuls	motorsykler	som	
definert	i	artikkel	1	nr.	3	bokstav	a)	i	direktiv	2002/24/EF,

–	 minstealder	for	klasse	AM	er	fastsatt	til	16	år.

3.	 Motorsykler	 med	 eller	 uten	 sidevogn	 og	 trehjuls	
motorsykler:

–	 med	 «motorsykkel»	 menes	 kjøretøyer	 med	 to	 hjul	 med	
eller	uten	sidevogn,	som	definert	i	artikkel	1	nr.	2	bokstav	
b)	i	direktiv	2002/24/EF,

–	 med	 «trehjuls	 motorsykkel»	 menes	 kjøretøyer	 med	
symmetrisk	 plasserte	 hjul,	 som	definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2	
bokstav	c)	i	direktiv	2002/24/EF.

a)	 Klasse	A1:

–	 motorsykler	 med	 et	 slagvolum	 på	 høyst	 125	
kubikkcentimeter,	en	effekt	som	ikke	overstiger	11	kW	
og	et	effekt/vekt-forhold	som	ikke	overstiger	0,1	kW/
kg,

–	 trehjuls	motorsykler	med	en	effekt	på	høyst	15	kW,

–	 minstealder	for	klasse	A1	er	fastsatt	til	16	år.

b)	 Klasse	A2:

–	 motorsykler	med	en	effekt	på	høyst	35	kW	og	med	et	
effekt/vekt-forhold	 som	 ikke	 overstiger	 0,2	 kW/kg,	
som	 ikke	 er	 avledet	 av	 et	 kjøretøy	med	mer	 enn	den	
doble	effekten,

–	 minstealder	for	klasse	A2	er	fastsatt	til	18	år.

c)	 Klasse	A:

i)	 motorsykler

–	 minstealder	 for	 klasse	A	 er	 fastsatt	 til	 20	 år.	Rett	
til	 å	 føre	 motorsykler	 i	 denne	 klassen	 forutsetter	
imidlertid	 minst	 to	 års	 erfaring	 som	 fører	 av	
motorsykler	 på	 grunnlag	 av	 førerkort	 for	 klasse	
A.	Dette	kravet	til	tidligere	erfaring	kan	imidlertid	
fravikes	dersom	kandidaten	har	fylt	24	år,

ii)	 trehjuls	 motorsykler	 med	 en	 effekt	 på	 over	 15	 kW,

–	 minstealder	for	trehjuls	motorsykler	med	en	effekt	
på	over	15	kW	er	fastsatt	til	21	år.

(1)	 EFT	L	124	av	9.5.2002,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2005/30/EF	(EUT	L	106	av	27.4.2005,	s.	17).

4.	 Motorvogner:

–	 med	 «motorvogn»	 menes	 ethvert	 motordrevet	 kjøretøy	
som	normalt	 brukes	 til	 transport	 på	vei	 av	personer	 eller	
gods,	 eller	 til	 på	 vei	 å	 trekke	 kjøretøyer	 som	 brukes	
til	 transport	 av	 personer	 eller	 gods.	 Denne	 betegnelsen	
omfatter	 trolleybusser,	 dvs.	 kjøretøyer	 som	 er	 tilknyttet	
en	 elektrisk	 ledning	 og	 som	 ikke	 er	 skinnegående.	 Den	
omfatter	ikke	jordbruks-	eller	skogbrukstraktorer,

–	 med	 «jordbruks-	 eller	 skogbrukstraktor»	 menes	 enhver	
motorvogn	med	 hjul	 eller	 belter	 og	med	minst	 to	 aksler,	
som	 har	 trekkraft	 som	 viktigste	 funksjon,	 og	 som	 i	
hovedsak	er	beregnet	på	å	trekke,	skyve,	bære	eller	drive	
visse	 redskaper,	 maskiner	 eller	 tilhengere	 som	 brukes	 i	
jord-	 eller	 skogbruk	 og	 som	 bare	 i	 annen	 rekke	 brukes	
til	 transport	på	vei	av	personer	eller	gods,	eller	 til	på	vei	
å	 trekke	 kjøretøyer	 som	 brukes	 til	 transport	 av	 personer	
eller	gods.

a)	 Klasse	B1:

–	 firehjuls	 motorsykler	 som	 definert	 i	 artikkel	 1	 nr.	 3	
bokstav	b)	i	direktiv	2002/24/EF,

–	 minstealder	for	klasse	B1	er	fastsatt	til	16	år,

–	 klasse	B1	er	valgfri;	i	medlemsstater	som	ikke	benytter	
denne	typen	førerkort,	skal	det	kreves	et	førerkort	for	
klasse	B	for	å	føre	slike	kjøretøyer.

b)	 Klasse	B:

motorvogner	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	høyst	
3	500	kg,	og	som	er	konstruert	og	bygd	for	transport	av	
høyst	åtte	passasjerer	i	tillegg	til	føreren;	motorvogner	i	
denne	klassen	kan	tilkoples	en	tilhenger	med	en	største	
tillatte	totalmasse	på	høyst	750	kg.

Med	forbehold	for	typegodkjenningsreglene	for	det	
berørte	kjøretøyet	kan	motorvogner	i	denne	klassen	
tilkoples	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	
på	over	750	kg,	forutsatt	at	største	tillatte	totalmasse	
for	vogntoget	ikke	overstiger	4	250	kg.	Dersom	et	slikt	
vogntog	veier	mer	enn	3	500	kg,	skal	medlemsstatene,	
i	samsvar	med	bestemmelsene	i	vedlegg	V,	kreve	at	
vogntoget	kan	føres	bare	etter	at

–	 opplæring	er	gjennomført,	eller

–	 en	ferdighets-	og	atferdsprøve	er	bestått.
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Medlemsstatene	kan	også	kreve	både	opplæring	og	bestått	
ferdighets-	og	atferdsprøve.

Medlemsstatene	skal	ved	hjelp	av	en	relevant	
fellesskapskode	angi	på	førerkortet	at	innehaveren	har	rett	
til	å	føre	et	slikt	vogntog.

Minstealder	for	klasse	B	er	fastsatt	til	18	år.

c)	 Klasse	BE:

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 det	
berørte	kjøretøyet,	vogntog	bestående	av	en	trekkvogn	
i	 klasse	 B	 og	 en	 tilhenger	 eller	 semitrailer,	 med	
en	 største	 tillatte	 totalmasse	 for	 tilhengeren	 eller	
semitraileren	på	høyst	3	500	kg,

–	 minstealder	for	klasse	BE	er	fastsatt	til	18	år.

d)	 Klasse	C1:

motorvogner,	unntatt	motorvogner	i	klasse	D1	eller	D,	
med	en	største	tillatte	totalmasse	på	over	3	500	kg,	men	
ikke	over	7	500	kg,	og	som	er	konstruert	og	bygd	for	
transport	av	høyst	åtte	passasjerer	i	tillegg	til	føreren;	
motorvogner	i	denne	klassen	kan	tilkoples	en	tilhenger	
med	en	største	tillatte	totalmasse	på	høyst	750	kg.

e)	 Klasse	C1E:

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 de	
berørte	 kjøretøyene,	 vogntog	 der	 trekkvognen	 er	 i	
klasse	C1	 og	 trekkvognens	 tilhenger	 eller	 semitrailer	
har	 en	 største	 tillatte	 totalmasse	 på	mer	 enn	 750	 kg,	
forutsatt	 at	 vogntogets	 tillatte	 masse	 ikke	 overstiger	
12	000	kg,

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 de	
berørte	 kjøretøyene,	 vogntog	 der	 trekkvognen	 er	 i	
klasse	B	og	trekkvognens	tilhenger	eller	semitrailer	har	
en	største	tillatte	totalmasse	på	over	3	500	kg,	forutsatt	
at	vogntogets	tillatte	masse	ikke	overstiger	12	000	kg,

–	 minstealder	 for	 klasse	 C1	 og	 C1E	 er	 fastsatt	 til	 18	
år,	 med	 forbehold	 for	 bestemmelsene	 om	 føring	 av	
slike	 kjøretøyer	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	
2003/59/EF	 av	 15.	 juli	 2003	 om	 grunnleggende	
kvalifisering	 og	 regelmessig	 opplæring	 av	 førere	 av	
visse	veigående	kjøretøyer	for	 transport	av	gods	eller	
passasjerer(1).

(1)	 EUT	 L	 226	 av	 10.9.2003,	 s.	 4.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 rådsdirektiv	
2004/66/EF	(EUT	L	168	av	1.5.2004,	s.	35).

f)	 Klasse	C:

–	 motorvogner,	unntatt	motorvogner	i	klasse	D1	eller	D,	
med	en	største	tillatte	totalmasse	på	over	3	500	kg,	og	
som	er	konstruert	og	bygd	for	 transport	av	høyst	åtte	
passasjerer	 i	 tillegg	 til	 føreren;	motorvogner	 i	 denne	
klassen	kan	tilkoples	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	
totalmasse	på	høyst	750	kg.

g)	 Klasse	CE:

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 de	
berørte	 kjøretøyene,	 vogntog	 der	 trekkvognen	 er	 i	
klasse	C	og	vogntogets	 tilhenger	eller	 semitrailer	har	
en	største	tillatte	totalmasse	på	over	750	kg,

–	 minstealder	 for	 klasse	 C	 og	 CE	 er	 fastsatt	 til	 21	 år,	
med	 forbehold	 for	bestemmelsene	om	føring	av	slike	
kjøretøyer	i	direktiv	2003/59/EF.

h)	 Klasse	D1:

motorvogner	konstruert	og	bygd	for	transport	av	
høyst	16	passasjerer	i	tillegg	til	føreren	og	med	en	
største	lengde	på	8	m;	motorvogner	i	denne	klassen	
kan	tilkoples	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	
totalmasse	på	høyst	750	kg.

i)	 Klasse	D1E:

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 de	
berørte	 kjøretøyene,	 vogntog	 der	 trekkvognen	 er	 i	
klasse	D1	og	vogntogets	tilhenger	har	en	største	tillatte	
totalmasse	på	over	750	kg,

–	 minstealder	for	klasse	D1	og	D1E	er	fastsatt	til	21	år,	
med	 forbehold	 for	bestemmelsene	om	føring	av	slike	
kjøretøyer	i	direktiv	2003/59/EF.

j)	 Klasse	D:

motorvogn	konstruert	og	bygd	for	transport	av	mer	enn	
åtte	passasjerer	i	tillegg	til	føreren;	motorvogner	som	
kan	føres	med	et	førerkort	for	klasse	D,	kan	tilkoples	
en	tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	høyst	
750	kg.

k)	 Klasse	DE:

–	 med	 forbehold	 for	 typegodkjenningsreglene	 for	 de	
berørte	 kjøretøyene,	 vogntog	 der	 trekkvognen	 er	 i	
klasse	D	og	vogntogets	tilhenger	har	en	største	tillatte	
totalmasse	på	over	750	kg,
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–	 minstealder	 for	 klasse	 D	 og	 DE	 er	 fastsatt	 til	 24	 år,	
med	 forbehold	 for	bestemmelsene	om	føring	av	slike	
kjøretøyer	i	direktiv	2003/59/EF.

5.	 Med	Kommisjonens	samtykke	kan	medlemsstatene	unnta	
visse	særlige	 typer	motorvogner,	som	f.eks.	spesialkjøretøyer	
for	funksjonshemmede,	fra	anvendelsen	av	denne	artikkel.

Medlemsstatene	 kan	 unnta	 kjøretøyer	 som	 brukes	 av	 de	
væpnede	styrker	eller	sivilforsvaret,	eller	som	står	under	disses	
kontroll,	fra	anvendelsen	av	dette	direktiv.

6.	 Medlemsstatene	kan	heve	 eller	 senke	minstealderen	 for	
utstedelse	av	førerkort:

a)	 for	klasse	AM	ned	til	14	år	eller	opp	til	18	år,

b)	 for	klasse	B1	opp	til	18	år,

c)	 for	klasse	A1	opp	til	17	eller	18	år,

–		 dersom	det	er	en	forskjell	på	to	år	mellom	minstealderen	
for	klasse	A1	og	minstealderen	for	klasse	A2,	og

–		 det	 kreves	 minst	 to	 års	 erfaring	 som	 fører	 av	
motorsykler	 i	klasse	A2	før	det	kan	gis	 tillatelse	 til	å	
føre	motorsykler	i	klasse	A,	som	nevnt	i	artikkel	4	nr.	
3	bokstav	c)	i),

d)	 for	klasse	B	og	BE	ned	til	17	år.

Medlemsstatene	kan	senke	minstealderen	for	klasse	C	til	18	år	
og	for	klasse	D	til	21	år	for

a)	 kjøretøyer	som	brukes	av	brannvesenet	og	kjøretøyer	som	
brukes	til	å	opprettholde	den	offentlige	orden,

b)	 kjøretøyer	som	prøves	på	vei	i	forbindelse	med	reparasjoner	
og	vedlikehold.

Førerkort	utstedt	til	personer	med	en	lavere	alder	enn	den	som	
er	 fastsatt	 i	 nr.	 2-4	 i	 samsvar	med	 dette	 nummer,	 skal	 være	
gyldig	bare	på	den	utstedende	medlemsstats	territorium	inntil	
innehaveren	 av	 førerkortet	 har	 nådd	 minstealderen	 fastsatt	 i	
nr.	2-4.

Medlemsstatene	kan	på	sitt	territorium	godkjenne	gyldigheten	
av	 førerkort	 som	 er	 utstedt	 til	 førere	 under	 minstealderen	
fastsatt	i	nr.	2-4.

Artikkel 5

Vilkår og begrensninger

1.	 Det	 skal	angis	 i	 førerkortet	på	hvilke	vilkår	 føreren	har	
rett	til	å	kjøre.

2.	 Dersom	 kjøring	 på	 grunn	 av	 fysisk	 funksjonshemning	
er	 tillatt	 bare	 for	 visse	 kjøretøytyper	 eller	 særlig	 tilpassede	
kjøretøyer,	skal	ferdighets-	og	atferdsprøven	nevnt	i	artikkel	7	
foregå	i	et	slikt	kjøretøy.

Artikkel 6

Trinnvis utstedelse og likeverdighet mellom klasser

1.	 Utstedelse	av	førerkort	skal	oppfylle	følgende	vilkår:

a)	 førerkort	for	klasse	C1,	C,	D1	og	D	skal	utstedes	bare	til	
førere	som	allerede	har	rett	til	å	føre	kjøretøyer	i	klasse	B,

b)	 førerkort	for	klasse	BE,	C1E,	CE,	D1E	og	DE	skal	utstedes	
bare	 til	 førere	som	allerede	har	 rett	 til	å	 føre	kjøretøyer	 i	
henholdsvis	klasse	B,	C1,	C,	D1	og	D.

2.	 Førerkortenes	gyldighet	skal	fastsettes	på	følgende	måte:

a)	 førerkort	som	gjelder	 for	klasse	C1E,	CE,	D1E	eller	DE,	
gir	rett	til	å	føre	vogntog	i	klasse	BE,

b)	 førerkort	 som	 gjelder	 for	 klasse	 CE,	 gir	 rett	 til	 å	 føre	
kjøretøyer	i	klasse	DE	dersom	innehaveren	allerede	har	rett	
til	å	føre	kjøretøyer	i	klasse	D,

c)	 førerkort	som	gjelder	for	klasse	CE	og	DE,	gir	rett	til	å	føre	
vogntog	i	henholdsvis	klasse	C1E	og	D1E,

d)	 førerkort	 for	 alle	 klasser	 gir	 rett	 til	 å	 føre	 kjøretøyer	 i	
klasse	AM.	 En	 medlemsstat	 kan	 imidlertid	 for	 førerkort	
som	utstedes	på	dens	territorium	begrense	likeverdigheten	
for	 klasse	 AM	 til	 klasse	 A1,	 A2	 og	 A	 dersom	 nevnte	
medlemsstat	 setter	 som	 vilkår	 at	 det	 skal	 avlegges	 en	
praktisk	prøve	for	å	oppnå	førerkort	for	klasse	AM,

e)	 førerkort	som	gjelder	for	klasse	A2,	gir	også	rett	til	å	føre	
kjøretøyer	i	klasse	A1,

f)	 førerkort	som	gjelder	for	klasse	A,	B,	C	eller	D,	gir	rett	til	
å	føre	kjøretøyer	i	henholdsvis	klasse	A1,	A2,	B1,	C1	eller	
D1.
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3.	 Medlemsstatene	kan	 tillate	 følgende	 for	kjøring	på	eget	
territorium:

a)	 førerkort	for	klasse	B	gir	rett	til	å	føre	trehjuls	motorsykler	
med	en	effekt	på	over	15	kW,	forutsatt	at	innehaveren	av	
førerkortet	for	klasse	B	har	fylt	21	år,

b)	 førerkort	for	klasse	B	gir	rett	til	å	føre	motorsykler	i	klasse	
A1.

Ettersom	dette	nummer	gjelder	bare	på	deres	territorium,	skal	
medlemsstatene	ikke	angi	på	førerkortet	at	innehaveren	har	rett	
til	å	føre	disse	kjøretøyene.

4.	 Etter	 samråd	 med	 Kommisjonen	 kan	 medlemsstatene	
tillate	kjøring	på	sitt	territorium	av

a)	 kjøretøyer	 i	 klasse	D1	 (med	 en	 største	 tillatte	 totalmasse	
på	 3	 500	 kg,	 ikke	 medregnet	 spesialutstyr	 for	 transport	
av	funksjonshemmede	passasjerer)	for	førere	som	har	fylt	
21	 år	 og	 som	 i	 minst	 to	 år	 har	 hatt	 førerkort	 for	 klasse	
B,	 forutsatt	 at	 kjøretøyene	 brukes	 til	 sosialt	 formål	 av	
ikke-kommersielle	 organisasjoner	 og	 at	 føreren	 utfører	
tjenestene	på	frivillig	grunnlag,

b)	 kjøretøyer	 med	 en	 største	 tillatte	 totalmasse	 på	 over	 3	
500	 kg	 for	 førere	 som	 har	 fylt	 21	 år	 og	 som	 i	 minst	 to	
år	 har	 hatt	 førerkort	 for	 klasse	B,	 forutsatt	 at	 kjøretøyets	
hovedformål	 er	 stasjonær	 bruk	 for	 instruksjons-	 eller	
rekreasjonsformål,	at	kjøretøyene	brukes	til	sosialt	formål	
av	ikke-kommersielle	organisasjoner	og	at	kjøretøyene	er	
blitt	endret	slik	at	de	ikke	kan	brukes	til	transport	av	mer	
enn	ni	personer	eller	til	transport	av	annet	gods	enn	det	som	
er	strengt	nødvendig	for	organisasjonens	formål.

Artikkel 7

Utstedelse, gyldighet og fornyelse

1.	 Førerkort	skal	utstedes	bare	til	søkere	som

a)	 har	bestått	 en	 ferdighets-	og	 atferdsprøve	og	en	 teoretisk	
prøve	 samt	 oppfyller	 medisinske	 krav	 i	 samsvar	 med	
bestemmelsene	i	vedlegg	II	og	III,

b)	 har	bestått	en	teoretisk	prøve	for	klasse	AM;	medlemsstatene	
kan	kreve	at	søkerne	består	en	ferdighets-	og	atferdsprøve	
og	en	legeundersøkelse	for	denne	klassen.

For	 tre-	 og	 firehjuls	 motorsykler	 i	 denne	 klassen	 kan	
medlemsstatene	kreve	at	det	avlegges	en	særlig	ferdighets-	
og	 atferdsprøve.	 For	 å	 skille	 mellom	 kjøretøyer	 i	 klasse	
AM	kan	en	nasjonal	kode	angis	på	førerkortet,

c)	 for	klasse	A2	eller	klasse	A,	har	bestått	bare	en	ferdighets-	
og	 atferdsprøve	 eller	 har	 gjennomgått	 en	 opplæring	 i	
henhold	til	vedlegg	VI,	forutsatt	at	de	har	hatt	minst	to	års	
erfaring	som	fører	av	en	motorsykkel	i	henholdsvis	klasse	
A1	eller	klasse	A2,

d)	 har	gjennomgått	 en	opplæring	eller	bestått	 en	 ferdighets-	
og	 atferdsprøve,	 eller	 har	 gjennomgått	 en	 opplæring	 og	
bestått	en	ferdighets-	og	atferdsprøve	i	henhold	til	vedlegg	
V	 når	 det	 gjelder	 klasse	 B	 for	 å	 føre	 et	 vogntog	 som	
definert	i	artikkel	4	nr.	4	bokstav	b)	annet	ledd,

e)	 har	sitt	vanlige	bosted	på	territoriet	til	den	medlemsstaten	
som	utsteder	førerkortet,	eller	kan	framlegge	bevis	på	at	de	
har	studert	der	i	minst	seks	måneder.

2.	 a)	 Fra	19.	januar	2013	skal	førerkort	som	medlemsstatene	
utsteder	for	klasse	AM,	A1,	A2,	A,	B,	B1	og	BE,	ha	en	
administrativ	gyldighetstid	på	10	år.

En	 medlemsstat	 kan	 velge	 å	 gi	 slike	 førerkort	 en	
administrativ	gyldighetstid	på	inntil	15	år.

b)	 Fra	19.	januar	2013	skal	førerkort	som	medlemsstatene	
utsteder	for	klasse	C,	CE,	C1,	C1E,	D,	DE,	D1	og	D1E,	
ha	en	administrativ	gyldighetstid	på	5	år.

c)	 Fornyelse	av	et	førerkort	kan	utløse	en	ny	administrativ	
gyldighetstid	 for	 en	 annen	 kjøretøyklasse	 eller	 andre	
kjøretøyklasser	som	innehaveren	av	førerkortet	har	rett	
til	å	føre,	i	den	grad	dette	er	i	samsvar	med	vilkårene	
fastsatt	i	dette	direktiv.

d)	 At	 førerkortet	 er	 utstyrt	 med	 en	 mikroprosessor	 i	
henhold	 til	 artikkel	 1,	 er	 ikke	 en	 forutsetning	 for	
førerkortets	gyldighet.	En	mikroprosessor	som	er	tapt,	
uleselig	eller	skadet	på	annen	måte,	skal	ikke	påvirke	
dokumentets	gyldighet.

3.	 Fornyelse	 av	 førerkortet	 ved	 utløp	 av	 førerkortets	
administrative	gyldighetstid	forutsetter	at	søkeren

a)	 fortsatt	 oppfyller	 minstekravene	 med	 hensyn	 til	 fysisk	
og	 psykisk	 skikkethet	 til	 å	 føre	 kjøretøyer	 i	 henhold	 til	
vedlegg	III	for	førerkort	for	klasse	C,	CE,	C1,	C1E,	D,	DE,	
D1	og	D1E,	og	

b)	 har	sitt	vanlige	bosted	på	territoriet	til	medlemsstaten	som	
utsteder	 førerkortet,	 eller	 kan	 framlegge	 bevis	 på	 å	 ha	
studert	der	i	minst	seks	måneder.

Ved	fornyelse	av	førerkort	for	klasse	AM,	A,	A1,	A2,	B,	B1	og	
BE	kan	medlemsstatene	kreve	en	kontroll	av	at	minstekravene	
med	hensyn	til	fysisk	og	psykisk	skikkethet	til	å	føre	kjøretøyer	
i	henhold	til	vedlegg	III,	er	oppfylt.
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Medlemsstatene	 kan	 begrense	 den	 administrative	
gyldighetstiden	nevnt	i	nr.	2	for	førerkort	som	utstedes	til	nye	
førere	for	alle	klasser,	for	å	anvende	særlige	tiltak	overfor	slike	
førere	med	det	formål	å	bedre	trafikksikkerheten.

Medlemsstatene	 kan	 begrense	 den	 administrative	
gyldighetstiden	 til	 tre	år	 for	 førerkort	 som	utstedes	 for	 første	
gang	 til	 nye	 førere	 for	 klasse	 C	 og	D,	 for	 å	 kunne	 anvende	
særlige	 tiltak	 overfor	 slike	 førere	 med	 det	 formål	 å	 bedre	
trafikksikkerheten.

Medlemsstatene	 kan	 begrense	 den	 administrative	
gyldighetstiden	 nevnt	 i	 nr.	 2	 for	 førerkort	 i	 enkelttilfeller	
for	 alle	 klasser	 dersom	 de	 finner	 det	 nødvendig	 med	
hyppigere	 legekontroller	eller	andre	særlige	 tiltak,	som	f.eks.	
begrensninger	som	følge	av	trafikkovertredelser.

Medlemsstatene	 kan	 redusere	 den	 administrative	
gyldighetstiden	 nevnt	 i	 nr.	 2	 for	 førerkortinnehavere	 som	
bor	 på	 deres	 territorium,	 og	 som	 har	 fylt	 50	 år,	 for	 å	
innføre	 hyppigere	 legekontroller	 eller	 andre	 særlige	 tiltak,	
som	 f.eks.	 oppfriskingskurs.	 Denne	 reduserte	 administrative	
gyldighetstiden	kan	anvendes	bare	ved	fornyelse	av	førerkortet.

4.	 Med	forbehold	for	nasjonale	straffelover	og	–bestemmelser	
kan	medlemsstatene	ved	utstedelsen	av	førerkort	etter	samråd	
med	Kommisjonen	anvende	 sine	nasjonale	bestemmelser	om	
andre	vilkår	enn	dem	som	er	omhandlet	i	dette	direktiv.

5.	 a)	 Ingen	person	kan	inneha	mer	enn	ett	førerkort.

b)	 En	 medlemsstat	 skal	 nekte	 å	 utstede	 et	 førerkort	
dersom	den	fastslår	at	søkeren	allerede	har	et	førerkort.

c)	 Medlemsstatene	skal	treffe	de	tiltak	som	er	nødvendige	
i	 henhold	 til	 bokstav	 b).	 Med	 hensyn	 til	 utstedelse,	
erstatning,	 fornyelse	eller	 innbytte	av	førerkort	består	
de	 nødvendige	 tiltakene	 i	 å	 forhøre	 seg	 med	 andre	
medlemsstater	om	det	er	rimelig	grunn	til	mistanke	om	
at	søkeren	allerede	har	et	annet	førerkort.

d)	 For	 å	 lette	 kontrollene	 i	 henhold	 til	 bokstav	 b)	 skal	
medlemsstatene	benytte	nettverket	for	EU-førerkort	så	
snart	det	er	satt	i	drift.

Med	forbehold	for	artikkel	2	skal	en	medlemsstat	som	utsteder	
et	 førerkort,	 utvise	 behørig	 aktsomhet	 for	 å	 forsikre	 seg	 om	
at	personen	oppfyller	kravene	 fastsatt	 i	nr.	1	 i	denne	artikkel	
og	skal	anvende	sine	nasjonale	bestemmelser	om	annullering	
eller	 tilbakekalling	av	retten	til	å	kjøre	dersom	det	fastslås	at	
førerkortet	er	utstedt	uten	at	kravene	er	oppfylt.

Artikkel 8

Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling

De	 endringer	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 tilpasse	 vedlegg	 I-VI	
til	den	vitenskapelige	og	 tekniske	utvikling,	 skal	vedtas	etter	
framgangsmåten	nevnt	i	artikkel	9	nr.	2.

Artikkel 9

Komité

1.	 Kommisjonen	skal	bistås	av	Førerkortkomiteen.

2.	 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 10

Sensorer

Fra	 datoen	 for	 dette	 direktivs	 ikrafttredelse	 skal	 sensorene	
oppfylle	minstekravene	fastsatt	i	vedlegg	IV.

Sensorer	 som	 allerede	 er	 virksomme	 før	 19.	 januar	 2013,	
skal	bare	oppfylle	kravene	 til	kvalitetssikring	og	 regelmessig	
opplæring.

Artikkel 11

Ulike bestemmelser om innbytte, tilbakekalling, erstatning 
og godkjenning av førerkort

1.	 Dersom	 innehaveren	 av	 et	 gyldig	 nasjonalt	 førerkort	
utstedt	 av	 en	 medlemsstat	 får	 vanlig	 bosted	 i	 en	 annen	
medlemsstat,	 kan	 vedkommende	 søke	 om	 å	 få	 førerkortet	
byttet	 inn	 i	 et	 likeverdig	 førerkort;	 medlemsstaten	 som	
foretar	 innbyttet,	skal	undersøke	hvilken	klasse	det	framlagte	
førerkortet	fremdeles	er	gyldig	for.

2.	 For	 en	 innehaver	 av	 et	 førerkort	 utstedt	 av	 en	 annen	
medlemsstat	 kan	 medlemsstaten	 der	 vedkommende	 har	
sitt	 vanlige	 bosted,	 med	 forbehold	 for	 overholdelse	 av	
territorialprinsippet	 i	 straffelover	 og	 -bestemmelser,	 anvende	
sine	 nasjonale	 bestemmelser	 om	 begrensning,	 midlertidig	
oppheving,	 tilbakekalling	 eller	 annullering	 av	 tillatelsen	 til	 å	
føre	kjøretøyer,	og	om	nødvendig	bytte	inn	førerkortet	for	dette	
formål.
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3.	 Medlemsstaten	 som	 foretar	 innbyttet,	 skal	 returnere	det	
gamle	førerkort	til	myndighetene	i	medlemsstaten	som	utstedte	
det,	og	angi	grunnene	for	denne	framgangsmåten.

4.	 En	medlemsstat	 skal	 nekte	 å	 utstede	 et	 førerkort	 til	 en	
søker	som	har	et	 førerkort	som	er	blitt	begrenset,	midlertidig	
opphevet	eller	tilbakekalt	i	en	annen	medlemsstat.

En	 medlemsstat	 skal	 nekte	 å	 godkjenne	 gyldigheten	 av	 et	
førerkort	 utstedt	 av	 en	 annen	 medlemsstat	 til	 en	 person	
hvis	 førerkort	 er	 blitt	 begrenset,	 midlertidig	 opphevet	 eller	
tilbakekalt	på	førstnevnte	medlemsstats	territorium.

En	 medlemsstat	 kan	 også	 nekte	 å	 utstede	 førerkort	 til	 en	
søker	 som	 har	 et	 førerkort	 som	 er	 blitt	 annullert	 i	 en	 annen	
medlemsstat.

5.	 Erstatning	 av	 et	 tapt	 eller	 stjålet	 førerkort	 kan	 bare	
foretas	 av	 vedkommende	 myndigheter	 i	 medlemsstaten	 der	
innehaveren	har	 sitt	 vanlige	bosted;	disse	myndighetene	 skal	
utstede	erstatningsførerkortet	på	grunnlag	av	de	opplysningene	
de	 har	 eller	 eventuelt	 på	 grunnlag	 av	 dokumentasjon	 fra	
vedkommende	myndigheter	i	medlemsstaten	som	utstedte	det	
opprinnelige	førerkortet.

6.	 Dersom	en	medlemsstat	bytter	inn	et	førerkort	utstedt	av	
en	tredjestat	med	et	førerkort	etter	EF-modellen,	skal	det	gjøres	
en	 påtegning	 i	 EF-modellen	 for	 førerkort	 om	 dette	 samt	 om	
enhver	senere	fornyelse	eller	ethvert	senere	innbytte.

Slikt	 innbytte	 kan	 skje	 bare	 dersom	 førerkortet	 utstedt	 av	
en	 tredjestat	 innleveres	 til	 vedkommende	 myndigheter	
i	 medlemsstaten	 som	 foretar	 innbyttet.	 Dersom	
førerkortinnehaveren	 flytter	 sitt	 vanlige	 bosted	 til	 en	 annen	
medlemsstat,	 trenger	 sistnevnte	 medlemsstat	 ikke	 å	 anvende	
prinsippet	om	gjensidig	godkjenning	fastsatt	i	artikkel	2.

Artikkel 12

Vanlig bosted 

I	dette	direktiv	menes	med	«vanlig	bosted»	stedet	der	en	person	
vanligvis	bor,	det	vil	si	i	minst	185	dager	hvert	kalenderår,	på	
grunn	av	personlig	eller	yrkesmessig	tilknytning	eller,	dersom	
det	 er	 snakk	 om	 en	 person	 uten	 yrkesmessig	 tilknytning,	 på	
grunn	 av	 personlig	 tilknytning	 som	 viser	 nære	 forbindelser	
mellom	denne	personen	og	stedet	der	vedkommende	bor.

Dersom	 en	 person	 har	 personlig	 tilknytning	 til	 et	 annet	 sted	
enn	 den	 yrkesmessige	 tilknytningen,	 og	 derfor	 vekselvis	må	
oppholde	 seg	 på	 ulike	 steder	 i	 to	 eller	 flere	 medlemsstater,	
skal	 vedkommendes	 vanlige	 bosted	 likevel	 anses	 å	 være	 på	
det	 stedet	 han/hun	 har	 personlig	 tilknytning	 til,	 forutsatt	 at	
personen	regelmessig	vender	tilbake	til	dette	stedet.	Sistnevnte	
vilkår	trenger	ikke	å	være	oppfylt	dersom	personen	oppholder	
seg	 i	 en	 annen	 medlemsstat	 for	 å	 utføre	 en	 tidsbegrenset	

oppgave.	Studier	ved	et	universitet	eller	på	en	skole	medfører	
ikke	endring	av	vanlig	bosted.

Artikkel 13

Likeverdighet mellom førerkort som ikke er laget etter 
EF-modellen

1.	 Etter	 samtykke	 fra	 Kommisjonen	 skal	 medlemsstatene	
fastsette	 regler	 for	 likeverdighet	 mellom	 førerrett	 som	 er	
oppnådd	 før	 gjennomføringen	 av	 dette	 direktiv,	 og	 klassene	
definert	i	artikkel	4.

Etter	samråd	med	Kommisjonen	kan	medlemsstatene	foreta	de	
tilpasninger	i	sin	nasjonale	lovgivning	som	er	nødvendige	for	å	
gjennomføre	bestemmelsene	i	artikkel	11	nr.	4,	5	og	6.

2.	 Enhver	 førerrett	 som	er	 tildelt	 før	19.	 januar	2013,	skal	
ikke	 kunne	 tilbakekalles	 eller	 på	 noen	 måte	 begrenses	 av	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

Artikkel 14

Gjennomgåelse

Kommisjonen	skal	tidligst	19.	januar	2018	avgi	en	rapport	om	
gjennomføringen	 av	 dette	 direktiv,	 herunder	 om	 direktivets	
virkning	på	trafikksikkerheten.

Artikkel 15

Gjensidig bistand

Medlemsstatene	 skal	 bistå	 hverandre	 i	 gjennomføringen	 av	
dette	direktiv	og	skal	utveksle	opplysninger	om	de	førerkortene	
de	 har	 utstedt,	 byttet	 inn,	 erstattet,	 fornyet	 eller	 tilbakekalt.	
De	skal	benytte	nettverket	for	EU-førerkort	opprettet	for	dette	
formål	så	snart	dette	er	satt	i	drift.

Artikkel 16

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.	 Medlemsstatene	 skal	 innen	 19.	 januar	 2011	 vedta	 og	
kunngjøre	 de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
etterkomme	artikkel	1	nr.	1,	artikkel	3,	artikkel	4	nr.	1,	2	og	3	
samt	nr.	4	bokstav	b)-k),	artikkel	6	nr.	1	samt	nr.	2	bokstav	a),	
c),	d)	og	e),	artikkel	7	nr.	1	bokstav	b),	c)	og	d),	nr.	2,	3	og	5,	
artikkel	8,	10,	13,	14	og	15	samt	vedlegg	I	punkt	2,	vedlegg	II	
punkt	5.2	med	hensyn	til	klasse	A1,	A2	og	A	og	vedlegg	IV,	V	
og	VI.	De	skal	umiddelbart	oversende	Kommisjonen	teksten	til	
disse	bestemmelsene.
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2.	 De	 skal	 anvende	 disse	 bestemmelsene	 fra	 19.	 januar	
2013.

3.	 Disse	 bestemmelsene	 skal,	 når	 de	 vedtas	 av	
medlemsstatene,	 inneholde	 en	 henvisning	 til	 dette	 direktiv,	
eller	 det	 skal	 vises	 til	 direktivet	 når	 de	 kunngjøres.	 De	 skal	
også	 inneholde	 opplysning	 om	 at	 henvisninger	 i	 gjeldende	
lover	 og	 forskrifter	 til	 det	 opphevede	 direktivet	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv.	 Nærmere	 regler	 for	
henvisningen	samt	dens	ordlyd	fastsettes	av	medlemsstatene.

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

Artikkel 17

Oppheving

Direktiv	 91/439/EØF	 oppheves	 med	 virkning	 fra	 19.	 januar	
2013	 uten	 at	 det	 berører	 medlemsstatenes	 forpliktelser	 med	
hensyn	til	fristene	nevnt	i	vedlegg	VII	del	B	for	innarbeiding	
av	nevnte	direktiv	i	nasjonal	lovgivning.

Artikkel	 2	 nr.	 4	 i	 direktiv	 91/439/EØF	 oppheves	 19.	 januar	
2007.

Henvisninger	 til	 det	 opphevede	 direktiv	 skal	 forstås	
som	 henvisninger	 til	 dette	 direktiv	 og	 leses	 som	 angitt	 i	
sammenligningstabellen	i	vedlegg	VIII.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Artikkel	2	nr.	1,	artikkel	5,	artikkel	6	nr.	2	bokstav	b),	artikkel	
7	nr.	 1	bokstav	 a),	 artikkel	 9,	 artikkel	 11	nr.	 1,	 3,	 4,	 5	og	6,	
artikkel	12	og	vedlegg	I,	II	og	III	får	anvendelse	fra	19.	januar	
2009.

Artikkel 19

Adressater

Dette	direktiv	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	20.	desember	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES	 J.	KORKEAOJA

 President Formann
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VEDLEGG I

BESTEMMELSER om EF-MODELLEN FOR førerkort

1.	 De	fysiske	egenskapene	ved	EF-modellen	for	førerkort	skal	være	i	samsvar	med	ISO-standard	7810	og	7816-1.

Kortet	skal	lages	av	polykarbonat.

Metodene	 som	 anvendes	 for	 å	 kontrollere	 at	 førerkortenes	 egenskaper	 oppfyller	 internasjonale	 standarder,	 skal	
være	i	samsvar	med	ISO	10373.

2.	 Førerkortenes	fysiske	sikkerhet

Truslene	mot	førerkortenes	fysiske	sikkerhet	er:

–	 produksjon	av	 falske	kort:	 framstilling	av	et	nytt	objekt	 som	har	 stor	 likhet	med	dokumentet,	 enten	ved	at	
objektet	lages	fra	grunnen	av	eller	ved	å	kopiere	et	originaldokument,

–	 vesentlig	endring:	endring	av	en	egenskap	i	et	originaldokument,	f.eks.	ved	å	endre	noen	av	opplysningene	
som	er	trykt	på	dokumentet.

Den	samlede	sikkerheten	ligger	i	systemet	som	helhet,	som	består	av	framgangsmåten	for	søknad,	dataoverføringen,	
materialet	i	selve	kortet,	trykketeknikken,	et	minsteantall	ulike	sikkerhetselementer	og	individualiseringsprosessen.

a)	 Materialet	som	brukes	til	førerkortet,	skal	sikres	mot	forfalskning	ved	bruk	av	følgende	teknikker	(obligatoriske	
sikkerhetselementer):

–	 kortene	skal	ikke	reagere	på	UV-stråler,

–	 sikkerhetsmønstret	bakgrunn,	som	ved	hjelp	av	regnbuetrykk	med	flere	sikkerhetstrykkfarger	og	positivt	
og	 negativt	 guillochetrykk,	 skal	 hindre	 forfalskning	 ved	 skanning,	 trykking	 eller	 kopiering.	Mønsteret	
skal	ikke	være	sammensatt	av	primærfargene	(CMYK),	skal	ha	en	kompleks	mønsterutforming	i	minst	to	
spesialfarger	og	skal	inneholde	mikroskrift,

–	 optisk	variable	elementer	som	gir	tilstrekkelig	beskyttelse	mot	kopiering	og	manipulering	av	fotografiet,

–	 lasergravering,

–	 i	området	der	 fotografiet	er	plassert,	bør	den	sikkerhetsmønstrede	bakgrunnen	og	 fotografiet	overlappe	
hverandre	i	det	minste	langs	kanten	av	fotografiet	(svakere	mønster).

b)	 I	 tillegg	skal	materialet	som	brukes	 til	 førerkort,	sikres	mot	forfalskning	ved	bruk	av	minst	 tre	av	følgende	
teknikker	(ytterligere	sikkerhetselementer):

–	 trykkfarger	som	varierer	med	synsvinkelen*,

–	 trykkfarger	som	varierer	med	temperaturen*,

–	 tilpassede	hologrammer*,

–	 varierende	laserbilder*,

–	 ultrafiolett,	fluorescerende	trykkfarge,	synlig	og	gjennomsiktig,

–	 iriserende	trykk,

–	 digitalt	vannmerke	i	bakgrunnen,

–	 infrarøde	eller	fosforescerende	pigmenter,

–	 følbare	tegn,	symboler	eller	mønstre*.

c)	 Medlemsstatene	 kan	 fritt	 innføre	 ytterligere	 sikkerhetselementer.	 I	 første	 rekke	 bør	 de	 teknikkene	 som	 er	
merket	med	 en	 asterisk	 benyttes,	 ettersom	de	 gjør	 det	mulig	 å	 kontrollere	 kortets	 gyldighet	 uten	 særskilte	
hjelpemidler.

3.	 Førerkortet	skal	ha	to	sider.

Side	1	skal	inneholde:

a)	 betegnelsen	«førerkort»	med	store	bokstaver	på	språket	eller	språkene	i	den	utstedende	medlemsstat,

b)	 navnet	på	medlemsstaten	som	utsteder	førerkortet	(valgfritt),
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c)	 nasjonalitetsmerket	til	medlemsstaten	som	utsteder	førerkortet,	trykt	i	negativ	i	et	blått	rektangel	og	omgitt	av	
tolv	gule	stjerner;	nasjonalitetsmerkene	er	som	følger:

B: Belgia

CZ: Tsjekkia

DK: Danmark

D: Tyskland

EST: Estland

GR: Hellas

E: Spania

F: Frankrike

IRL: Irland

I: Italia

CY: Kypros

LV: Latvia

LT: Litauen

L: Luxembourg

H: Ungarn

M: Malta

NL: Nederland

A: Østerrike

PL: Polen

P: Portugal

SLO: Slovenia

SK: Slovakia

FIN: Finland

S: Sverige

UK: Det	forente	kongerike

d)	 opplysninger	som	gjelder	særskilt	for	det	utstedte	førerkortet,	med	følgende	nummerering:

1.	 innehaverens	etternavn,

2.	 innehaverens	fornavn,

3.	 innehaverens	fødselsdato	og	fødested,

4.	 a)	 førerkortets	utstedelsesdato,

b)	 førerkortets	utløpsdato	eller	en	tankestrek	dersom	gyldighetstiden	er	ubegrenset	i	henhold	til	artikkel	
7	nr.	2	bokstav	c),

c)	 navnet	på	utstedende	myndighet	(kan	trykkes	på	side	2),

d)	 et	annet	nummer	enn	det	som	er	oppført	i	rubrikk	5,	for	forvaltningsformål	(valgfritt),

5.	 førerkortets	nummer,

6.	 fotografi	av	innehaveren,

7.	 innehaverens	underskrift,

8.	 fast	bosted	eller	postadresse	(valgfritt),

9.	 kjøretøyklasse(r)	 som	 innehaveren	 har	 rett	 til	 å	 føre	 (nasjonale	 klasser	 skal	 trykkes	 med	 en	 annen	
skrifttype	enn	de	harmoniserte	klassene),
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e)	 betegnelsen	«EF-modell»	på	språket	eller	språkene	i	den	utstedende	medlemsstat	og	betegnelsen	«førerkort»	
på	de	øvrige	fellesskapsspråkene,	trykt	i	lyserød	farge	for	å	utgjøre	førerkortets	bakgrunn:

Permiso	de	Conducción

Řidičský	průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια	Οδήγησης

Driving	Licence

Permis	de	conduire

Ceadúas	Tiomána

Patente	di	guida

Vadītāja	apliecība

Vairuotojo	pažymėjimas

Vezetői	engedély

Liċenzja	tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo	Jazdy

Carta	de	Condução

Vodičský	preukaz

Vozniško	dovoljenje

Ajokortti

Körkort

f)	 Referansefarger:

–	 blå:	Pantone	Reflex	Blue,

–	 gul:	Pantone	Yellow.

Side	2	skal	inneholde:

a)	 9.	 klasse(r)	av	kjøretøyer	som	innehaveren	har	rett	til	å	føre	(nasjonale	klasser	skal	trykkes	med	en	annen	
skrifttype	enn	de	harmoniserte	klassene),

10.	 første	utstedelsesdato	for	hver	klasse	(denne	datoen	skal	oppføres	på	nytt	ved	senere	erstatning	eller	
innbytte	av	førerkortet),

11.	 utløpsdato	for	hver	klasse,

12.	 tilleggsopplysninger	eller	begrensninger	i	kodeform	for	hver	klasse.

Følgende	koder	skal	benyttes:

–	 kode	01	-99:		harmoniserte	fellesskapskoder

FØRER	(medisinske	årsaker)

01.	 synskorreksjon	og/eller	-vern

01.01	 Briller

01.02	 Kontaktlinse(r)

01.03	 Verneglass	

01.04	 Ugjennomsiktig	linse

01.05	 Øyelapp

01.06	 Briller	eller	kontaktlinser
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02.	 Høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel

02.01	 Høreapparat	for	ett	øre

02.02	 Høreapparat	for	to	ører

03.	 Arm-	eller	beinprotese/-ortose

03.01	 Armprotese/-ortose

03.02	 Beinprotese/-ortose

05.	 Kjørebegrensning	(obligatorisk	angivelse	av	underkode,	kjøring	begrenset	av	medisinske	årsaker)

05.01	 Begrenset	 til	 kjøring	på	dagtid	 (for	 eksempel	 fra	 en	 time	etter	 soloppgang	 til	 en	 time	 før	
solnedgang)

05.02	 Begrenset	 til	 kjøring	 innenfor	 en	 radius	 på	…	km	 fra	 innehaverens	 bosted	 eller	 innenfor	
følgende	by/region	...

05.03	 Begrenset	til	tur	uten	passasjerer

05.04	 Begrenset	til	kjøring	med	en	hastighet	på	høyst	…	km/t

05.05	 Kjøring	tillatt	bare	sammen	med	en	person	med	førerkort

05.06	 Begrenset	til	kjøring	uten	tilhenger

05.07	 Ingen	kjøring	på	motorvei

05.08	 Ingen	alkohol

KJØRETØYTILPASNINGER

10.	 Tilpasset	girkasse

10.01	 Manuelt	gir

10.02	 Automatisk	gir

10.03	 Elektronisk	gir

10.04	 Tilpasset	girstang

10.05	 Ekstra	girkasse	ikke	tillatt

15.	 Tilpasset	kopling

15.01	 Tilpasset	koplingspedal

15.02	 Manuell	kopling

15.03	 Automatisk	kopling

15.04	 Avskjermet	koplingspedal	eller	koplingspedal	som	kan	koples	fra/slås	sammen

20.	 Tilpasset	bremseanlegg

20.01	 Tilpasset	bremsepedal

20.02	 Større	bremsepedal

20.03	 Bremsepedal	tilpasset	venstre	fot

20.04	 Bremsepedal	med	fothviler

20.05	 Svingbar	bremsepedal

20.06	 Manuell	(tilpasset)	driftsbrems

20.07	 Størst	mulig	bruk	av	forsterket	driftsbrems	

20.08	 Størst	mulig	bruk	av	nødbrems	integrert	i	driftsbremsen

20.09	 Tilpasset	parkeringsbrems

20.10	 Elektrisk	betjent	parkeringsbrems

20.11	 (Tilpasset)	fotbetjent	parkeringsbrems

20.12	 Avskjermet	bremsepedal	eller	bremsepedal	som	kan	koples	fra	/slås	sammen

20.13	 Knebetjent	brems

20.14	 Elektrisk	betjent	driftsbrems
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25.	 Tilpassede	akselerasjonssystemer

25.01	 Tilpasset	gasspedal

25.02	 Gasspedal	med	fothviler

25.03	 Svingbar	gasspedal

25.04	 Manuell	gasspedal

25.05	 Knebetjent	hastighetsregulator

25.06	 Servo-hastighetsregulator	(elektronisk,	pneumatisk	osv.)

25.07	 Gasspedal	til	venstre	for	gasspedal

25.08	 Gasspedal	til	venstre

25.09	 Avskjermet	gasspedal	eller	gasspedal	som	kan	koples	fra	eller	slås	sammen

30.	 Tilpassede	kombinerte	bremse-	og	akselerasjonssystemer

30.01	 Parallelle	pedaler

30.02	 Pedaler	på	samme	(eller	nesten	samme)	nivå

30.03	 Gasspedal	og	bremsepedal	med	glideskinne

30.04	 Gasspedal	og	bremsepedal	med	glideskinne	og	ortose

30.05	 Frakoplede/sammenslåtte	gasspedaler	og	bremsepedaler

30.06	 Hevet	gulv

30.07	 Avskjerming	på	siden	av	bremsepedalen

30.08	 Avskjerming	for	protese	på	siden	av	bremsepedalen

30.09	 Avskjerming	foran	gasspedalene	og	bremsepedalene

30.10	 Hæl-/beinstøtte

30.11	 Elektrisk	betjent	gass	og	brems

35.	 Tilpassede	betjeningsinnretninger

(Lysbrytere,	vindusvisker/-spyler,	signalhorn,	lykter	for	retningslys	osv.)

35.01	 Betjeningsinnretninger	som	kan	benyttes	uten	negativ	innvirkning	på	styring	og	håndtering.

35.02	 Betjeningsinnretninger	som	kan	benyttes	uten	å	slippe	ratt	og	tilbehør	(styrekule,	gaffelgrep	
osv.)

35.03	 	Betjeningsinnretninger	som	kan	benyttes	uten	å	slippe	ratt	og	tilbehør	(styrekule,	gaffelgrep	
osv.)	med	venstre	hånd

35.04	 Betjeningsinnretninger	som	kan	benyttes	uten	å	slippe	ratt	og	tilbehør	(styrekule,	gaffelgrep	
osv.)	med	høyre	hånd

35.05	 Betjeningsinnretninger	som	kan	benyttes	uten	å	slippe	ratt	og	tilbehør	(styrekule,	gaffelgrep	
osv.)	og	kombinerte	gass-	og	bremseinnretninger

40.	 Tilpasset	styring

40.01	 Standard	servostyring

40.02	 Forsterket	servostyring

40.03	 Styring	med	reservesystem

40.04	 Forlenget	rattstamme

40.05	 Tilpasset	ratt	(større	og/eller	tykkere	ratt,	ratt	med	mindre	diameter	osv.)

40.06	 Høydejusterbart	ratt

40.07	 Vertikalt	ratt

40.08	 Horisontalt	ratt

40.09	 Fotbetjent	styring

40.10	 Annen	tilpasset	styring	(styrespak	osv.)

40.11	 Styrekule	på	rattet	

40.12	 Håndortose	på	rattet

40.13	 Tenodese-ortose



21.6.2012 Nr.	35/395EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

42.	 Tilpasset/tilpassede	speil

42.01	 Utvendig	speil	på	høyre	(eller	venstre)	side	

42.02	 	Utvendig	speil	montert	på	forskjerm

42.03	 Innvendig	tilleggsspeil	som	gir	oversikt	over	trafikken

42.04	 Innvendig	panoramaspeil

42.05	 Blindsonespeil

42.06	 Utvendig(e),	elektrisk	betjent(e)	speil

43.	 Tilpasset	førersete

43.01	 Førersete	med	god	synshøyde	og	i	normal	avstand	fra	ratt	og	pedaler

43.02	 	Førersete	tilpasset	kroppens	form

43.03	 Førersete	med	sidestøtte	for	god	sittestabilitet

43.04	 Førersete	med	armlene

43.05	 Forlenget	førersete	med	glideskinne

43.06	 Tilpasset	bilbelte

43.07	 Firepunktsbelte

44.	 Tilpasninger	av	motorsykler	(obligatorisk	bruk	av	underkode)

44.01	 Kombinert	betjening	av	begge	bremser

44.02	 (Tilpasset)	håndbrems	(forhjul)

44.03	 (Tilpasset)	fotbrems	(bakhjul)

44.04	 (Tilpasset)	gasshåndtak

44.05	 (Tilpasset)	manuelt	gir	og	manuell	kopling

44.06	 (Tilpasset/tilpassede)	speil

44.07	 (Tilpassede)	betjeningsinnretninger	(lykt	for	retningslys,	bremselys	…)

44.08	 Setehøyde	som	gjør	at	føreren	i	sittestilling	kan	ha	begge	føtter	i	bakken	samtidig

45.	 Motorsykkel	med	bare	sidevogn

50.	 Begrenset	til	et	bestemt	kjøretøy/understellsnummer	(VIN)

51.	 Begrenset	til	et	bestemt	kjøretøy/kjennemerke	(VRN)

	 ADMINISTRATIVE	OPPLYSNINGER

70.	 Innbytte	 av	 førerkort	 nr.…	 utstedt	 av	 …	 (for	 tredjestater	 EU/FN-nasjonalitetsmerke,	
f.eks.:	70.0123456789.NL)

71.	 Duplikat	 av	 førerkort	 nr.…	 utstedt	 av	 …	 (for	 tredjestater	 EU/FN-nasjonalitetsmerke,	
f.eks.:	71.987654321.HR)

72.	 Begrenset	til	kjøretøyer	i	klasse	A	med	et	slagvolum	på	høyst	125	cc	og	en	største	effekt	på	11	KW	
(A1)

73.	 Begrenset	til	kjøretøyer	i	klasse	B	av	typen	trehjuls	eller	firehjuls	motorsykkel	(B1)

74.	 Begrenset	til	kjøretøyer	i	klasse	C	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	høyst	7	500	kg	(C1)

75.	 Begrenset	til	kjøretøyer	i	klasse	D	med	høyst	16	sitteplasser	i	tillegg	til	førersetet	(D1)



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/396 21.6.2012

76.	 Begrenset	 til	kjøretøyer	 i	klasse	C	med	største	 tillatte	 totalmasse	på	høyst	7	500	kg	(C1),	 tilkoplet	
en	 tilhenger	med	 største	 tillatte	 totalmasse	 på	 høyst	 750	 kg,	 forutsatt	 at	 vogntogets	 største	 tillatte	
totalmasse	 ikke	 overstiger	 12	 000	 kg	 og	 at	 tilhengerens	 største	 tillatte	 totalmasse	 ikke	 overstiger	
trekkvognens	egenvekt	(C1E).

77.	 Begrenset	til	kjøretøyer	i	klasse	D	med	høyst	16	sitteplasser	i	tillegg	til	førersetet	(D1),	tilkoplet	en	
tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	over	750	kg,	forutsatt	at	a)	vogntogets	største	tillatte	
totalmasse	 ikke	 overstiger	 12	 000	 kg	 og	 at	 tilhengerens	 største	 tillatte	 totalmasse	 ikke	 overstiger	
trekkvognens	egenvekt,	og	b)	at	tilhengeren	ikke	brukes	til	persontransport	(D1E)

78.	 Begrenset	til	kjøretøyer	med	automatgir

79.	 (…)	 Begrenset	 til	 kjøretøyer	 som	 oppfyller	 spesifikasjonene	 angitt	 i	 parentes	 i	 forbindelse	 med	
anvendelsen	av	artikkel	10	nr.	1	i	direktiv	91/439/EØF

90.01: til	venstre

90.02: til	høyre

90.03: venstre

90.04: høyre

90.05: hånd

90.06: fot

90.07: kan	anvendes

95.	 Fører	 som	 er	 innehaver	 av	 et	 kvalifikasjonsbevis,	 og	 som	 oppfyller	 kravene	 til	 faglig	 dyktighet	 i	
henhold	til	direktiv	2003/59/EF	inntil	…	[f.eks.:	95.01.01.2012]

96.	 Fører	som	har	fullført	opplæring,	eller	som	har	bestått	en	ferdighets-	og	atferdsprøve	i	samsvar	med	
bestemmelsene	i	vedlegg	V.

—	 kode	100	og	over: nasjonale	koder	som	gjelder	bare	for	ferdsel	på	den	utstedende	
medlemsstats	territorium.

Dersom	en	kode	gjelder	for	alle	klasser	som	førerkortet	er	utstedt	for,	kan	den	trykkes	 i	kolonne	9,	10	
og	11

13.	 et	 felt	 der	 vertsstaten	 ved	 anvendelse	 av	 nr.	 4	 bokstav	 a)	 i	 dette	 vedlegg	 kan	 påføre	 førerkortet	
opplysninger	som	er	nødvendige	av	administrative	hensyn,

14.	 et	 felt	 der	 den	utstedende	medlemsstat	 kan	påføre	 førerkortet	 opplysninger	 som	er	 nødvendige	 av	
administative	hensyn	eller	har	sammenheng	med	trafikksikkerheten	(valgfritt).	Dersom	opplysningene	
faller	 inn	 under	 rubrikkene	 i	 dette	 vedlegg,	 skal	 nummeret	 på	 den	 aktuelle	 rubrikken	 stå	 foran	
opplysningene.

	 Etter	 skriftlig	 samtykke	 fra	 innehaveren	 kan	 dette	 feltet	 også	 påføres	 opplysninger	 som	 ikke	 er	
nødvendige	av	administative	hensyn	eller	ikke	har	sammenheng	med	trafikksikkerheten;	påføring	av	
slike	opplysninger	må	ikke	på	noen	måte	påvirke	modellens	anvendelse	som	førerkort,

b)	 en	forklaring	av	de	nummererte	rubrikkene	på	side	1	og	2	av	førerkortet	(i	det	minste	rubrikk	1,	2,	3,	4a,	4b,	
4c,	5,	10,	11	og	12).

Dersom	en	medlemsstat	ønsker	å	angi	disse	opplysningene	på	et	annet	nasjonalt	språk	enn	tsjekkisk,	dansk,	
nederlandsk,	engelsk,	estisk,	 finsk,	 fransk,	 tysk,	gresk,	ungarsk,	 italiensk,	 latvisk,	 litauisk,	maltesisk,	polsk,	
portugisisk,	slovakisk,	slovensk,	spansk	eller	svensk,	skal	den,	med	forbehold	for	de	øvrige	bestemmelsene	i	
dette	vedlegg,	utarbeide	en	tospråklig	utgave	av	førerkortet	der	et	av	de	ovennevnte	språkene	anvendes,

c)	 det	skal	avsettes	plass	på	EF-modellen	for	førerkort	slik	at	det	eventuelt	kan	settes	inn	en	mikroprosessor	eller	
en	tilsvarende	edb-innretning.
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4.  Særlige bestemmelser

a)	 Dersom	innehaveren	av	et	førerkort	utstedt	av	en	medlemsstat	 i	samsvar	med	dette	vedlegg	har	sitt	vanlige	
bosted	i	en	annen	medlemsstat,	kan	sistnevnte	stat	påføre	opplysninger	som	er	nødvendige	av	administrative	
hensyn,	 forutsatt	 at	 denne	 typen	 opplysninger	 også	 påføres	 de	 førerkort	 den	 selv	 utsteder,	 og	 at	 det	 er	
tilstrekkelig	plass	til	det.

b)	 Etter	 samråd	med	Kommisjonen	 kan	medlemsstatene,	med	 forbehold	 for	 de	 øvrige	 bestemmelsene	 i	 dette	
vedlegg,	tilføye	farger	eller	merking,	f.eks.	strekkoder	og	nasjonale	symboler.

Som	et	ledd	i	den	gjensidige	godkjenningen	av	førerkort	kan	strekkoden	ikke	inneholde	andre	opplysninger	enn	
dem	som	allerede	er	angitt	i	lesbar	form	på	førerkortet,	eller	som	er	nødvendige	for	utstedelsen	av	førerkortet.
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EF-modellen for fØRERKORT

Side 1 FØRERKORT [MEDLEMSSTAT]

Side 2		 1.	Etternavn	2.	Fornavn	3.	Fødselsdato	og	fødested	4a.	Førerkortets	utstedelsesdato	4b.	Offisiell	utløpsdato	
4c.	Utstedt	av	5.	Førerkortnummer	8.	Bosted	9.	Klasse(1)	10.	Utstedelsesdato	etter	klasse	11.	Utløpsdato	etter	
klasse	12.	Begrensninger

(1)	 Merk:	et	piktogram	og	en	linje	for	klasse	AM	vil	bli	lagt	til.
	 Merk:	betegnelsen	«A2»	vil	bli	lagt	til	i	avsnittet	om	motorsykkelklasser.
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EKSEMPEL PÅ FØRERKORT ETTER EF-MODELLEN

BELGISK	FØRERKORT	(til	orientering)

_________
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VEDLEGG II

I. MINSTEKRAV TIL FØRERPRØVEN

Medlemsstatene	skal	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	kandidatene	virkelig	har	de	kunnskaper	og	ferdigheter	og	
utviser	den	atferd	som	kreves	for	å	føre	motorvogn.	Prøven	som	innføres	for	dette	formål,	skal	bestå	av:

–	 en	teoretisk	prøve,	og	deretter

–	 en	ferdighets-	og	atferdsprøve.

Prøvene	skal	finne	sted	under	følgende	vilkår:

A.		 TEORETISK	PRØVE

1.		 Form

Det	skal	velges	en	form	som	gjør	det	mulig	å	fastslå	om	kandidaten	har	de	kunnskaper	som	er	nevnt	i	nr.	2,	
3	og	4.

Alle	som	søker	om	førerkort	for	en	kjøretøyklasse	og	som	allerede	har	bestått	en	teoretisk	prøve	for	et	førerkort	
for	en	annen	klasse,	kan	unntas	fra	fellesbestemmelsene	i	nr.	2-4.

2.  Prøvens innhold for alle kjøretøyklasser

2.1.		 Prøven	 skal	 inneholde	 spørsmål	 om	 alle	 punktene	 oppført	 nedenfor,	 men	 utformingen	 av	 spørsmålene	
overlates	til	hver	enkelt	medlemsstat:

2.1.1.	 Veitrafikkreglene:

–	 særlig	med	hensyn	til	trafikkskilter,	herunder	oppmerking	og	signaler,	vikeplikt	og	fartsgrenser.

2.1.2.	 Føreren:

–	 betydningen	av	oppmerksomhet	og	hensynsfull	opptreden	overfor	andre	trafikanter,

–	 oppfatningsevne,	dømmekraft	og	evne	til	å	ta	avgjørelser,	særlig	reaksjonstid	og	endringer	i	førerens	atferd	
på	grunn	av	alkohol,	narkotika,	legemidler,	sinnstilstand	og	tretthet.

Veien:

–	 de	 viktigste	 prinsippene	 for	 overholdelse	 av	 sikkerhetsmargin	 mellom	 kjøretøyer,	 bremselengder	 og	
veigrep	under	ulike	vær-	og	veiforhold,

–	 risikofaktorer	 forbundet	 med	 kjøring	 ved	 ulike	 veiforhold,	 særlig	 endringer	 som	 inntrer	 ved	 ulike	
værforhold	og	til	forskjellige	tider	på	døgnet,

–	 ulike	veitypers	særegenskaper	og	de	lovfestede	krav	som	gjelder	for	dem.	

2.1.4.	 Andre	trafikanter:

–	 særlige	 risikofaktorer	 forbundet	med	andre	 trafikanters	manglende	erfaring,	 særlig	utsatte	grupper	som	
f.eks.	barn,	fotgjengere,	syklister	og	bevegelseshemmede	personer,

–	 fare	forbundet	med	trafikken	og	med	føring	av	ulike	kjøretøytyper	og	førernes	ulike	siktmuligheter.

2.1.5.	 Alminnelige	bestemmelser	og	annet:

–	 bestemmelser	om	de	administrative	dokumenter	som	kreves	ved	bruk	av	kjøretøyet,

–	 alminnelige	regler	for	hvordan	føreren	skal	forholde	seg	ved	ulykkestilfeller	(plassere	varslingsutstyr	og	
slå	alarm)	og	hva	som	eventuelt	kan	gjøres	for	å	hjelpe	trafikkofre,

–	 sikkerhetsfaktorer	i	forbindelse	med	kjøretøy,	last	og	passasjerer.

2.1.6.	 Forholdsregler	som	må	tas	når	kjøretøyet	forlates.

2.1.7.	 Mekaniske	 forhold	 som	 er	 av	 betydning	 for	 trafikksikkerheten:	 kandidatene	 må	 kunne	 oppdage	 de	
alminneligste	 feil	 som	 særlig	 kan	 ha	 innvirkning	 på	 styring,	 hjuloppheng	 og	 bremser,	 dekk,	 lykter	 og	
retningslys,	refleksinnretninger,	speil,	frontrute	og	vindusviskere,	eksosanlegg,	bilbelter	og	signalhorn.
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2.1.8.	 Sikkerhetsutstyr	for	kjøretøyer,	særlig	bruken	av	bilbelter,	hodestøtter	og	sikringsutstyr	for	barn.

2.1.9.	 Regler	for	miljøvennlig	bruk	av	kjøretøyet	(riktig	bruk	av	signalhorn,	moderat	drivstofforbruk,	begrensning	av	
forurensende	utslipp	osv.).

3.		 Særlige bestemmelser for klasse A1, A2 og A

3.1.		 Obligatorisk	kontroll	av	generelle	kunnskaper	om:

3.1.1.		 bruk	av	verneutstyr	som	f.eks.	hansker,	støvler,	klær	og	styrthjelm,

3.1.2.		 motorsykkelføreres	synlighet	for	andre	trafikanter.

3.1.3.		 Risikofaktorer	forbundet	med	kjøring	ved	ulike	veiforhold,	som	beskrevet	ovenfor,	med	særlig	vekt	på	glatte	
partier,	som	f.eks.	kumlokk,	veimerking	som	linjer	og	piler	samt	sporveisskinner,

3.1.4.		 mekaniske	forhold	som	er	av	betydning	for	trafikksikkerheten	og	som	er	angitt	ovenfor,	med	særlig	vekt	på	
nødstoppbryter,	oljenivåer	og	kjede.

4.  Særlige bestemmelser for klasse C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E

4.1.	 Obligatorisk	kontroll	av	generelle	kunnskaper	om:

4.1.1.	 regler	 for	 kjøre-	 og	 hviletid	 som	 fastsatt	 i	 rådsforordning	 (EØF)	 nr.	 3820/85	 av	 20.	 desember	 1985	 om	
harmonisering	av	visse	bestemmelser	på	det	 sosiale	område	 innen	veitransport(1);	bruk	av	 fartsskriver	 som	
fastsatt	i	rådsforordning	(EØF)	nr.	3821/85	av	20.	desember	1985	om	bruk	av	fartsskriver	innen	veitransport(2),

4.1.2.	 regler	for	transporttypen:	gods	eller	passasjerer,

4.1.3.	 kjøretøy-	og	transportdokumenter	som	kreves	for	nasjonal	og	internasjonal	transport	av	gods	og	passasjerer,

4.1.4.	 hvordan	man	 skal	 forholde	 seg	 i	 en	 ulykkessituasjon;	 kunnskap	 om	 hvilke	 tiltak	 som	 skal	 treffes	 etter	 en	
ulykke	eller	en	lignende	hendelse,	særlig	nødtiltak	som	f.eks.	evakuering	av	passasjerer,	samt	grunnleggende	
kunnskap	om	førstehjelp,

4.1.5.	 forholdsregler	som	må	tas	ved	fjerning	og	skifte	av	hjul,

4.1.6.	 regler	for	kjøretøyers	vekt	og	mål;	regler	for	hastighetsbegrensere,

4.1.7.	 hindringer	i	førerens	og	andre	trafikanters	utsyn	på	grunn	av	kjøretøyets	særtrekk,

4.1.8.	 lesing	av	veikart;	ruteplanlegging,	herunder	bruk	av	elektroniske	navigasjonssystemer	(valgfritt),

4.1.9.	 sikkerhetsfaktorer	 ved	 lasting	 av	 kjøretøyet,	 kontroll	 av	 lasten	 (stuing	 og	 sikring),	 vanskeligheter	 med	
forskjellige	 typer	 last	 (for	 eksempel	 væsker,	 hengende	 last	 ...),	 lasting	 og	 lossing	 av	 gods	 samt	 bruk	 av	
lasteutstyr	(gjelder	bare	klasse	C,	CE,	C1	og	C1E),

4.1.10.	 førerens	 ansvar	 ved	 persontransport	 og	 passasjerenes	 komfort	 og	 sikkerhet,	 transport	 av	 barn,	 nødvendige	
kontroller	 før	 avreise;	 alle	 busstyper	 bør	 omfattes	 av	 den	 teoretiske	 prøven	 (busser	 til	 offentlig	 transport,	
turvogner,	busser	med	særskilte	mål,	…)	(bare	klasse	D,	DE,	D1,	D1E).

4.2.	 Obligatorisk	kontroll	av	generelle	kunnskaper	om	følgende	tilleggsbestemmelser	som	gjelder	for	klasse	C,	CE,	
D	og	DE:

4.2.1.	 prinsippene	 for	 hvordan	 forbrenningsmotorer,	 væsker	 (f.eks.	 motorolje,	 kjølevæske,	 vindusspylervæske),	
drivstoffsystemet,	det	elektriske	systemet,	 tenningssystemet,	overføringssystemet	 (kopling,	girkasse	osv.)	er	
konstruert	og	virker,

(1)	 EFT	L	370	av	31.12.1985,	s.	1.	Forordningen	opphevet	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	561/2006	(EUT	L	102	
av	11.4.2006,	s.	1).

(2)	 EFT	L	370	av	31.12.1985,	s.	8.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	nr.	561/2006.
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4.2.2.	 smøring	og	frostsikring,

4.2.3.	 prinsippene	for	konstruksjon,	montering,	riktig	bruk	og	vedlikehold	av	dekk,

4.2.4.	 prinsippene	for	ulike	typer	bremseutstyr	og	turtallsregulatorer,	deres	virkemåte,	hoveddeler,	tilkopling,	bruk	
og	daglige	vedlikehold	samt	bruk	av	blokkeringsfrie	bremser,

4.2.5.	 prinsippene	 for	ulike	 typer	koplinger,	 deres	virkemåte,	 hoveddeler,	 tilkopling,	 bruk	og	daglige	vedlikehold	
(bare	klasse	CE,	DE),

4.2.6.	 metoder	for	å	finne	årsakene	til	havari,

4.2.7.	 forebyggende	vedlikehold	av	kjøretøyer	og	nødvendige	løpende	reparasjoner,

4.2.8.	 førerens	ansvar	med	hensyn	til	mottak,	transport	og	levering	av	gods	i	samsvar	med	avtalte	vilkår	(bare	klasse	
C,	CE).

B.		 FERDIGHETS-	OG	ATFERDSPRØVE

5.		 Kjøretøyet og dets utstyr

5.1.	 For	å	føre	kjøretøy	med	manuelt	gir	forutsettes	det	at	ferdighets-	og	atferdsprøven	er	bestått	i	kjøretøy	med	
manuelt	gir.

Består	kandidaten	ferdighets-	og	atferdsprøven	i	et	kjøretøy	med	automatisk	gir,	skal	dette	angis	på	førerkort	
som	utstedes	på	grunnlag	av	en	slik	prøve.	Førerkort	med	denne	påskriften	kan	brukes	bare	til	å	føre	kjøretøy	
med	automatisk	gir.

Med	«kjøretøy	med	automatisk	gir»	menes	et	kjøretøy	der	girutvekslingsforholdet	mellom	motor	og	hjul	kan	
endres	bare	ved	bruk	av	gasspedal	eller	bremser.

5.2.	 Kjøretøyer	som	brukes	til	ferdighets-	og	atferdsprøvene,	skal	oppfylle	minstekravene	nedenfor.	Medlemsstatene	
kan	fastsette	strengere	krav	i	forbindelse	med	disse	kriteriene,	eller	tilføye	flere.

Klasse	A1:

Motorsykkel	i	klasse	A1	uten	sidevogn,	med	et	slagvolum	på	minst	120	cm3,	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	
minst	90	km/t.

Klasse	A2:

Motorsykkel	uten	sidevogn,	med	et	slagvolum	på	minst	400	cm3	og	en	effekt	på	minst	25	kW.

Klasse	A:

Motorsykkel	uten	sidevogn,	med	et	slagvolum	på	minst	600	cm3	og	en	effekt	på	minst	40	kW.

Klasse	B:

Firehjuls	kjøretøy	i	klasse	B	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	100	km/t.

Klasse	BE:

Vogntog	bestående	av	et	prøvekjøretøy	i	klasse	B	og	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	
1	000	kg,	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	100	km/t	og	som	ikke	hører	inn	under	klasse	B;	tilhengerens	
lasterom	skal	bestå	av	en	lukket	kassekonstruksjon	som	er	minst	like	bred	og	like	høy	som	motorvognen;	den	
lukkede	kassekonstruksjonen	kan	også	være	litt	smalere	enn	motorvognen,	forutsatt	at	sikt	bakover	kan	oppnås	
bare	ved	hjelp	av	motorvognens	utvendige	speil;	tilhengeren	skal	ha	en	faktisk	totalmasse	på	minst	800	kg.

Klasse	B1:

Firehjuls	motorsykkel	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	60	km/t.
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Klasse	C:

Kjøretøy	i	klasse	C	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	12	000	kg,	en	lengde	på	minst	8	m	og	en	bredde	
på	minst	2,40	m	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	80	km/t	og	er	utstyrt	med	blokkeringsfrie	bremser,	
en	 girkasse	 med	 minst	 åtte	 gir	 forover	 og	 en	 fartsskriver	 i	 samsvar	 med	 forordning	 (EØF)	 nr	 3821/85;	
lasterommet	 skal	bestå	av	en	 lukket	kassekonstruksjon	som	er	minst	 like	bred	og	 like	høy	som	førerhuset;	
kjøretøyet	skal	ha	en	faktisk	totalmasse	på	minst	10	000	kg.

Klasse	CE:

Enten	et	 semitrailervogntog	eller	 et	vogntog	bestående	av	et	prøvekjøretøy	 i	klasse	C	og	en	 tilhenger	med	
en	 lengde	på	minst	 7,5	m;	både	 semitrailervogntoget	og	vogntoget	 skal	 ha	 en	 største	 tillatte	 totalmasse	på	
minst	20	000	kg,	en	lengde	på	minst	14	m	og	en	bredde	på	minst	2,40	m,	kunne	oppnå	en	hastighet	på	minst	
80	km/t	og	være	utstyrt	med	blokkeringsfrie	bremser,	en	girkasse	med	minst	åtte	gir	forover	og	en	fartsskriver	
i	 samsvar	med	 forordning	 (EØF)	 nr.	 3821/85;	 lasterommet	 skal	 bestå	 av	 en	 lukket	 kassekonstruksjon	 som	
er	minst	 like	 bred	 og	 like	 høy	 som	 førerhuset;	 både	 semitrailervogntoget	 og	 vogntoget	 skal	 ha	 en	 faktisk	
totalmasse	på	minst	15	000	kg.

Klasse	C1:

Kjøretøy	i	klasse	C1	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	4	000	kg	og	en	lengde	på	minst	5	m	som	kan	
oppnå	en	hastighet	på	minst	80	km/t	og	er	utstyrt	med	blokkeringsfrie	bremser	og	en	fartsskriver	i	samsvar	
med	forordning	(EØF)	nr.	3821/85;	lasterommet	skal	bestå	av	en	lukket	kassekonstruksjon	som	er	minst	like	
bred	og	like	høy	som	førerhuset.

Klasse	C1E:

Vogntog	bestående	av	et	prøvekjøretøy	i	klasse	C1	og	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	
1	250	kg;	vogntoget	skal	ha	en	lengde	på	minst	8	m	og	kunne	oppnå	en	hastighet	på	minst	80	m/t;	tilhengerens	
lasterom	skal	bestå	av	en	lukket	kassekonstruksjon	som	er	minst	 like	bred	og	like	høy	som	førerhuset;	den	
lukkede	kassekonstruksjonen	kan	også	være	litt	smalere	enn	førerhuset,	forutsatt	at	sikt	bakover	kan	oppnås	
bare	ved	hjelp	av	motorvognens	utvendige	speil;	tilhengeren	skal	ha	en	faktisk	totalmasse	på	minst	800	kg.

Klasse	D:

Kjøretøy	i	klasse	D	med	en	lengde	på	minst	10	m	og	en	bredde	på	minst	2,40	m	som	kan	oppnå	en	hastighet	
på	minst	80	km/t	og	er	utstyrt	med	blokkeringsfrie	bremser	og	en	fartsskriver	i	samsvar	med	forordning	(EØF)	
nr.	3821/85.

Klasse	DE:

Vogntog	bestående	av	et	prøvekjøretøy	i	klasse	D	og	en	tilhenger	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	
1	250	kg	og	en	bredde	på	minst	2,40	m	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	80	km/t;	tilhengerens	lasterom	
skal	bestå	av	en	lukket	kassekonstruksjon	som	er	minst	2	m	bred	og	2	m	høy;	tilhengeren	skal	ha	en	faktisk	
totalmasse	på	minst	800	kg.

Klasse	D1:

Kjøretøy	i	klasse	D1	med	en	største	tillatte	totalmasse	på	minst	4	000	kg	og	en	lengde	på	minst	5	m	som	kan	
oppnå	en	hastighet	på	minst	80	km/t	og	er	utstyrt	med	blokkeringsfrie	bremser	og	en	fartsskriver	i	samsvar	
med	forordning	(EØF)	nr.	3821/85.

Klasse	D1E:

Vogntog	 bestående	 av	 et	 prøvekjøretøy	 i	 klasse	 D1	 og	 en	 tilhenger	 med	 en	 største	 tillatte	 totalmasse	 på	
minst	1	250	kg	som	kan	oppnå	en	hastighet	på	minst	80	km/t;	tilhengerens	lasterom	skal	bestå	av	en	lukket	
kassekonstruksjon	 som	er	minst	 2	m	bred	 og	 2	m	høy;	 tilhengeren	 skal	 ha	 en	 faktisk	 totalmasse	 på	minst	
800	kg.
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Prøvekjøretøyer	i	klasse	BE,	C,	CE,	C1,	C1E,	D,	DE,	D1	og	D1E	som	ikke	er	i	samsvar	med	minstekravene	
ovenfor,	men	som	var	i	bruk	på	eller	før	ikrafttredelsesdatoen	for	dette	direktiv,	kan	fortsatt	brukes	i	et	tidsrom	
på	høyst	ti	år	etter	nevnte	dato.	Bestemmelser	om	disse	kjøretøyenes	last	skal	innarbeides	av	medlemsstatene	
i	nasjonal	lovgivning	senest	ti	år	etter	at	kommisjonsdirektiv	2000/56/EF	trådte	i	kraft(1).

6.		 Ferdigheter og atferd som skal prøves med hensyn til klasse A1, A2 og A

6.1.		 Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerhet

Kandidatene	må	vise	at	de	kan	gjøre	forberedelser	til	sikker	kjøring	ved	å	oppfylle	følgende	krav:

6.1.1.	 tilpasse	verneutstyr,	som	f.eks.	hansker,	støvler,	klær	og	styrthjelm,

6.1.2.	 foreta	en	vilkårlig	kontroll	av	dekk,	bremser,	styring,	nødstoppbryter	(dersom	det	er	aktuelt),	kjede,	oljenivåer,	
lys,	refleksinnretninger,	lykter	for	retningslys	og	signalhorn.

6.2.		 Særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerhet

6.2.1.	 Plassere	motorsykkelen	på	parkeringsstøtten,	ta	den	ned	fra	parkeringsstøtten	og	flytte	den	uten	hjelp	av	motor	
ved	å	gå	ved	siden	av	den,

6.2.2.	 parkere	motorsykkelen	på	parkeringsstøtten,

6.2.3.	 minst	to	manøvrer	som	skal	utføres	ved	lav	hastighet,	herunder	en	slalåmmanøver;	dette	skal	gjøre	det	mulig	å	
vurdere	håndtering	av	kopling	i	kombinasjon	med	brems,	balanse,	synsretning	og	plassering	på	motorsykkelen	
samt	plassering	av	føttene	på	fotstøttene,

6.2.4.	 minst	to	manøvrer	som	skal	utføres	ved	høyere	hastighet,	hvorav	en	skal	utføres	i	annet	eller	tredje	gir,	i	minst	
30	km/t,	og	en	manøver	som	består	i	å	unngå	en	hindring	i	en	hastighet	på	minst	50	km/t;	dette	skal	gjøre	det	
mulig	å	vurdere	plassering	på	motorsykkelen,	synsretning,	balanse,	styreteknikk	og	teknikk	for	skifte	av	gir,

6.2.5.	 bremsing:	det	skal	utføres	minst	to	bremseøvelser,	herunder	en	nødbremsing	ved	en	hastighet	på	minst	50	km/t;	
dette	skal	gjøre	det	mulig	å	vurdere	bruk	av	for-	og	bakbrems,	synsretning	samt	plassering	på	motorsykkelen.

De	særlige	manøvrene	nevnt	i	nr.	6.2.3-6.2.5	skal	innføres	senest	fem	år	etter	at	direktiv	2000/56/EF	er	trådt	
i	kraft.

6.3.	 Atferd i trafikken

Kandidaten	skal	under	normale	trafikkforhold,	på	en	sikker	måte	og	med	nødvendig	forsiktighet	utføre	alle	
følgende	manøvrer:

6.3.1.	 forlate	en	parkeringsplass,	fortsette	kjøring	etter	en	stans	i	trafikken,	kjøre	ut	av	en	utkjørsel,

6.3.2.	 kjøre	på	rett	vei,	passere	motgående	kjøretøyer,	også	på	steder	med	innsnevringer,

6.3.3.	 kjøre	gjennom	kurver,

6.3.4.	 veikryss:	nærme	seg	og	passere	ulike	typer	veikryss,

6.3.5.	 endre	retning:	svinge	til	høyre	og	venstre;	skifte	kjørefelt,

6.3.6.	 kjøre	 inn	 på	 eller	 ut	 av	 motorveier	 eller	 lignende	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 påkjøring	 i	 akselerasjonsfelt;	
avkjøring	i	retardasjonsfelt,

6.3.7.	 forbikjøring/passering:	kjøre	 forbi	annen	 trafikk	 (om	mulig),	passere	hindringer	 som	for	eksempel	parkerte	
biler,	bli	forbikjørt	av	annen	trafikk	(dersom	det	er	aktuelt),

6.3.8.	 særlige	 veidetaljer	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 rundkjøringer,	 planoverganger,	 holdeplasser	 for	 buss	 eller	
sporvogn,	gangfelter	samt	kjøring	oppover	eller	nedover	lange	bakker,

6.3.9.	 ta	de	nødvendige	forholdsregler	når	kjøretøyet	forlates.

(1)	 Kommisjonsdirektiv	 2000/56/EF	 av	 14.	 september	 2000	 om	 endring	 av	 rådsdirektiv	 91/439/EØF	om	 førerkort	 (EFT	L	 237	 av	
21.9.2000,	s.	45).
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7.		 Ferdigheter og atferd som skal prøves i forbindelse med klasse B, B1 og BE

7.1.	 Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerhet

Kandidatene	må	vise	at	de	kan	gjøre	forberedelser	til	sikker	kjøring	ved	å	oppfylle	følgende	krav:

7.1.1.	 justere	setet	om	nødvendig	for	å	oppnå	riktig	sittestilling,

7.1.2.	 justere	speil,	bilbelter	og	eventuelle	hodestøtter,

7.1.3.	 kontrollere	at	dørene	er	lukket,

7.1.4.	 foreta	en	vilkårlig	kontroll	av	dekk,	styring,	bremser,	væsker	(f.eks.	motorolje,	kjølevæske,	vindusspylervæske),	
lys,	refleksinnretninger,	lykter	for	retningslys	og	signalhorn,

7.1.5.	 kontrollere	sikkerhetsfaktorer	i	forbindelse	med	lasting	av	kjøretøyet:	påbygg,	presenning,	lastedører,	sikring	
av	førerhus,	lastemåte,	lastsikring	(bare	klasse	BE),

7.1.6.	 kontrollere	koplingsinnretning,	bremser	og	elektriske	forbindelser	(bare	klasse	BE).

7.2.	 Klasse B og B1: særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerhet

Et	 utvalg	 av	 følgende	 manøvrer	 skal	 prøves	 (minst	 to	 manøvrer	 blant	 de	 fire	 punktene,	 en	 av	 dem	 skal	
innebære	rygging):

7.2.1.	 rygge	i	rett	linje	eller	rygge	til	høyre	eller	venstre	rundt	et	hjørne	uten	å	skifte	kjørefelt,

7.2.2.	 snu	kjøretøyet	i	motsatt	retning	ved	å	bruke	revers-	og	framovergir,

7.2.3.	 parkere	kjøretøyet	og	forlate	en	parkeringsplass	(parallell,	skrå	eller	vinkelrett	parkering)	ved	å	kjøre	forover	
eller	rygge	på	flat	mark	samt	i	oppover-	og	nedoverbakke,

7.2.4.	 foreta	presis	nødbremsing;	å	foreta	nødbremsing	er	imidlertid	valgfritt.

7.3.	 Klasse BE: særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerhet

7.3.1.	 til-	og	frakopling	av	tilhenger;	denne	manøveren	skal	begynne	med	trekkvognen	og	tilhengeren	stående	ved	
siden	av	hverandre	(dvs.	ikke	etter	hverandre	på	en	linje),

7.3.2.	 rygge	langs	en	kurve	med	en	profil	som	medlemsstatene	selv	kan	fastsette,

7.3.3.	 parkere	sikkert	for	lasting/lossing.

7.4.	 Atferd i trafikken

Kandidaten	skal	under	normale	trafikkforhold,	på	en	sikker	måte	og	med	nødvendig	forsiktighet	utføre	alle	
følgende	manøvrer:

7.4.1.	 forlate	en	parkeringsplass,	fortsette	kjøring	etter	en	stans	i	trafikken,	kjøre	ut	av	en	utkjørsel,

7.4.2.	 kjøre	på	rett	vei,	passere	motgående	kjøretøyer,	også	på	steder	med	innsnevringer,

7.4.3.	 kjøre	gjennom	kurver,

7.4.4.	 veikryss:	nærme	seg	og	passere	ulike	typer	veikryss,

7.4.5.	 endre	retning:	svinge	til	høyre	og	venstre;	skifte	kjørefelt,

7.4.6.	 kjøre	 inn	 på	 eller	 ut	 av	 motorveier	 eller	 lignende	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 påkjøring	 i	 akselerasjonsfelt,	
avkjøring	i	retardasjonsfelt,

7.4.7.	 forbikjøring/passering:	kjøre	forbi	annen	trafikk	(om	mulig),	passere	hindringer,	for	eksempel	parkerte	biler;	
bli	forbikjørt	av	annen	trafikk	(dersom	det	er	aktuelt),

7.4.8.	 særlige	 veidetaljer	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 rundkjøringer,	 planoverganger,	 holdeplasser	 for	 buss	 eller	
sporvogn,	gangfelter	samt	kjøring	oppover	eller	nedover	lange	bakker,

7.4.9.	 ta	de	nødvendige	forholdsregler	når	kjøretøyet	forlates.
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8.		 Ferdigheter og atferd som skal prøves med hensyn til klasse C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E

8.1.		 Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerhet

Kandidatene	må	vise	at	de	kan	gjøre	forberedelser	til	sikker	kjøring	ved	å	oppfylle	følgende	krav:

8.1.1.	 	justere	setet	om	nødvendig	for	å	oppnå	riktig	sittestilling,

8.1.2.	 justere	speil,	bilbelter	og	eventuelle	hodestøtter,

8.1.3.	 Foreta	 vilkårlige	 kontroller	 av	 dekk,	 styring,	 bremser,	 lys,	 refleksinnretninger,	 lykter	 for	 retningslys	 og	
signalhorn,

8.1.4.	 kontrollere	 servobrems	 og	 servostyring,	 kontrollere	 hjul,	 hjulmuttere,	 skvettskjermer,	 frontrute,	 vinduer	
og	 vindusviskere	 og	 væsker	 (f.eks.	 motorolje,	 kjølevæske,	 vindusspylervæske);	 kontrollere	 og	 bruke	
instrumentbordet,	herunder	fartsskriver	som	fastsatt	i	forordning	(EØF)	nr.	3821/85,

8.1.5.	 kontrollere	lufttrykk,	lufttanker	og	hjuloppheng,

8.1.6.		 kontrollere	 sikkerhetsfaktorer	 i	 forbindelse	 med	 lasting	 av	 kjøretøyet:	 påbygg,	 presenning,	 lastedører,	
eventuelle	lasteinnretninger,	sikring	av	førerhus	(dersom	det	er	aktuelt),	lastemåte,	lastsikring	(bare	klasse	C,	
CE,	C1,	C1E),

8.1.7.	 kontrollere	koplingsinnretning,	bremser	og	elektriske	forbindelser	(bare	klasse	CE,	C1E,	DE	og	D1E),

8.1.8.	 være	 i	 stand	 til	 å	 treffe	 særlige	 tiltak	 i	 forbindelse	 med	 kjøretøyets	 sikkerhet,	 kontrollere	 påbygg,	 dører	
nødutganger,	 førstehjelpsutstyr,	 brannslokkingsapparater	 og	 annet	 sikkerhetsutstyr	 (bare	 klasse	D,	DE,	D1,	
D1E),

8.1.9.	 lesing	av	veikart;	ruteplanlegging,	herunder	bruk	av	elektroniske	navigasjonssystemer	(valgfritt).

8.2.		 Særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerhet

8.2.1.	 til-	og	frakopling	av	tilhenger;	denne	manøveren	skal	begynne	med	trekkvognen	og	tilhengeren	stående	ved	
siden	av	hverandre	(dvs.	ikke	etter	hverandre	på	en	linje),

8.2.2.	 rygge	langs	en	kurve	med	en	profil	som	medlemsstatene	selv	kan	fastsette,

8.2.3.	 parkere	sikkert	for	lasting/lossing	ved	en	lasterampe	eller	-plattform	eller	lignende	(bare	klasse	C,	CE,	C1	og	
C1E),

8.2.4.	 parkere	for	å	la	passasjerer	gå	på	eller	av	bussen	på	en	sikker	måte	(bare	klasse	D,	DE,	D1	og	D1E).

8.3.		 Atferd i trafikken

Kandidaten	skal	under	normale	trafikkforhold,	på	en	sikker	måte	og	med	nødvendig	forsiktighet	utføre	alle	
følgende	manøvrer:

8.3.1.	 forlate	en	parkeringsplass,	fortsette	kjøring	etter	en	stans	i	trafikken,	kjøre	ut	av	en	utkjørsel,

8.3.2.	 kjøre	på	rett	vei;	passere	motgående	kjøretøyer,	også	på	steder	med	innsnevringer,

8.3.3.	 kjøre	gjennom	kurver,

8.3.4.	 veikryss:	nærme	seg	og	passere	ulike	typer	veikryss,

8.3.5.	 endre	retning:	svinge	til	høyre	og	venstre;	skifte	kjørefelt,

8.3.6.	 kjøre	 inn	 på	 eller	 ut	 av	 motorveier	 eller	 lignende	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 påkjøring	 i	 akselerasjonsfelt;	
avkjøring	i	retardasjonsfelt,

8.3.7.	 forbikjøring/passering:	kjøre	 forbi	annen	 trafikk	 (om	mulig);	passere	hindringer	som	for	eksempel	parkerte	
biler;	bli	forbikjørt	av	annen	trafikk	(dersom	det	er	aktuelt),
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8.3.8.	 særlige	 veidetaljer	 (dersom	 det	 er	 aktuelt):	 rundkjøringer,	 planoverganger,	 holdeplasser	 for	 buss	 eller	
sporvogn,	gangfelter	samt	kjøring	oppover	eller	nedover	lange	bakker,

8.3.9.		 ta	de	nødvendige	forholdsregler	når	kjøretøyet	forlates.

9.		 Vurdering av ferdighets- og atferdsprøven

9.1.	 Vurderingen	 skal	 i	 alle	 ovennevnte	 trafikksituasjoner	 gjenspeile	 kandidatens	 fortrolighet	 med	 de	 ulike	
innretningene	i	kjøretøyet	og	hvor	sikkert	vedkommende	kjører	i	trafikken.	Sensor	skal	føle	seg	trygg	mens	
prøven	pågår.	Ved	kjørefeil	eller	farlig	atferd	som	setter	prøvekjøretøyets,	passasjerenes	eller	andre	trafikanters	
umiddelbare	sikkerhet	i	fare,	anses	prøven	som	ikke	bestått	uansett	om	sensoren	eller	en	passasjer	må	gripe	inn	
eller	ikke.	Sensor	kan	imidlertid	fritt	avgjøre	om	den	praktiske	prøven	skal	fullføres	eller	ikke.

Sensorene	må	opplæres	til	å	foreta	en	korrekt	vurdering	av	kandidatenes	evne	til	å	kjøre	sikkert.	Sensorenes	
arbeid	skal	overvåkes	og	kontrolleres	av	et	organ	som	er	godkjent	av	medlemsstaten,	med	henblikk	på	å	sikre	
en	korrekt	og	enhetlig	vurdering	av	feil,	i	samsvar	med	standardene	fastsatt	i	dette	vedlegg.

9.2.	 Ved	 vurderingen	 skal	 sensorene	 være	 særlig	 oppmerksomme	 på	 om	 kandidaten	 kjører	 defensivt	 og	 har	
god	samhandling	med	andre	 trafikanter.	Dette	bør	gjenspeiles	 i	den	generelle	kjørestilen	og	 tas	hensyn	til	 i	
sensorens	samlede	vurdering	av	kandidaten.	Kriteriene	omfatter	tilpasset	og	bestemt	(sikker)	kjøring,	der	det	
tas	 hensyn	 til	 vei-	 og	 værforhold,	 annen	 trafikk,	 andre	 trafikanters	 interesser	 (særlig	 de	mest	 utsatte)	 samt	
evnen	til	å	forutse	situasjoner.

9.3.	 Sensoren	skal	dessuten	vurdere	om	kandidaten

9.3.1.	 har	kontroll	over	kjøretøyet,	 som	omfatter:	 riktig	bruk	av	bilbelte,	 speil,	hodestøtter	og	sete;	 riktig	bruk	av	
lys	og	 annet	utstyr,	 riktig	bruk	 av	kopling,	 girkasse,	 gasspedal,	 bremseanlegg	 (herunder	 et	 eventuelt	 tredje	
bremseanlegg)	 og	 styring;	 kontroll	 over	 kjøretøyet	 under	 ulike	 forhold	 og	 ved	 ulike	 hastigheter;	 holder	
kjøretøyet	stabilt	på	veien;	kjenner	kjøretøyets	vekt,	dimensjoner	og	egenskaper,	 lastens	vekt	og	 type	(bare	
klasse	BE,	C,	CE,	C1,	C1E,	DE	og	D1E);	tar	hensyn	til	passasjerenes	komfort	(bare	klasse	D,	DE,	D1	og	D1E	
)	(ingen	rask	akselerasjon,	jevn	kjøring	og	ingen	bråbremsing),

9.3.2.	 kjører	økonomisk	og	miljøvennlig,	idet	det	tas	hensyn	til	motorturtall,	skifte	av	gir,	bremsing	og	akselerasjon	
(bare	klasse	BE,	C,	CE,	C1,	C1E,	D,	DE,	D1	og	D1E	),

9.3.3.	 observasjon:	overblikk	i	alle	retninger	på	lang,	mellomlang	og	kort	avstand;	riktig	bruk	av	speil,

9.3.4.	 forkjørsrett/vikeplikt:	 utnytter	 forkjørsrett	 i	 ulike	 typer	 veikryss;	 overholder	 vikeplikten	 i	 andre	 situasjoner	
(f.eks.	endring	av	retning,	skifte	av	kjørefelt,	særlige	manøvrer),

9.3.5.	 plasserer	seg	riktig	på	veien,	i	kjørefelter,	rundkjøringer	og	i	svinger	på	en	måte	som	passer	for	kjøretøyets	
type	og	egenskaper;	plasserer	seg	i	rett	tid,

9.3.6.	 sikkerhetsmargin:	holder	passende	avstand	forover	og	til	siden;	holder	passende	avstand	til	andre	trafikanter,

9.3.7.	 hastighet:	overholder	høyeste	tillatte	hastighet;	tilpasser	hastigheten	til	vær-	og	trafikkforhold	og	eventuelt	til	
nasjonale	fartsgrenser;	kjører	i	en	slik	hastighet	at	det	er	mulig	å	stanse	innenfor	et	synlig	og	fritt	veistykke;	
tilpasser	hastigheten	til	den	generelle	hastigheten	andre	trafikanter	av	samme	type	holder,

9.3.8.	 trafikklys,	trafikkskilter	og	annen	regulering:	opptrer	riktig	ved	trafikklys;	følger	anvisninger	fra	personer	som	
dirigerer	trafikken,	tolker	trafikkskilter	(forbud	eller	påbud)	og	veimerking	riktig,

9.3.9.	 tegngiving:	gir	riktige	tegn	i	rett	tid	når	det	er	nødvendig;	angir	kjøreretning	på	riktig	måte;	reagerer	riktig	på	
alle	tegn	gitt	av	andre	trafikanter,	

9.3.10.	 bremsing	og	stopping:	 reduserer	hastigheten	 i	 tide,	bremser	eller	 stanser	alt	etter	 forholdene;	har	evne	 til	å	
forutse	situasjoner;	bruker	de	ulike	bremseanleggene	(bare	for	klasse	C,	CE,	D	og	DE);	bruker	andre	systemer	
for	hastighetsreduksjon	enn	bremsene	(bare	for	klasse	C,	CE,	D,	og	DE).
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10.		 Prøvens varighet

Prøvens	varighet	og	den	distansen	som	tilbakelegges,	må	være	tilstrekkelig	til	at	ferdighetene	og	atferden	fastsatt	
i	del	B	i	dette	vedlegg	skal	kunne	vurderes.	Kjøretiden	for	atferdsprøven	må	under	ingen	omstendigheter	være	
kortere	enn	25	minutter	for	klasse	A,	A1,	A2,	B,	B1	og	BE	og	45	minutter	for	de	andre	klassene.	Denne	tiden	
omfatter	ikke	mottak	av	kandidaten,	klargjøring	av	kjøretøyet,	teknisk	kontroll	av	kjøretøyet	med	henblikk	på	
trafikksikkerhet,	særlige	manøvrer	og	meddelelse	av	resultatet	av	den	praktiske	prøven.

11		 Prøvested

Den	del	 av	prøven	 som	gjelder	 vurdering	 av	de	 særlige	manøvrene,	 kan	 foregå	på	 et	 særlig	 prøveområde.	
Den	del	av	prøven	som	gjelder	vurdering	av	atferden	i	 trafikken,	skal	om	mulig	finne	sted	på	veier	utenfor	
tettbygde	områder,	på	motortrafikkveier	og	motorveier	(eller	lignende)	samt	i	alle	typer	bygater	(boligområder,	
områder	med	30	og	50	km/t,	motortrafikkveier	i	byer)	som	skal	gjenspeile	de	ulike	typer	vanskeligheter	som	en	
fører	vil	kunne	støte	på.	Det	er	også	ønskelig	at	prøven	finner	sted	under	forhold	med	skiftende	trafikktetthet.	
Kjøretiden	på	veien	bør	utnyttes	på	en	best	mulig	måte	for	at	kandidatens	atferd	skal	kunne	vurderes	innenfor	
alle	de	ulike	trafikkområdene	som	kan	bli	aktuelle,	med	særlig	vekt	på	overgangen	mellom	disse	områdene.

II. KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG ATFERD SOM KREVES FOR Å FØRE MOTORVOGN

Alle	førere	av	motorvogn	skal	til	enhver	tid	ha	de	kunnskaper	og	ferdigheter	samt	utvise	den	atferd	som	er	beskrevet	i	
nr.	1-9,	som	gjør	dem	i	stand	til	å

–	 oppfatte	farene	i	trafikken	og	bedømme	hvor	alvorlige	de	er,

–	 ha	 tilstrekkelig	kontroll	over	kjøretøyet	slik	at	de	 ikke	skaper	farlige	situasjoner,	og	reagere	riktig	dersom	slike	
situasjoner	oppstår,

–	 overholde	trafikkreglene,	særlig	slike	som	skal	hindre	trafikkulykker	og	sikre	jevn	flyt	i	trafikken,

–	 oppdage	større	tekniske	feil	ved	kjøretøyet,	særlig	feil	som	utgjør	en	fare	for	sikkerheten,	og	få	dem	rettet	opp	på	
en	hensiktsmessig	måte,

–	 være	oppmerksom	på	alle	faktorer	som	påvirker	førerens	atferd	(f.eks.	alkohol,	tretthet,	nedsatt	syn	osv.)	slik	at	de	
har	full	bruk	av	de	evner	som	er	nødvendige	for	trafikksikkerheten,

–	 ved	hensynsfull	opptreden	bidra	til	å	ivareta	sikkerheten	for	alle	trafikanter,	særlig	de	svakeste	og	mest	utsatte.

Medlemsstatene	kan	 treffe	de	 tiltak	 som	er	nødvendige	 for	 å	 sikre	 at	 førere	 som	 ikke	 lenger	har	de	kunnskaper	og	
ferdigheter	og	den	atferd	som	er	beskrevet	i	nr.	1-9,	kan	få	gjenoppfrisket	disse	kunnskapene	og	ferdighetene	og	fortsatt	
utvise	den	atferd	som	er	nødvendig	for	å	føre	motorvogn.

_________
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VEDLEGG III

MINSTEKRAV MED HENSYN TIL FYSISK OG PSYKISK SKIKKETHET  
TIL Å FØRE MOTORVOGN 

DEFINISJONER

1.	 I	dette	vedlegg	inndeles	førerne	i	to	grupper:

1.1.	 Gruppe	1:

førere	av	kjøretøyer	i	klasse	A,	A1,	A2,	AM,	B,	B1	og	BE.

1.2.	 Gruppe	2:

førere	av	kjøretøyer	i	klasse	C,	CE,	C1,	C1E,	D,	DE,	D1	og	D1E.

1.3.	 I	den	nasjonale	lovgivning	kan	det	fastsettes	at	bestemmelsene	i	dette	vedlegg	for	førere	i	gruppe	2	skal	gjelde	
for	førere	av	kjøretøyer	i	klasse	B	som	bruker	sitt	førerkort	i	yrkessammenheng	(drosjer,	sykebiler	osv.).

2.	 Likeledes	skal	enhver	som	søker	om	utstedelse	eller	fornyelse	av	førerkort,	plasseres	i	den	gruppe	de	kommer	til	
å	tilhøre	når	førerkortet	er	utstedt	eller	fornyet.

LEGEUNDERSØKELSER

3.	 Gruppe	1:

Kandidatene	 skal	 gjennomgå	 en	 legeundersøkelse	 dersom	 det	 i	 forbindelse	 med	 de	 nødvendige	 formaliteter	
eller	under	prøvene	som	må	gjennomgås	før	førerkortet	utstedes,	viser	seg	at	kandidatene	har	et	eller	flere	av	
helseproblemene	nevnt	i	dette	vedlegg.

4.	 Gruppe	2:

Kandidatene	skal	gjennomgå	en	legeundersøkelse	før	førstegangsutstedelse	av	førerkort,	og	deretter	skal	førerne	
ved	hver	fornyelse	av	førerkortet	undersøkes	i	samsvar	med	den	nasjonale	lovgivningen	i	den	medlemsstaten	der	
de	har	sitt	vanlige	bosted.	

5.	 Medlemsstatene	kan	fastsette	strengere	regler	i	forbindelse	med	utstedelse	og	senere	fornyelse	av	førerkort	enn	
dem	som	er	nevnt	i	dette	vedlegg.

SYN

6.	 Alle	som	søker	om	førerkort,	skal	gjennomgå	en	egnet	undersøkelse	for	å	sikre	at	de	har	godt	nok	syn	til	å	føre	
motorvogn.	Er	det	grunn	til	å	anta	at	kandidatens	syn	 ikke	er	godt	nok,	skal	vedkommende	undersøkes	av	en	
vedkommende	medisinsk	myndighet.	 I	 undersøkelsen	 skal	 det	 legges	 særlig	 vekt	 på	 synsstyrken,	 synsfeltet,	
synsevnen	i	tussmørke	og	progredierende	øyesykdommer.

I	dette	vedlegg	skal	intraokulare	linser	ikke	anses	som	korrigerende	linser.

Gruppe	1:

6.1.	 Alle	 som	 søker	 om	 utstedelse	 eller	 fornyelse	 av	 førerkort,	 skal	 ha	 en	 binokular	 synsstyrke,	 eventuelt	 med	
korrigerende	linser,	på	minst	0,5	ved	bruk	av	begge	øynene.	Førerkortet	skal	ikke	utstedes	eller	fornyes	dersom	
det	 under	 legeundersøkelsen	 viser	 seg	 at	 vedkommendes	 synsfelt	 er	 under	 120o	 på	 horisontalplanet,	 bortsett	
fra	i	særlige	unntakstilfeller	som	innrømmes	på	grunnlag	av	en	medisinsk	vurdering	og	en	praktisk	prøve	med	
positivt	 resultat,	 eller	dersom	vedkommende	har	 en	annen	øyelidelse	 som	umuliggjør	 sikker	kjøring.	Dersom	
det	konstateres	eller	opplyses	om	en	progredierende	øyelidelse,	kan	et	 førerkort	utstedes	eller	 fornyes	dersom	
kandidaten	blir	regelmessig	undersøkt	av	en	vedkommende	medisinsk	myndighet.

6.2.	 Alle	som	søker	om	utstedelse	eller	fornyelse	av	førerkort	og	som	har	tapt	synet	på	det	ene	øyet	fullstendig,	eller	
som	bruker	bare	ett	øye,	f.eks.	ved	dobbeltsyn	(diplopi),	skal	ha	en	synsstyrke,	eventuelt	med	korrigerende	linser,	
på	minst	0,6.	Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	attestere	at	det	monokulare	syn	har	eksistert	så	lenge	at	
vedkommende	har	vent	seg	til	det	og	at	dette	øyets	synsfelt	er	normalt.
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Gruppe	2:

6.3.	 Alle	 som	 søker	 om	utstedelse	 eller	 fornyelse	 av	 førerkort,	 skal	 ha	 en	 synsstyrke,	 eventuelt	med	korrigerende	
linser,	på	minst	0,8	på	det	beste	øyet	og	0,5	på	det	dårligste	øyet.	Dersom	verdiene	0,8	og	0,5	er	oppnådd	ved	
hjelp	av	korrigerende	linser,	skal	den	ikke-korrigerte	synsstyrken	på	hvert	øye	være	0,05,	eller	korreksjonen	av	
den	laveste	synsstyrken	(0,8	og	0,5)	skal	oppnås	enten	ved	korreksjon	med	en	styrke	på	brilleglassene	som	ikke	
overstiger	pluss	eller	minus	8	dioptrier,	eller	ved	hjelp	av	kontaktlinser	(ikke-korrigert	syn	=	0,05).	Korreksjonen	
må	ikke	være	til	ubehag.	Førerkort	skal	ikke	utstedes	eller	fornyes	dersom	kandidaten	eller	føreren	ikke	har	et	
normalt	binokulart	synsfelt	eller	dersom	vedkommende	har	dobbeltsyn	(diplopi).

HØRSEL

7.	 Førerkort	 kan	 utstedes	 eller	 fornyes	 for	 alle	 kandidater	 eller	 førere	 i	 gruppe	 2	 på	 grunnlag	 av	 en	 uttalelse	
fra	 vedkommende	 medisinske	 myndighet.	 Ved	 den	 medisinske	 undersøkelsen	 skal	 det	 tas	 særlig	 hensyn	 til	
kompensasjonsmulighetene.

BEVEGELSESHEMMEDE	PERSONER

8.	 Førerkort	 skal	 ikke	utstedes	eller	 fornyes	 for	kandidater	 eller	 førere	 som	har	 sykdommer	eller	misdannelser	 i	
bevegelsesapparatet	som	gjør	det	farlig	å	føre	en	motorvogn.

Gruppe	1:

8.1.	 Et	innskrenket	førerkort	kan	eventuelt	utstedes	til	fysisk	funksjonshemmede	kandidater	eller	førere	på	grunnlag	
av	en	uttalelse	fra	en	vedkommende	medisinsk	myndighet.	Uttalelsen	skal	være	basert	på	en	medisinsk	vurdering	
av	 den	 aktuelle	 sykdommen	 eller	misdannelsen	 og	 om	 nødvendig	 på	 en	 praktisk	 prøve.	Det	 skal	 også	 angis	
hvilken	 type	endring	som	må	foretas	på	kjøretøyet,	og	om	føreren	må	bruke	et	ortopedisk	hjelpemiddel	 i	den	
utstrekning	ferdighets-	og	atferdsprøven	godtgjør	at	en	slik	innretning	vil	føre	til	sikker	kjøring.

8.2.	 Førerkort	kan	utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	kandidater	 som	har	en	progredierende	sykdom,	dersom	det	utføres	
regelmessige	undersøkelser	for	å	fastslå	om	vedkommende	fremdeles	er	i	stand	til	å	føre	sitt	kjøretøy	på	en	sikker	
måte.

Førerkort	kan	utstedes	eller	fornyes	uten	krav	om	regelmessig	legekontroll	dersom	uførheten	er	stabil.

Gruppe	2:

8.3.		 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

HJERTE-	OG	KARSYKDOMMER

9.	 Sykdommer	 som	kan	utsette	 kandidater	 eller	 førere	 som	 søker	 om	utstedelse	 eller	 fornyelse	 av	 førerkort,	 for	
plutselig	svikt	i	hjerte-	og	karsystemet,	og	som	kan	føre	til	en	plutselig	forstyrrelse	av	hjernefunksjonen,	utgjør	
en	fare	for	trafikksikkerheten.

Gruppe	1:

9.1.	 Førerkort	skal	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	med	alvorlige	forstyrrelser	i	hjerterytmen.

9.2.	 Førerkort	 kan	 utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	 kandidater	 eller	 førere	 som	 bruker	 pacemaker,	 på	 grunnlag	 av	 en	
uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig	og	regelmessig	legekontroll.

9.3.	 Utstedelse	eller	fornyelse	av	førerkort	for	kandidater	eller	førere	med	unormalt	blodtrykk	kan	skje	etter	vurdering	
av	 de	 øvrige	 resultatene	 fra	 undersøkelsen,	 eventuelle	 komplikasjoner	 forbundet	 med	 dem,	 og	 faren	 de	 kan	
utgjøre	for	trafikksikkerheten.

9.4.	 Som	 en	 hovedregel	 skal	 førerkort	 ikke	 utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	 kandidater	 eller	 førere	 som	 lider	 av	
hjertekrampe	(angina	pectoris)	i	hviletilstand	eller	ved	sinnsbevegelse.	Utstedelse	eller	fornyelse	av	førerkort	for	
kandidater	og	førere	som	har	hatt	hjerteinfarkt,	skal	skje	bare	på	grunnlag	av	en	uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig	
og	om	nødvendig	på	grunnlag	av	regelmessig	legekontroll.
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Gruppe	2:

9.5.	 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

SUKKERSYKE

10.	 Førerkort	kan	utstedes	 til	eller	 fornyes	for	kandidater	eller	 førere	som	lider	av	sukkersyke,	på	grunnlag	av	en	
uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig	og	regelmessig	legekontroll	tilpasset	hvert	enkelt	tilfelle.

Gruppe	2:

10.1.	 Førerkort	kan	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	i	denne	gruppen	som	lider	av	sukkersyke	
som	krever	behandling	med	insulin,	bortsett	fra	i	særlige	unntakstilfeller	og	bare	dersom	det	foreligger	en	behørig	
begrunnet	uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig,	og	forutsatt	at	det	gjennomføres	regelmessig	legekontroll.

NEVROLOGISKE	SYKDOMMER

11.	 Førerkort	 skal	 ikke	 utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	 kandidater	 eller	 førere	 som	 lider	 av	 en	 alvorlig	 nevrologisk	
sykdom,	med	mindre	søknaden	understøttes	av	en	uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig.

Nevrologiske	 forstyrrelser	 som	 skyldes	 sykdommer	 eller	 kirurgiske	 inngrep	 i	 det	 sentrale	 eller	 perifere	
nervesystemet,	 og	 som	 gir	 seg	 utslag	 i	 motoriske,	 sensoriske	 eller	 trofiske	 svekkelser	 eller	 i	 balanse-	 og	
koordinasjonsforstyrrelser,	skal	i	den	forbindelse	vurderes	på	grunnlag	av	eventuell	funksjonshemmende	virkning	
og	faren	for	videre	utvikling.	Utstedelsen	eller	fornyelsen	av	førerkortet	kan	i	slike	tilfeller	gjøres	betinget	av	at	
det	gjennomføres	regelmessige	undersøkelser	dersom	det	er	fare	for	at	tilstanden	forverres.

12.	 Epileptiske	 anfall	 og	 andre	 plutselige	 bevissthetsforstyrrelser	 utgjør	 en	 betydelig	 fare	 for	 trafikksikkerheten	
dersom	de	inntrer	hos	en	person	som	fører	motorvogn.

Gruppe	1:

12.1.	 Førerkort	 kan	 utstedes	 eller	 fornyes	 på	 grunnlag	 av	 en	 undersøkelse	 foretatt	 av	 en	 vedkommende	medisinsk	
myndighet	 og	 dersom	 det	 gjennomføres	 regelmessig	 legekontroll.	Vedkommende	medisinske	myndighet	 skal	
vurdere	graden	av	epilepsi	eller	andre	bevissthetsforstyrrelser,	 sykdommens	 form	og	kliniske	utvikling	 (f.eks.	
ingen	anfall	på	to	år),	behandlingen	hittil	og	dens	terapeutiske	resultater.

Gruppe	2:

12.2.	 Førerkort	skal	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	som	har	eller	kan	få	epileptiske	anfall	eller	
andre	alvorlige	bevissthetsforstyrrelser.

PSYKISKE	LIDELSER

Gruppe	1:

13.1.	 Førerkort	skal	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere

–	 som	har	alvorlige	psykiske	lidelser	som	enten	er	medfødt	eller	er	oppstått	som	følge	av	sykdom,	skader	eller	
nevrokirurgiske	inngrep,

–	 som	er	sterkt	psykisk	utviklingshemmet,

–	 som	har	alvorlige	atferdsproblemer	som	følge	av	alderdomssvekkelse,	eller	alvorlig	 svekket	dømmekraft,	
atferd	eller	tilpasningsevne	knyttet	til	personligheten,

med	mindre	 søknaden	 understøttes	 av	 en	 uttalelse	 fra	medisinsk	 sakkyndig	 og	 det	 gjennomføres	 regelmessig	
legekontroll	dersom	det	er	nødvendig.

Gruppe	2:

13.2.	 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

ALKOHOL

14.	 Inntak	av	alkohol	innebærer	en	stor	fare	for	trafikksikkerheten.	På	grunn	av	problemets	omfang	må	legene	utvise	
stor	årvåkenhet.
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Gruppe	1:

14.1.	 Førerkort	skal	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	søkere	eller	førere	som	er	avhengige	av	alkohol,	eller	som	ikke	
kan	holde	bilkjøring	og	inntak	av	alkohol	atskilt.

Førerkort	kan	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	som	tidligere	har	vært	avhengige	av	alkohol,	
etter	en	periode	der	de	kan	bevise	at	de	har	vært	avholdende,	og	dersom	det	foreligger	en	uttalelse	fra	medisinsk	
sakkyndig	og	det	gjennomføres	regelmessig	legekontroll.

Gruppe	2:

14.2.	 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

NARKOTIKA	OG	LEGEMIDLER

15.	 Misbruk:

Førerkort	skal	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	søkere	eller	førere	som	er	avhengige	av	psykotrope	stoffer	eller	
som	uten	å	være	avhengige,	regelmessig	misbruker	slike	stoffer,	uansett	hvilken	førerkortklasse	søknaden	gjelder.

Regelmessig	bruk:

Gruppe	1:

15.1.	 Førerkort	skal	 ikke	utstedes	 til	eller	 fornyes	for	søkere	eller	 førere	som	regelmessig	 inntar	psykotrope	stoffer,	
uansett	 i	hvilken	 form,	som	kan	 føre	 til	nedsatt	kjøreevne,	dersom	den	 inntatte	mengden	er	 så	 stor	at	den	 får	
negativ	innvirkning	på	kjøringen.	Dette	skal	gjelde	for	alle	andre	legemidler	eller	kombinasjoner	av	legemidler	
som	påvirker	kjøreevnen.

Gruppe 2:

15.2.	 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

NYRELIDELSER

Gruppe	1:

16.1.	 Førerkort	kan	utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	kandidater	 eller	 førere	 som	 lider	av	alvorlig	nyresvikt,	dersom	det	
foreligger	en	uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig	og	det	gjennomføres	regelmessig	legekontroll.

Gruppe	2:

16.2.	 Førerkort	 skal	 ikke	 utstedes	 til	 eller	 fornyes	 for	 kandidater	 eller	 førere	 som	 lider	 av	 alvorlig	 og	 irreversibel	
nyresvikt,	bortsett	fra	i	unntakstilfeller	som	er	behørig	begrunnet	ved	en	uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig,	og	
dersom	det	gjennomføres	regelmessig	legekontroll.

FORSKJELLIGE	BESTEMMELSER

Gruppe 1:

17.1.	 Førerkort	kan	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	som	har	gjennomgått	en	organtransplantasjon	
eller	har	fått	innsatt	et	kunstig	organ	som	får	innvirkning	på	kjøreevnen,	forutsatt	at	det	foreligger	en	uttalelse	fra	
medisinsk	sakkyndig	og	at	det	gjennomføres	regelmessig	legekontroll	dersom	det	er	nødvendig.

Gruppe	2:

17.2.	 Vedkommende	medisinske	myndighet	skal	 ta	behørig	hensyn	 til	ytterlige	risikoer	eller	 farer	som	er	 forbundet	
med	å	føre	kjøretøyer	som	inngår	i	definisjonen	av	denne	gruppen.

18.	 Som	en	hovedregel	skal	førerkort	ikke	utstedes	til	eller	fornyes	for	kandidater	eller	førere	som	har	en	sykdom	
som	ikke	er	nevnt	i	de	foregående	numre,	og	som	kan	innebære	eller	medføre	en	funksjonell	uførhet	som	utgjør	
en	fare	for	trafikksikkerheten	dersom	vedkommende	fører	et	kjøretøy,	med	mindre	det	med	søknaden	følger	en	
uttalelse	fra	medisinsk	sakkyndig,	og	forutsatt	at	det	om	nødvendig	gjennomføres	regelmessig	legekontroll.

___________
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VEDLEGG IV

MINSTEKRAV TIL PERSONER SOM GJENNOMFØRER PRAKTISKE FØRERPRØVER

1.	 Krav til kunnskaper hos førerprøvesensorer

1.1.	 En	person	som	er	godkjent	til	å	foreta	en	praktisk	vurdering	i	en	motorvogn	av	en	kandidats	kjøreevne,	må	ha	
kunnskaper	og	ferdigheter	på	de	områdene	som	er	oppført	i	nr.	1.2-1.6,	samt	nødvendig	forståelse.

1.2.	 Sensorens	kompetanse	må	være	relevant	for	å	vurdere	kandidatens	prestasjon	innenfor	den	førerkortklassen	
førerprøven	gjelder.

1.3.	 Kunnskaper	og	forståelse	med	hensyn	til	kjøring	og	vurdering:

–	 teori	om	kjøreatferd,

–	 oppfatte	farer	og	unngå	ulykker,

–	 læreplanen	som	førerprøvekravene	bygger	på,

–	 kravene	til	førerprøven,

–	 relevant	veitrafikklovgivning,	herunder	relevant	EU-regelverk	og	nasjonal	lovgivning	og	deres	fortolkende	
retningslinjer,

–	 vurderingsteori	og	vurderingsmetoder,

–	 defensiv	kjøring.

1.4.	 Vurderingsevne:

–	 evne	til	nøyaktig	å	iaktta,	kontrollere	og	vurdere	kandidatens	samlede	ferdigheter,	særlig	med	hensyn	til

–	 å	oppfatte	farlige	situasjoner	riktig	og	fullstendig,

–	 å	fastslå	årsaken	til	slike	situasjoner	og	den	sannsynlige	virkningen	av	dem	på	en	nøyaktig	måte,

–	 å	utvikle	kompetanse	og	erkjenne	feil,

–	 å	gjennomføre	en	enhetlig	og	sammenhengende	vurdering,

–	 raskt	å	tilegne	seg	informasjon	og	trekke	ut	de	viktigste	punktene,

–	 se	framover,	identifisere	mulige	problemer	og	utvikle	strategier	for	å	løse	dem,

–	 gi	konstruktive	tilbakemeldinger	til	rett	tid.

1.5.	 Personlige	kjøreferdigheter:

–	 En	person	som	er	godkjent	til	å	gjennomføre	en	praktisk	prøve	for	en	førerkortklasse,	må	være	i	stand	til	
å	føre	den	aktuelle	motorvognen	med	en	gjennomgående	høy	standard	på	kjøringen.

1.6.	 Tjenestens	kvalitet:

–	 fastslå	og	formidle	hva	kandidaten	kan	forvente	seg	under	prøven,

–	 uttrykke	seg	klart	og	velge	et	innhold,	en	stil	og	et	språk	som	er	tilpasset	målgruppen	og	situasjonen,	samt	
svare	på	spørsmål	fra	kandidaten,

–	 gi	en	klar	tilbakemelding	om	prøveresultatet,

–	 behandle	kandidatene	med	respekt	og	uten	forskjellsbehandling.

1.7.	 Kunnskap	om	kjøretøyenes	teknikk	og	fysikk:

–	 kunnskap	om	kjøretøyets	 teknikk,	f.eks.	styring,	dekk,	bremser	og	lys,	særlig	for	motorsykler	og	tunge	
kjøretøyer,

–	 lastsikring,

–	 kunnskap	om	kjøretøyets	fysiske	egenskaper,	f.eks.	hastighet,	friksjon,	dynamikk	og	energi.

1.8.	 Kjøring	på	en	drivstoffbesparende	og	miljøvennlig	måte.
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2.		 Alminnelige vilkår

2.1.	 En	sensor	i	klasse	B

a)	 	skal	ha	hatt	et	klasse	B-sertifikat	i	minst	tre	år,

b)	 skal	være	minst	23	år	gammel,

c)	 skal	ha	fullført	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3	i	dette	vedlegg	og	deretter	ha	gjennomgått	
den	kvalitetssikring	og	etter-	og	videreutdanning	som	er	fastsatt	i	nr.	4	i	dette	vedlegg,

d)	 skal	ha	avsluttet	en	yrkesrettet	opplæring	som	minst	omfatter	nivå	3	som	definert	 i	 rådsvedtak	85/368/
EØF	 av	 16.	 juli	 1985	 om	 samsvar	mellom	de	 kvalifikasjoner	 som	oppnås	 ved	 yrkesrettet	 opplæring	 i	
medlemsstatene	i	De	europeiske	fellesskap(1),

e)	 skal	ikke	samtidig	være	yrkesaktiv	som	kjørelærer	på	en	kjøreskole.

2.2.	 En	sensor	for	de	andre	klassene

a)	 skal	 ha	 førerkort	 i	 den	 aktuelle	 klassen	 eller	 ha	 tilsvarende	 kunnskaper	 på	 grunnlag	 av	 relevante	
yrkeskvalifikasjoner,

b)	 skal	ha	fullført	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3	i	dette	vedlegg	og	deretter	ha	gjennomgått	
den	kvalitetssikring	og	regelmessige	opplæring	som	er	fastsatt	i	nr.	4	i	dette	vedlegg,

c)	 skal	ha	vært	kvalifisert	sensor	i	klasse	B	i	minst	tre	år;	dette	treårskravet	kan	fravikes	dersom	sensoren	kan	
dokumentere:

–	 minst	fem	års	kjøring	i	den	aktuelle	klassen,	eller

–	 en	teoretisk	og	praktisk	vurdering	av	kjøreevne	på	et	høyere	nivå	enn	det	som	kreves	for	å	få	førerkort,	
slik	at	nevnte	krav	blir	unødvendig,

d)	 skal	ha	avsluttet	en	yrkesrettet	opplæring	som	minst	omfatter	nivå	3	som	definert	i	vedtak	85/368/EØF,

e)	 skal	ikke	samtidig	være	yrkesaktiv	som	kjørelærer	på	en	kjøreskole.

2.3.	 Likeverdighet

2.3.1.	 Medlemsstatene	kan	gi	en	sensor	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	for	klasse	AM,	A1,	A2	og	A	dersom	
vedkommende	har	fullført	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3	for	en	av	disse	klassene.

2.3.2.	 Medlemsstatene	kan	gi	en	sensor	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	for	klasse	C1,	C,	D1	og	D	dersom	
vedkommende	har	fullført	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3	for	en	av	disse	klassene.

2.3.3.	 Medlemsstatene	kan	gi	en	sensor	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	for	klasse	BE,	C1E,	CE,	D1E	og	DE	
dersom	vedkommende	har	fullført	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3	for	en	av	disse	klassene.

3.		 Grunnleggende kvalifisering

3.1.	 Grunnopplæring

3.1.1.	 Før	 en	 person	 kan	 få	 tillatelse	 til	 å	 gjennomføre	 førerprøver,	 skal	 vedkommende	med	 positivt	 resultat	 ha	
gjennomført	det	opplæringsprogrammet	som	en	medlemsstat	eventuelt	fastsetter,	for	å	tilegne	seg	kompetansen	
fastsatt	i	nr.	1.

3.1.2.	 Medlemsstatene	 skal	 avgjøre	 om	 innholdet	 i	 et	 bestemt	 opplæringsprogram	 skal	 føre	 til	 tillatelse	 til	 å	
gjennomføre	førerprøver	for	en	eller	flere	førerkortklasser.

(1)	 EFT	L	199	av	31.7.1985,	s.	56.
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3.2.	 Eksamen

3.2.1.	 Før	 en	 person	 kan	 få	 tillatelse	 til	 å	 gjennomføre	 førerprøver,	 skal	 vedkommende	 vise	 tilfredsstillende	
kunnskaper,	forståelse,	ferdigheter	og	egnethet	på	de	områdene	som	er	oppført	i	nr.	1.

3.2.2.	 Medlemsstatene	skal	gjennomføre	et	eksamensforløp	der	det	på	en	pedagogisk	passende	måte	vurderes	om	
personen	 har	 den	 kompetansen	 som	 er	 fastsatt	 i	 nr.	 1,	 særlig	 nr.	 1.4.	 Eksamensforløpet	 skal	 omfatte	 både	
en	 teoretisk	og	en	praktisk	del.	Edb-basert	vurdering	kan	brukes	der	det	er	aktuelt.	Nærmere	bestemmelser	
om	art	og	varighet	av	prøvene	og	vurderingene	 i	 forbindelse	med	eksamenene	skal	 fastsettes	av	de	enkelte	
medlemsstatene.

3.2.3.	 Medlemsstatene	 skal	 avgjøre	 om	 innholdet	 i	 en	 bestemt	 eksamen	 skal	 føre	 til	 tillatelse	 til	 å	 gjennomføre	
førerprøver	for	en	eller	flere	førerkortklasser.

4.		 Kvalitetssikring og etter- og videreutdanning

4.1.	 Kvalitetssikring

4.1.1.	 Medlemsstatene	skal	ha	kvalitetssikringsordninger	som	sikrer	at	kravene	til	sensorene	opprettholdes.

4.1.2.	 Kvalitetssikringsordningene	 bør	 omfatte	 kontroll	 av	 sensorene	 i	 arbeid,	 deres	 videreopplæring,	 nye	
akkreditering	og	løpende	yrkesmessige	utvikling	samt	en	regelmessig	kontroll	av	resultatene	av	førerprøvene	
de	har	gjennomført.

4.1.3.	 Medlemsstatene	skal	sørge	for	at	sensorene	underlegges	en	årlig	kontroll	ved	hjelp	av	kvalitetssikringsordningene	
nevnt	i	nr.	4.1.2.	Medlemsstatene	skal	dessuten	sørge	for	at	alle	sensorer	hvert	femte	år	observeres	mens	de	
gjennomfører	 førerprøver	 i	 et	 samlet	 tidsrom	 på	minst	 en	 halv	 dag,	 slik	 at	 det	 er	mulig	 å	 observere	 flere	
førerprøver.	 Dersom	 det	 oppdages	 problemer,	 bør	 korrigerende	 tiltak	 treffes.	 Personen	 som	 gjennomfører	
kontrollen,	skal	være	godkjent	av	medlemsstaten	for	dette	formål.

4.1.4.	 Når	en	sensor	har	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	i	mer	enn	en	klasse,	kan	medlemsstatene	fastsette	at	
kontrollkravet	med	hensyn	til	prøver	for	en	av	disse	klassene	skal	innebære	at	kravet	er	oppfylt	for	mer	enn	en	
klasse.

4.1.5.	 For	å	sikre	en	korrekt	og	enhetlig	vurdering	skal	førerprøvevirksomheten	overvåkes	og	kontrolleres	av	et	organ	
som	er	godkjent	av	medlemsstaten.

4.2.		 Regelmessig opplæring

4.2.1.	 Medlemsstatene	skal	sørge	for	at	sensorene,	for	å	beholde	sin	tillatelse	og	uavhengig	av	hvor	mange	klasser	
de	er	akkreditert	for,	gjennomfører

–	 minst	en	regelmessig	opplæring	på	i	alt	fire	dager	for	hver	toårsperiode,	for	å

–	 vedlikeholde	og	gjenoppfriske	nødvendige	kunnskaper	og	de	nødvendige	ferdigheter	til	å	holde	prøver,

–	 utvikle	ny	kompetanse	som	er	blitt	nødvendig	for	å	utøve	yrket,

–	 sikre	at	en	sensor	fortsetter	å	gjennomføre	prøver	på	en	rettferdig	og	ensartet	måte,

–	 minst	en	regelmessig	opplæring	på	i	alt	minst	fem	dager	for	hver	femårsperiode	for	å

–	 utvikle	og	vedlikeholde	de	nødvendige	praktiske	kjøreferdighetene.

4.2.2.	 Medlemsstatene	skal	treffe	egnede	tiltak	for	å	sikre	at	det	omgående	gis	særskilt	opplæring	til	de	sensorer	som	
ifølge	den	gjeldende	kvalitetssikringsordningen	har	vist	seg	å	ha	alvorlige	mangler.

4.2.3.	 Etter-	og	videreutdanningen	kan	skje	i	form	av	informasjonsmøter,	klasseromsundervisning,	tradisjonell	læring	
eller	e-læring	og	kan	gjennomføres	individuelt	eller	i	grupper.	Den	kan	omfatte	ny	akkreditering	på	visse	vilkår	
dersom	medlemsstatene	finner	det	hensiktsmessig.
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4.2.4.	 Når	en	sensor	har	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	i	mer	enn	en	klasse,	kan	medlemsstatene	fastsette	
at	kravet	til	regelmessig	opplæring	med	hensyn	til	prøver	for	en	av	disse	klassene	skal	innebære	at	kravet	er	
oppfylt	for	mer	enn	en	klasse.

4.2.5.	 Når	 en	 sensor	 ikke	har	 gjennomført	 prøver	 i	 en	klasse	 i	 løpet	 av	 et	 tidsrom	på	24	måneder,	 skal	 sensoren	
vurderes	på	nytt	før	vedkommende	får	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	i	den	nevnte	klassen.	Den	nye	
vurderingen	kan	skje	som	en	del	av	kravet	fastsatt	i	nr.	4.2.1.

5.		 Opparbeidede rettigheter

5.1.	 Medlemsstatene	kan	fastsette	at	personer	som	fikk	tillatelse	til	å	gjennomføre	førerprøver	umiddelbart	før	disse	
bestemmelsene	trådte	i	kraft,	kan	fortsette	å	gjennomføre	førerprøver	selv	om	de	ikke	hadde	tillatelse	i	henhold	
til	de	alminnelige	vilkårene	i	nr.	2	eller	den	grunnleggende	kvalifiseringen	fastsatt	i	nr.	3.

5.2.	 Disse	sensorene	er	likevel	omfattet	av	kravene	til	regelmessig	kontroll	og	kvalitetssikring	fastsatt	i	nr.	4.

__________
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VEDLEGG V

MINSTEKRAV TIL OPPLæRING AV FØRERE SAMT FØRERPRØVE FOR VOGNTOG SOM DEFINERT 

I ARTIKKEL 4 NR. 4 BOKSTAV B) ANNET LEDD 

1.		 Medlemsstatene	skal	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å

–	 godkjenne	og	overvåke	opplæringen	fastsatt	i	artikkel	7	nr.	1	bokstav	d)	eller

–	 holde	ferdighets-	og	atferdsprøven	fastsatt	i	artikkel	7	nr.	1	bokstav	d).

2.1.		 Føreropplæringens	varighet

–	 minst	7	timer.

3.		 Føreropplæringens	innhold

Føreropplæringen	skal	omfatte	de	kunnskaper	og	ferdigheter	og	den	atferd	som	er	beskrevet	i	nr.	2	og	7	i	
vedlegg	II.	Det	skal	legges	særlig	vekt	på

–	 kjøretøyets	 bevegelsesdynamikk,	 sikkerhetskriterier,	 trekkvogn	 og	 tilhenger	 (koplingsinnretning),	 riktig	
lasting	og	sikkerhetsutstyr.

Den	praktiske	opplæringen	skal	omfatte	følgende	øvelser:	akselerasjon,	retardasjon,	rygging,	bremsing,	
stopplengde,	skifte	av	kjørefelt,	bremsing/unnvikelsesmanøvrer,	svinging	med	tilhenger,	kopling	av	tilhenger	av	
og	på	trekkvognen,	parkering.

–	 Hver	deltaker	skal	gjennomføre	den	praktiske	delen	av	opplæringen	og	vise	sine	ferdigheter	og	sin	atferd	
på	offentlig	vei.

–	 Vogntogene	som	brukes	i	opplæringen,	skal	tilhøre	den	førerkortklassen	som	deltakerne	søker	om	førerkort	
for.

4.		 Ferdighets-	og	atferdsprøvens	varighet	og	innhold

Prøvens	varighet	og	den	strekningen	som	tilbakelegges,	skal	være	tilstrekkelig	til	å	vurdere	ferdighetene	og	atferden	
fastsatt	i	nr.	3.

__________
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VEDLEGG VI

MINSTEKRAV TIL OPPLæRING AV FØRERE SAMT FØRERPRØVE FOR MOTORSYKLER I KLASSE 
A (GRADVIS ADGANG)

1.	 Medlemsstatene	skal	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å

–	 godkjenne	og	overvåke	opplæringen	fastsatt	i	artikkel	7	nr.	1	bokstav	c)	eller

–	 holde	ferdighets-	og	atferdsprøven	fastsatt	i	artikkel	7	nr.	1	bokstav	c).

2.	 Føreropplæringens	varighet

–	 minst	7	timer.

3.	 Føreropplæringens	innhold

–	 Føreropplæringen	skal	omfatte	alle	de	elementer	som	er	beskrevet	i	nr.	6	i	vedlegg	II.

–	 Hver	deltaker	skal	gjennomføre	den	praktiske	delen	av	opplæringen	og	vise	sine	ferdigheter	og	sin	atferd	på	
offentlig	vei.

–	 Motorsykler	som	brukes	i	opplæringen,	skal	tilhøre	den	førerkortklassen	som	deltakerne	søker	om	førerkort	
for.

4.	 Ferdighets-	og	atferdsprøvens	varighet	og	innhold

Prøvens	varighet	og	den	strekningen	som	tilbakelegges,	skal	være	tilstrekkelig	til	å	vurdere	ferdighetene	og	
atferden	fastsatt	i	nr.	3	i	dette	vedlegg.

__________
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VEDLEGG VII

Del A

OPPHEVET DIREKTIV MED PÅFØLGENDE ENDRINGER 

(nevnt i artikkel 17)

Rådsdirektiv	91/439/EØF(1)

Rådsdirektiv	94/72/EF

Rådsdirektiv	96/47/EF

Rådsdirektiv	97/26/EF

Kommisjonsdirektiv	2000/56/EF

Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/59/EF,	bare	artikkel	10	nr.	
2

Europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003,	bare	
vedlegg	II	nr.	24

EFT	L	237	av	24.8.1991,	s.	1.

EFT	L	337	av	24.12.1994,	s.	86.

EFT	L	235	av	17.9.1996,	s.	1.

EFT	L	150	av	7.6.1997,	s.	41.

EFT	L	237	av	21.9.2000,	s.	45.

EUT	L	226	av	10.9.2003,	s.	4.

EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1.

(1)	 Direktiv	91/439/EØF	ble	også	endret	ved	følgende	rettsakt,	som	ikke	er	opphevet:	tiltredelsesakten	av	1994.

Del B

frister for innarbeiding i nasjonal lovgivninG og for anvendelse 

(nevnt	i	artikkel	17)

Direktiv Frist	for	innarbeiding Anvendelsesdato

Direktiv	91/439/EØF

Direktiv	94/72/EF

Vedtak	96/427/EF

Direktiv	96/47/EF

Direktiv	97/26/EF

Direktiv	2000/56/EF

Direktiv	2003/59/EF

1.	juli	1994

-

-

1.	juli	1996

1.	januar	1998

30.	september	2003

10.	september	2006

1.	juli	1996

1.	januar	1995

16.	juli	1996

1.	juli	1996

1.	januar	1998

30.	september	2003,	30.	september	2008	(vedlegg	II	
nr.	6.2.5)	og	30.	september	2013	(vedlegg	II	nr.	5.2)

10.	september	2008	(persontransport)	og	
10.	september	2009	(godstransport)
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv	91/439/EØF Dette	direktiv

Artikkel	1	nr.	1	første	punktum Artikkel	1	nr.	1	første	punktum

Artikkel	1	nr.	1	annet	punktum —

- Artikkel	1	nr.	2

Artikkel	1	nr.	2 Artikkel	2	nr.	1

- Artikkel	2	nr.	2

Artikkel	1	nr.	3 -

Artikkel	2	nr.	1 Artikkel	1	nr.	1	annet	punktum

Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	3	nr.	1

Artikkel	3	nr.	2

Artikkel	3	nr.	3

Artikkel	2	nr.	3 -

Artikkel	2	nr.	4 -

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	innledende	tekst Artikkel	4	nr.	1	første	punktum

- Artikkel	4	nr.	2	første	strekpunkt

- Artikkel	4	nr.	2	annet	strekpunkt

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	første	strekpunkt Artikkel	4	nr.	3	første	strekpunkt

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	annet	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	b)	første	ledd

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	tredje	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	b)	annet	ledd

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	fjerde	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	c)

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	femte	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	f)

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	sjette	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	g)

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	sjuende	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	j)

Artikkel	3	nr.	1	første	ledd	åttende	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	k)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	innledende	tekst -

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	første	strekpunkt Artikkel	4	nr.	3	bokstav	a)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	annet	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	a)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	tredje	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	d)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	fjerde	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	e)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	femte	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	h)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	sjette	strekpunkt	innledende	
tekst

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	i)

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	sjette	strekpunkt	første	
understrekpunkt

-

Artikkel	3	nr.	2	første	ledd	sjette	strekpunkt	annet	
understrekpunkt

-
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Direktiv	91/439/EØF Dette	direktiv

Artikkel	3	nr.	3	innledende	tekst -

Artikkel	3	nr.	3	første	strekpunkt Artikkel	4	nr.	1	tredje	punktum

Artikkel	3	nr.	3	annet	strekpunkt	første	ledd Artikkel	4	nr.	3	annet	strekpunkt

Artikkel	3	nr.	3	annet	strekpunkt	annet	ledd -

Artikkel	3	nr.	3	tredje	strekpunkt Artikkel	4	nr.	3	første	strekpunkt

Artikkel	3	nr.	3	fjerde	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	første	strekpunkt

Artikkel	3	nr.	3	femte	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	annet	strekpunkt

- Artikkel	4	nr.	3

Artikkel	3	nr.	4 -

Artikkel	3	nr.	5 -

Artikkel	3	nr.	6 Artikkel	4	nr.	5	første	punktum

- Artikkel	4	nr.	5	annet	punktum

Artikkel	4 Artikkel	5

Artikkel	5	nr.	1 Artikkel	6	nr.	1

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

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

Artikkel	5	nr.	2	innledende	tekst Artikkel	6	nr.	2	innledende	tekst

Artikkel	5	nr.	2	bokstav	a) Artikkel	6	nr.	2	bokstav	a)

Artikkel	5	nr.	2	bokstav	b) Artikkel	6	nr.	2	bokstav	b)

- Artikkel	6	nr.	2	bokstav	c)

- Artikkel	6	nr.	2	bokstav	d)

- Artikkel	6	nr.	2	bokstav	e)

- Artikkel	6	nr.	2	bokstav	f)

Artikkel	5	nr.	3 -

Artikkel	5	nr.	4 Artikkel	6	nr.	4

Artikkel	6	nr.	1	innledende	tekst Artikkel	4	nr.	1	annet	punktum

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	a)	første	strekpunkt Artikkel	4	nr.	3	bokstav	a)	tredje	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	a)	annet	strekpunkt Artikkel	4	nr.	4	bokstav	a)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	b)	første	strekpunkt Artikkel	4	nr.	3	bokstav	b)	annet	strekpunkt

Artikkel	4	nr.	3	bokstav	c)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	b)	annet	strekpunkt	første	
alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	b)	femte	ledd

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	b)	annet	strekpunkt	annet	
alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	c)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	b)	tredje	strekpunkt	første	og	
annet	alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	g)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	b)	tredje	strekpunkt	tredje	og	
fjerde	alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	e)	tredje	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	c)	første	strekpunkt	første	og	
annet	alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	k)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	1	bokstav	c)	første	strekpunkt	tredje	og	
fjerde	alternativ

Artikkel	4	nr.	4	bokstav	i)	annet	strekpunkt

Artikkel	6	nr.	2 Artikkel	4	nr.	6	første	ledd

- Artikkel	4	nr.	6	annet	ledd

Artikkel	6	nr.	3 artikkel	4	nr.	6	tredje	og	fjerde	ledd
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Direktiv	91/439/EØF Dette	direktiv

Artikkel	7	nr.	1	innledende	tekst Artikkel	7	nr.	1	innledende	tekst

Artikkel	7	nr.	1	bokstav	a) Artikkel	7	nr.	1	bokstav	a)

- Artikkel	7	nr.	1	bokstav	b)

- Artikkel	7	nr.	1	bokstav	c)

- Artikkel	7	nr.	1	bokstav	d)

Artikkel	7	nr.	1	bokstav	b) Artikkel	7	nr.	1	bokstav	e)

Artikkel	7	nr.	2 -

Artikkel	7	nr.	3 -

- Artikkel	7	nr.	2

- Artikkel	7	nr.	3

Artikkel	7	nr.	4 Artikkel	7	nr.	4

Artikkel	7	nr.	5 Artikkel	7	nr.	5	bokstav	a)

- Artikkel	7	nr.	5	bokstav	b)

- Artikkel	7	nr.	5	bokstav	c)

- Artikkel	7	nr.	5	bokstav	d)

Artikkel	7a	nr.	1 -

Artikkel	7a	nr.	2 Artikkel	8

Artikkel	7b Artikkel	9

- Artikkel	10

Artikkel	8 Artikkel	11

Artikkel	9 Artikkel	12

Artikkel	10 Artikkel	13	nr.	1

- Artikkel	13	nr.	2

Artikkel	11 Artikkel	14

Artikkel	12	nr.	1 -

Artikkel	12	nr.	2 -

Artikkel	12	nr.	3 Artikkel	15

- Artikkel	16

Artikkel	13 Artikkel	17	første	ledd

- Artikkel	17	annet	ledd

- Artikkel	18

Artikkel	14 Artikkel	19

Vedlegg	I -

Vedlegg	Ia Vedlegg	I

Vedlegg	II Vedlegg	II

Vedlegg	III Vedlegg	III

- Vedlegg	IV

- Vedlegg	V

- Vedlegg	VI
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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.	 552/2004	 av	 10.	 mars	 2004	 om	 samvirkingsevnen	 i	 Det	
europeiske	nett	for	lufttrafikkstyring	(samvirkingsforordningen)
(1),	særlig	artikkel	3	nr.	1,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 549/2004	 av	 10.	 mars	 2004	 om	 fastsettelse	 av	
rammeregler	 for	 opprettelse	 av	 et	 felles	 europeisk	 luftrom	
(rammeforordningen)(2),	særlig	artikkel	8	nr.	2,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Økt	 lufttrafikk	 innenfor	 Det	 europeiske	 nett	 for	
lufttrafikkstyring	 (heretter	 kalt	 «EATMN»)	 har	 krevd	
økt	kapasitet	med	hensyn	til	lufttrafikkstyring.	Dette	har	
skapt	et	behov	for	driftsforbedringer	—	for	eksempel	ny	
oppdeling	av	luftrommet	—	som	i	sin	tur	har	skapt	behov	
for	ytterligere	VHF-tildelinger.

2)	 På	 grunn	 av	 vanskeligheter	 med	 å	 dekke	 behovet	 for	
VHF-tildelinger	 i	 frekvensbåndet	117,975-137	MHz	for	
mobilradiokommunikasjon	 innenfor	 luftfartssektoren	—	
og	på	bakgrunn	av	de	begrensede	mulighetene	 til	å	øke	
tildelt	frekvensområde	og/eller	bruke	frekvenser	på	nytt	
—	har	Den	 internasjonale	organisasjon	 for	 sivil	 luftfart	
(heretter	kalt	«ICAO»)	vedtatt	å	redusere	kanalavstanden	
fra	25	til	8,33	kHz.

3)	 Etter	 ICAOs	beslutninger	 i	1994	og	1995	ble	8,33	kHz	
kanalavstand	innført	over	flygenivå	(heretter	kalt	«FL»)	
245	 i	 ICAOs	EUR-område	 i	oktober	1999.	Opprinnelig	
innførte	 sju	 stater	 krav	 om	 obligatorisk	 montering	 av	
slikt	radioutstyr	med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand	
i	luftfartøyer,	og	ytterligere	23	stater	har	innført	krav	om	
obligatorisk	montering	siden	oktober	2002.

4)	 I	tråd	med	anslåtte	økninger	i	behovet	for	VHF-tildelinger	
besluttet	ICAO	i	2002	å	fortsette	med	innføringen	av	en	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	283	av	27.10.2007,	s.	25,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	30/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	15

(1)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	26.
(2)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	1.

kanalavstand	 på	 8,33	 kHz	 også	 under	 FL	 245,	 og	 bad	
Den	europeiske	organisasjon	for	flysikring	(Eurocontrol)	
om	 å	 lede	 gjennomføringen.	 Senere	 har	 Eurocontrols	
permanente	kommisjon	anbefalt	å	fortsette	med	innføring	
av	 en	 kanalavstand	 på	 8,33	 kHz	 over	 FL	 195	 i	 ICAOs	
EUR-område	fra	15.	mars	2007.

5)	 Trafikkøkningen	 forventes	 å	 fortsette	 i	 de	 kommende	
år,	 noe	 som	 vil	 innebære	 ytterligere	 behov	 for	 VHF-
frekvenser.	 Innføring	 av	 en	 kanalavstand	 på	 8,33	 kHz	
over	 FL	 195	 bør	 derfor	 anses	 bare	 som	 et	 første	 trinn	
som	 på	 et	 passende	 tidspunkt	 vil	 måtte	 vurderes	 med	
henblikk	på	en	eventuell	senere	utvidelse,	på	grunnlag	av	
en	 grundig	 analyse	 av	 driftsmessige,	 sikkerhetsmessige	
og	økonomiske	konsekvenser.

6)	 Eurocontrol	har	i	samsvar	med	artikkel	8	nr.	1	i	forordning	
(EF)	 nr.	 549/2004	 fått	 i	 oppdrag	 å	 utarbeide	 krav	 til	
samordnet	innføring	av	luft-til-bakke-talekommunikasjon	
basert	på	 en	 redusert	kanalavstand	på	8,33	kHz.	Denne	
forordning	bygger	på	rapporten	av	12.	oktober	2006,	som	
er	et	resultat	av	oppdraget.

7)	 For	 å	 sikre	 samvirkingsevne	 må	 talekommunikasjons-
systemer	med	en	kanalavstand	på	8,33	kHz	som	brukes	
på	bakken	og	om	bord	i	luftfartøyene,	oppfylle	de	felles	
minstekrav	til	ytelse.

8)	 Lik	 anvendelse	 av	 særlige	 framgangsmåter	 innenfor	
Det	felles	europeiske	luftrom	er	avgjørende	for	å	oppnå	
samvirkingsevne	og	sammenhengende	drift.

9)	 Opplysninger	 om	 hvorvidt	 et	 luftfartøy	 har	 mulighet	
for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	 bør	 inngå	 i	 reiseplanen	 og	
behandles	og	overføres	mellom	flygekontrollenheter.

10)	 Denne	forordning	bør	ikke	omfatte	militære	operasjoner	
og	 militær	 trening	 som	 omhandlet	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2	 i	
forordning	(EF)	nr.	549/2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1265/2007

av 26. oktober 2007

om fastsettelse av kanalavstand ved luft-til-bakke-talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*)

 2012/EØS/35/25
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11)	 I	 en	 uttalelse	 fra	 medlemsstatene	 om	 militære	
spørsmål	 knyttet	 til	 det	 felles	 europeiske	 luftrom(1)	
har	 medlemsstatene	 forpliktet	 seg	 til	 å	 samarbeide	
med	 hverandre,	 idet	 det	 tas	 hensyn	 til	 de	 nasjonale	
militære	 behov,	 slik	 at	 modellen	 for	 fleksibel	 bruk	 av	
luftrom	anvendes	fullt	ut	og	på	en	ensartet	måte	av	alle	
luftromsbrukere	i	alle	medlemsstater.	For	dette	formål	bør	
alle	luftromsbrukere	anvende	en	redusert	kanalavstand	på	
8,33	kHz	for	luft-til-bakke-talekommunikasjon.

12)	 Håndtering	av	statlige	luftfartøyer	som	flyr	som	allmenn	
lufttrafikk	og	ikke	har	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand,	
kan	 føre	 til	 økt	 arbeidsbyrde	 for	 flygekontrolltjenesten	
og	 ha	 en	 negativ	 innvirkning	 på	EATMNs	kapasitet	 og	
sikkerhetsnivå.	 For	 å	 begrense	 denne	 virkningen	 mest	
mulig	 bør	 så	 mange	 statlige	 luftfartøyer	 som	 mulig	
utstyres	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand.

13)	 Statlige	 luftfartøyer	 beregnet	 på	 transport	 utgjør	 den	
største	 andelen	 av	 statlige	 luftfartøyer	 som	 flyr	 som	
allmenn	 lufttrafikk	 i	 det	 luftrom	 denne	 forordning	
omfatter.	Det	bør	derfor	prioriteres	å	sikre	at	slike	statlige	
luftfartøyer	 har	 radioutstyr	med	mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand.

14)	 Begrensninger	av	teknisk	eller	økonomisk	art	kan	hindre	
medlemsstater	 i	 å	 utstyre	 visse	 kategorier	 av	 statlige	
luftfartøyer	 med	 radioer	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand.	 Kommisjonen	 bør	 underrettes	 i	 slike	
tilfeller.

15)	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 bør	 utarbeide	 planer	 for	
håndtering	av	statlige	luftfartøyer	som	ikke	kan	utstyres	
med	 radioer	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	
slik	at	sikkerheten	ivaretas.

16)	 Med	 sikte	 på	 å	 opprettholde	 og	 forbedre	 eksisterende	
sikkerhetsnivåer	ved	drift	bør	det	kreves	at	medlemsstatene	
sikrer	at	de	berørte	parter	gjennomfører	en	risikovurdering,	
herunder	 fareidentifikasjon,	 risikovurdering	 og	
risikoreduksjon.	En	harmonisert	gjennomføring	av	disse	
rutinene	for	systemer	som	omfattes	av	denne	forordning,	
krever	 at	 særlige	 sikkerhetskrav	 fastsettes	 for	 alle	
samvirkings-	og	ytelseskrav.

17)	 Gjennomføringsreglene	 for	 samvirkingsevne	 bør	 i	
samsvar	 med	 artikkel	 3	 nr.	 3	 bokstav	 d)	 i	 forordning	
(EF)	nr.	552/2004	beskrive	de	særlige	framgangsmåtene	
for	 samsvarsvurdering	 som	 skal	 benyttes	 til	 å	 vurdere	
komponenters	samsvar	eller	bruksegnethet	samt	verifisere	
systemer.

18)	 Markedets	 modenhet	 for	 komponenter	 som	 omfattes	
av	 denne	 forordning,	 er	 slik	 at	 deres	 samsvar	 eller	
bruksegnethet	 kan	 vurderes	 på	 en	 tilfredsstillende	måte	
gjennom	intern	produksjonskontroll	etter	framgangsmåter	

(1)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	9.

basert	på	modul	A	i	vedlegget	til	rådsbeslutning	93/465/
EØF	 av	 22.	 juli	 1993	 om	modulene	 for	 de	 forskjellige	
fasene	 i	 rutinene	 for	 samsvarsvurdering	 og	 reglene	 for	
påføring	 og	 bruk	 av	 CE-samsvarsmerking	 til	 bruk	 i	
direktivene	om	teknisk	harmonisering(2).

19)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Komiteen	for	det	felles	luftrom,	nedsatt	ved	
artikkel	5	nr.	1	i	forordning	(EF)	nr.	549/2004	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.	 I	denne	forordning	fastsettes	krav	til	samordnet	innføring	
av	 luft-til-bakke-talekommunikasjon	 basert	 på	 en	 redusert	
kanalavstand	på	8,33	kHz.

2.	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 på	 systemer	 for	
luft-til-bakke-talekommunikasjon	 basert	 på	 en	 kanalavstand	
på	 8,33	 kHz	 innenfor	 frekvensbåndet	 117,975-137	 MHz	
for	mobilradiokommunikasjon	 innenfor	 lufttransportsektoren,	
deres	 komponenter	 og	 tilhørende	 framgangsmåter	
samt	 på	 behandlingssystemer	 for	 flygedata	 som	 betjener	
flygekontrollenheter	som	yter	tjenester	for	allmenn	lufttrafikk,	
deres	komponenter	og	tilhørende	framgangsmåter.

3.	 Denne	 forordning	 får	 anvendelse	 på	 alle	 flyginger	
innenfor	 allmenn	 lufttrafikk	 over	 FL	 195	 i	 luftrommet	 i	
ICAOs	 EUR-område	 der	 medlemsstatene	 har	 ansvar	 for	 å	
yte	 lufttrafikktjenester	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	(EF)	nr.	550/2004(3),	med	unntak	av	artikkel	4,	
som	også	får	anvendelse	under	FL	195.

4.	 Medlemsstatene	kan	innenfor	rammen	av	artikkel	4	første	
ledd	 i	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 730/2006(4)	 gi	 unntak	
fra	 forpliktelser	 som	 gjelder	 utstyr	 om	 bord	 fastsatt	 i	 denne	
forordning	for	flyginger	i	samsvar	med	visuellflygeregler.

(2)	 EFT	L	220	av	30.8.1993,	s.	23.
(3)	 EUT	L	96	av	31.3.2004,	s.	10.
(4)	 EUT	L	128	av	16.5.2006,	s.	3.
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Artikkel 2

Definisjoner

I	 denne	 forordning	 får	 definisjonene	 fastsatt	 i	 artikkel	 2	 i	
forordning	(EF)	nr.	549/2004	anvendelse.

Videre	menes	med:

1.	 «8,33	kHz	kanalavstand»	en	avstand	på	8,33	kHz	mellom	
tilstøtende	kanaler,

2.	 «kanal»	 en	 numerisk	 identifikasjon	 som	 brukes	 i	
forbindelse	med	 innstilling	 av	 talekommunikasjonsutstyr,	
og	 som	 muliggjør	 entydig	 identifikasjon	 av	
radiokommunikasjonsfrekvens	og	kanalavstand,

3.	 «flygekontrollenhet»	 (heretter	 kalt	 «ATC-enhet»)	
kontrollsentral,	 innflygingskontrollenhet	 eller	
flyplasskontrolltårn,

4.	 «kontrollsentral»	 (heretter	 kalt	 «ACC»)	 en	 enhet	 som	 er	
opprettet	 for	 å	 yte	 flygekontrolltjenester	 for	 kontrollerte	
flyginger	i	kontrollområder	under	dens	ansvarsområde,

5.	 «flyginger	 utført	 i	 samsvar	 med	 visuellflygereglene»	
(VFR-flyginger)	 alle	 flyginger	 utført	 i	 samsvar	 med	
visuellflygereglene	som	fastsatt	i	vedlegg	2(1)	til	Chicago-
konvensjonen	av	1944	om	internasjonal	sivil	luftfart,

6.	 «VHF-tildeling»	 tildeling	 av	 en	 VHF-frekvens	
til	 en	 luftfartstjeneste	 med	 sikte	 på	 bruk	 av	
talekommunikasjonsutstyr,

7.	 «system	 med	 forskjøvet	 bærebølge»	 et	 system	 som	
anvendes	i	situasjoner	der	radiodekningen	ikke	kan	sikres	
med	 én	 enkelt	 kombinasjon	 av	 sender	 og	 mottaker,	 og	
der	 signalene,	 for	 å	 redusere	 interferensproblemene,	 er	
forskjøvet	i	forhold	til	hovedbærefrekvensen,

8.	 «tildelt	 driftsmessig	dekningsområde»	det	 luftrom	der	 en	
bestemt	tjeneste	ytes,	og	der	tjenesten	har	frekvensvern,

9.	 «operatør»	en	person,	en	organisasjon	eller	et	foretak	som	
utfører	eller	tilbyr	seg	å	utføre	en	luftfartsoperasjon,

(1)	 10.	utgave,	juli	2005	—	www.icao.int.

10.	«arbeidsstasjon»	innredning	med	det	tekniske	utstyr	der	en	
ansatt	i	lufttrafikktjenesten	utfører	oppgaver	knyttet	til	sitt	
arbeid,

11.	«radiotelefoni»	 en	 form	 for	 radiokommunikasjon	 som	
primært	 er	 beregnet	 på	 informasjonsutveksling	 i	 form	av	
tale,

12.	«avtalebrev»	en	avtale	mellom	to	tilstøtende	ATC-enheter	
som	angir	hvordan	deres	respektive	ansvar	for	flygekontroll	
skal	samordnes,

13.	«Det	 integrerte	 system	 for	 innledende	 behandling	 av	
reiseplaner»	 (heretter	 kalt	 «IFPS»)	 et	 system	 innen	 Det	
europeiske	nett	 for	 lufttrafikkstyring	gjennom	hvilket	det	
ytes	en	sentralisert	tjeneste	for	behandling	og	distribusjon	
av	 reiseplaner	 som	 har	 ansvar	 for	 mottak,	 validering	
og	 distribusjon	 av	 reiseplaner	 innenfor	 det	 luftrom	 som	
omfattes	av	denne	forordning,

14.	«statlig	 luftfartøy»	 et	 luftfartøy	 som	brukes	 av	militæret,	
tollvesenet	og	politiet,

15.	«statlig	 luftfartøy	beregnet	på	 transport»	statlig	 luftfartøy	
med	faste	vinger	som	er	beregnet	på	transport	av	personer	
og/eller	last.

Artikkel 3

Krav til samvirkingsevne og ytelse

1.	 Operatører	skal,	med	forbehold	for	artikkel	5,	innen	15.	
mars	2008	sikre	at	deres	luftfartøyer	er	utstyrt	med	radioutstyr	
med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand.

2.	 I	 tillegg	 til	 muligheten	 for	 8,33	 kHz	 kanalavstand	
skal	 utstyret	 nevnt	 i	 nr.	 1	 kunne	 ta	 inn	 kanaler	med	 25	 kHz	
kanalavstand	 og	 fungere	 i	 et	miljø	 som	 anvender	 frekvenser	
med	forskjøvet	bærebølge.

3.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 sikre	 at	 alle	 VHF-
tildelinger	 for	 talekommunikasjon	 innen	 3.	 juli	 2008	
konverteres	 til	 kanalavstand	 8,33	 kHz	 for	 sektorer	 med	 et	
laveste	nivå	på	FL	195	eller	over.



Nr.	35/426 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

4.	 Nr.	3	får	ikke	anvendelse	på	sektorer	der	det	anvendes	et	
25	kHz-system	med	forskjøvet	bærebølge.

5.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 alle	 nødvendige	 tiltak	 for	
å	 sikre	 at	 relevante	 VHF-tildelinger	 meddeles	 til	 ytere	 av	
flysikringstjenester.

6.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 gjennomføre	 VHF-
tildelingene	 nevnt	 i	 nr.	 5.	 Dersom	 det	 under	 uvanlige	
omstendigheter	 ikke	 er	 mulig	 å	 overholde	 nr.	 3,	 skal	
medlemsstatene	 underrette	 Kommisjonen	 om	 årsakene	 til	
dette.

7.	 Ytere	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	ytelsen	til	deres	
talekommunikasjonssystemer	 med	 8,33	 kHz	 kanalavstand	
overholder	ICAO-standardene	nevnt	i	vedlegg	I	nr.	1.

8.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 sikre	 at	 deres	
talekommunikasjonssystemer	med	8,33	kHz	kanalavstand	gir	
mulighet	 for	 en	 driftsmessig	 akseptabel	 talekommunikasjon	
mellom	flygeledere	og	flygere	innenfor	det	tildelte	driftsmessige	
dekningsområdet.

9.	 Ytere	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	ytelsen	til	den	
sender-/mottakerkomponenten	 på	 bakken	 som	 er	 installert	 i	
talekommunikasjonssystemene	 med	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	
overholder	 ICAO-standardene	 angitt	 i	 vedlegg	 I	 nr.	 1	 med	
hensyn	 til	 frekvensstabilitet,	 modulasjon,	 følsomhet,	 faktisk	
mottakerbåndbredde	og	avvisning	av	tilstøtende	kanaler.

10.	 Operatører	 skal	 sikre	 at	 ytelsen	 til	
talekommunikasjonssystemene	 med	 8,33	 kHz	 kanalavstand	
som	er	montert	om	bord	i	deres	luftfartøyer	i	henhold	til	nr.	1,	
overholder	ICAO-standardene	angitt	i	vedlegg	I	nr.	2.

11.	 Det	dokument	fra	Den	europeiske	organisasjon	for	utstyr	
til	sivil	luftfart	(Eurocae)	som	er	angitt	i	vedlegg	I	nr.	3,	skal	
anses	 som	 tilstrekkelig	 dokumentasjon	 for	 overholdelse	med	
hensyn	 til	 frekvensstabilitet,	 modulasjon,	 følsomhet,	 faktisk	
mottakerbåndbredde	og	 avvisning	 av	 tilstøtende	kanaler	 som	
fastsatt	i	ICAO-standardene	angitt	i	vedlegg	I	nr.	2.

12.		 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 gjennomføre	
prosedyrene	 for	 underretning	 og	 innledende	 koordinering	
i	 sine	 behandlingssystemer	 for	 flygedata	 i	 samsvar	 med	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	1032/2006(1)	som	følger:

a)	 opplysninger	 om	 en	 flygings	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand	skal	overføres	mellom	ATC-enheter,

(1)	 EUT	L	186	av	7.7.2006,	s.	27.

b)	 opplysninger	 om	 en	 flygings	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand	 skal	 gjøres	 tilgjengelige	 på	 den	 relevante	
arbeidsstasjon,

c)	 flygelederen	 skal	 kunne	 endre	 opplysningene	 om	 en	
flygings	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand.

Artikkel 4

Tilhørende framgangsmåter

1.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 samt	 operatører	 skal	
sikre	 at	 alle	 seks	 sifre	 i	 den	 numeriske	 identifikasjonen	
brukes	 til	 å	 identifisere	 sendekanalen	 ved	 VHF-
radiotelefonikommunikasjon,	unntatt	når	både	femte	og	sjette	
siffer	er	null,	da	bare	de	fire	første	sifrene	brukes.

2.	 Ytere	av	flysikringstjenester	samt	operatører	skal	sikre	at	
deres	framgangsmåter	for	luft-til-bakke-talekommunikasjon	er	
i	samsvar	med	ICAO-bestemmelsene	angitt	i	vedlegg	I	nr.	4.

3.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 sikre	 at	 gjeldende	
framgangsmåter	for	luftfartøyer	som	er	utstyrt	med	radioutstyr	
med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	 og	 luftfartøyer	
som	ikke	har	slikt	utstyr,	spesifiseres	i	avtalebrevene	mellom	
ACC-ene.

4.	 Operatører	som	gjennomfører	flygingene	nevnt	i	artikkel	
1	 nr.	 3	 over	 FL	 195,	 samt	 agenter	 som	 opptrer	 på	 deres	
vegne,	 skal	 sikre	 at	 utover	 bokstaven	 S	 og/eller	 eventuelle	
andre	 bokstaver	 angis	 etter	 behov	 bokstaven	Y	 i	 rubrikk	 10	
i	 reiseplanen	 for	 luftfartøyer	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	
for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	 eller	 betegnelsen	 STS/EXM833	
i	 rubrikk	 18	 for	 luftfartøyer	 som	 ikke	 har	 slikt	 utstyr,	 men	
som	er	gitt	unntak	fra	kravet	om	obligatorisk	utstyr	om	bord.	
Luftfartøyer	som	normalt	kan	fly	over	FL	195	og	har	radioutstyr	
med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand,	men	som	planlegger	
å	fly	under	dette	nivået,	skal	angi	bokstaven	Y	i	rubrikk	10	i	
reiseplanen.

5.	 Ved	endring	av	status	 for	en	 flygings	mulighet	 for	8,33	
kHz	kanalavstand	skal	operatører	eller	agenter	som	opptrer	på	
disses	vegne,	sende	en	endringsmelding	til	IFPS	med	relevant	
betegnelse	i	relevant	rubrikk.

6.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	
å	 sikre	 at	 IFPS	 behandler	 og	 distribuerer	 opplysninger	 om	
muligheten	 for	 8,33	 kHz	 kanalavstand	 som	 de	 har	 mottatt	 i	
reiseplanene.
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Artikkel 5

Statlige luftfartøyer

1.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	statlige	luftfartøyer	beregnet	
på	transport	senest	3.	juli	2008	er	utstyrt	med	radioutstyr	med	
mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand.

2.	 Uten	 at	 det	 berører	 nasjonale	 framgangsmåter	 for	
meddelelse	 av	 opplysninger	 om	 statlige	 luftfartøyer,	 skal	
medlemsstatene	senest	3.	januar	2008	oversende	Kommisjonen	
listen	over	statlige	luftfartøyer	beregnet	på	transport	som	ikke	
vil	 bli	 utstyrt	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand	i	samsvar	med	nr.	1,	som	følge	av

a)	 at	de	tas	ut	av	drift	innen	31.	desember	2010,

b)	 anskaffelsesproblemer.

Dersom	 anskaffelsesproblemer	 forhindrer	 overholdelse	 av	
nr.	 1,	 skal	 medlemsstatene	 også	 underrette	 Kommisjonen	
innen	 3.	 januar	 2008	 om	 den	 dato	 da	 det	 berørte	 luftfartøy	
vil	 bli	 utstyrt	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand.	Datoen	skal	ikke	være	senere	enn	31.	desember	
2012.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 sikre	 at	 andre	 statlige	 luftfartøyer	
enn	 statlige	 luftfartøyer	 beregnet	 på	 transport	 senest	 31.	
desember	 2009	 er	 utstyrt	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	
8,33	kHz	kanalavstand.

4.	 Uten	 at	 det	 berører	 nasjonale	 framgangsmåter	 for	
meddelelse	 av	 opplysninger	 om	 statlige	 luftfartøyer,	 skal	
medlemsstatene	senest	30.	juni	2009	oversende	Kommisjonen	
listen	over	 andre	 statlige	 luftfartøyer	 enn	 statlige	 luftfartøyer	
beregnet	på	transport	som	ikke	vil	være	utstyrt	med	radioutstyr	
med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand	i	samsvar	med	nr.	3,	
som	følge	av

a)	 tvingende	 begrensninger	 av	 teknisk	 eller	 budsjettmessig	
art,

b)	 at	de	tas	ut	av	drift	innen	31.	desember	2010,

c)	 anskaffelsesproblemer.

Dersom	 anskaffelsesproblemer	 forhindrer	 overholdelse	 av	
nr.	 3,	 skal	 medlemsstatene	 også	 underrette	 Kommisjonen	
innen	 30.	 juni	 2009	 om	 den	 dato	 da	 det	 berørte	 luftfartøy	
vil	 bli	 utstyrt	 med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	
kanalavstand.	Datoen	skal	ikke	være	senere	enn	31.	desember	
2015.

5.	 Ytere	 av	 lufttrafikktjenester	 skal	 sikre	 at	 statlige	
luftfartøyer	som	ikke	er	utstyrt	med	radioutstyr	med	mulighet	
for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	 kan	 mottas,	 forutsatt	 at	 de	 kan	
håndteres	 sikkert	 innenfor	 kapasitetsbegrensningene	 til	
systemet	 for	 lufttrafikkstyring	 på	 UHF-frekvenser	 eller	 25	
kHz	VHF-frekvenser.

6.	 Medlemsstatene	 skal	 offentliggjøre	 framgangsmåtene	
for	 håndtering	 av	 statlige	 luftfartøyer	 som	 ikke	 er	 utstyrt	
med	 radioutstyr	 med	 mulighet	 for	 8,33	 kHz	 kanalavstand,	 i	
nasjonale	luftfartspublikasjoner.

7.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 årlig	 underrette	
medlemsstaten	 som	 har	 utpekt	 dem,	 om	 sine	 planer	 for	
håndtering	 av	 statlige	 luftfartøyer	 som	 ikke	 er	 utstyrt	 med	
radioutstyr	med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand,	idet	det	tas	
hensyn	til	kapasitetsbegrensninger	knyttet	til	framgangsmåtene	
omhandlet	i	nr.	6.

Artikkel 6

Sikkerhetskrav

Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	
sikre	 at	 de	 berørte	 parter	 før	 enhver	 endring	 i	 eksisterende	
systemer	 nevnt	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2	 eller	 innføring	 av	 nye	
systemer,	 gjennomfører	 en	 sikkerhetsvurdering,	 herunder	
fareidentifikasjon,	risikovurdering	og	risikoreduksjon.

Ved	 sikkerhetsvurderingen	 skal	 det	 minst	 tas	 hensyn	 til	
sikkerhetskravene	angitt	i	vedlegg	II.

Artikkel 7

Komponenters samsvar eller bruksegnethet

1.	 Før	 det	 utstedes	 en	 EF-erklæring	 om	 samsvar	 eller	
bruksegnethet	 som	 omhandlet	 i	 artikkel	 5	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	552/2004,	skal	produsenter	av	komponenter	 til	 systemene	
nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	vurdere	disse	komponentenes	samsvar	
eller	bruksegnethet	etter	kravene	i	del	A	i	vedlegg	III	til	denne	
forordning,	uten	at	nr.	2	berøres.

2.	 Prosesser	for	sertifisering	av	luftdyktighet	i	samsvar	med	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1592/2002(1)	
skal,	når	de	anvendes	på	luftbårne	komponenter	til	systemene	
nevnt	i	artikkel	1	nr.	2,	anses	som	akseptable	framgangsmåter	
for	 samsvarsvurdering	 av	 disse	 komponentene	 dersom	 de	
omfatter	påvisning	av	samsvar	med	denne	forordnings	krav	til	
samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet.

(1)	 EFT	L	240	av	7.9.2002,	s.	1.
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Artikkel 8

Verifisering av systemer

1.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 som	 kan	 påvise	 eller	 har	
påvist	 at	 de	 oppfyller	 vilkårene	 i	 vedlegg	 IV,	 skal	 verifisere	
systemene	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	i	samsvar	med	kravene	i	del	
C	i	vedlegg	III.

2.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 som	 ikke	kan	påvise	 at	 de	
oppfyller	kravene	i	vedlegg	IV,	skal	overdra	til	et	meldt	organ	
den	 verifisering	 av	 systemer	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 1	 nr.	 2.	
Denne	verifiseringen	skal	utføres	i	samsvar	med	kravene	i	del	
D	i	vedlegg	III.

Artikkel 9

Tilleggskrav

1.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	 sikre	 at	 alt	 tilknyttet	
personale	 gjøres	 behørig	 oppmerksom	 på	 de	 krav	 som	 er	
fastsatt	i	denne	forordning,	og	at	de	får	tilstrekkelig	opplæring	
for	sine	arbeidsoppgaver.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	
å	 sikre	 at	 personale	 som	 driver	 det	 IFPS	 som	 anvendes	
ved	 planlegging	 av	 flyginger,	 gjøres	 behørig	 oppmerksom	
på	 de	 krav	 som	 er	 fastsatt	 i	 denne	 forordning,	 og	 at	 de	 får	
tilstrekkelig	opplæring	for	sine	arbeidsoppgaver.

3.	 Ytere	av	flysikringstjenester	skal

a)	 utarbeide	 og	 ajourføre	 driftshåndbøker	 med	 de	
nødvendige	 instruksjoner	 og	 opplysninger,	 slik	 at	 alt	
berørt	personale	kan	anvende	denne	forordning,

b)	 sikre	 at	 håndbøkene	 nevnt	 i	 bokstav	 a)	 er	 tilgjengelige	
og	 holdes	 à	 jour,	 og	 at	 ajourføringen	 og	 distribusjonen	
av	 dem	 er	 gjenstand	 for	 hensiktsmessig	 kvalitets-	 og	
dokumentasjonshåndtering,

c)	 sikre	 at	 arbeidsmetodene	 og	 driftsrutinene	 er	 i	 samsvar	
med	denne	forordning.

4.	 Medlemsstatene	skal	treffe	de	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	
at	den	sentraliserte	tjenesten	for	behandling	og	distribusjon	av	
reiseplaner

a)	 utarbeider	 og	 ajourfører	 driftshåndbøker	 med	 de	
nødvendige	instruksjoner	og	opplysninger,	slik	at	alt	berørt	
personale	kan	anvende	denne	forordning,

b)	 sikrer	 at	 håndbøkene	 nevnt	 i	 bokstav	 a)	 er	 tilgjengelige	
og	 holdes	 à	 jour,	 og	 at	 ajourføringen	 og	 distribusjonen	
av	 dem	 er	 gjenstand	 for	 hensiktsmessig	 kvalitets-	 og	
dokumentasjonshåndtering,

c)	 sikrer	 at	 arbeidsmetodene	 og	 driftsrutinene	 er	 i	 samsvar	
med	denne	forordning.

5.	 Operatørene	 nevnt	 i	 artikkel	 3	 nr.	 1	 skal	 treffe	 de	
nødvendige	 tiltak	 for	 å	 sikre	 at	 personale	 som	 anvender	
radioutstyr,	 underrettes	 om	 denne	 forordning,	 at	 de	 får	
tilstrekkelig	 opplæring	 i	 bruk	 av	 dette	 utstyret,	 og	 at	 det	 om	
mulig	finnes	instruksjoner	i	førerkabinen.

6.	 Medlemsstatene	 skal	 treffe	 de	 nødvendige	 tiltak	 for	 å	
sikre	samsvar	med	denne	forordning,	herunder	offentliggjøring	
av	relevante	opplysninger	i	de	nasjonale	luftfartspublikasjoner.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	26.	oktober	2007.

 For Kommisjonen

	 Jacques	BARROT

 Visepresident

_____________
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VEDLEGG I

Standarder og bestemmelser nevnt i artikkel 3 og 4

1.	 Kapittel	2	«Aeronautical	Mobile	Service»,	avsnitt	2.1	«Air-ground	VHF	communication	system	characteristics»	
og	avsnitt	2.2	«System	characteristics	of	the	ground	installations»	i	ICAO-vedlegg	10	bind	III	del	2	(første	utgave	
—	juli	1995,	herunder	endring	nr.	80).

2.	 Kapittel	2	«Aeronautical	Mobile	Service»,	avsnitt	2.1	«Air-ground	VHF	communication	system	characteristics»,	
avsnitt	2.3.1	«Transmitting	 function»	og	avsnitt	2.3.2	«Receiving	 function»,	unntatt	underavsnitt	2.3.2.8	«VDL	
—	Interference	Immunity	Performance»	i	ICAO-vedlegg	10	bind	III	del	2	(første	utgave	—	juli	1995,	herunder	
endring	nr.	80).

3.	 Eurocae	Minimum	Operational	Performance	Specification	for	Airborne	VHF	Receiver-Transmitter	operating	in	the	
frequency	range	117,975-137,000	MHz,	dokument	ED-23B,	endring	3,	desember	1997.

4.	 Avsnitt	12.3.1.4	«8,33	kHz	channel	spacing»	i	ICAO	PANS-ATM	Doc.	4444	(14.	utgave	—	2001,	herunder	endring	
nr.	4).

_________



EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidendeNr.	35/430 21.6.2012

VEDLEGG II

Sikkerhetskrav nevnt i artikkel 6

1.	 Kravene	til	samvirkingsevne	og	ytelse	nevnt	i	artikkel	3	nr.	1	og	12	anses	som	sikkerhetskrav.

2.	 Kravene	i	forbindelse	med	tilhørende	framgangsmåter	angitt	i	artikkel	4	nr.	1	og	2	anses	som	sikkerhetskrav.

3.	 De	krav	til	statlige	luftfartøyer	som	er	angitt	i	artikkel	5	nr.	1,	3,	5	og	7,	anses	som	sikkerhetskrav.

4.	 Samsvarskravene	angitt	i	artikkel	9	nr.	1,	3,	5	og	6	anses	som	sikkerhetskrav.

5.	 Ytere	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	menneske/maskin-grensesnittet	for	visning	av	VHF-kanaler	er	i	samsvar	
med	framgangsmåtene	for	VHF-radiotelefoni.

6.	 Ytere	 av	 flysikringstjenester	 skal	vurdere	virkningen	ved	nedstigning	med	 luftfartøyer	 som	 ikke	er	utstyrt	med	
radioutstyr	med	mulighet	for	8,33	kHz	kanalavstand,	under	FL	195,	idet	det	tas	hensyn	til	faktorer	som	minste	sikre	
overflygingshøyder,	og	fastslå	om	det	kreves	endringer	i	sektorkapasitet	eller	luftrommets	utforming/strukturer.

7.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	konvertering	fra	25	til	8,33	kHz	utføres	i	en	prøveperiode	på	minst	fire	uker,	samtidig	
som	sikker	drift	verifiseres,	før	samordningen	i	COM2-tabellen	i	ICAO	Doc	7754.

8.	 Medlemsstatene	skal	sikre	at	det	ved	konvertering	fra	25	til	8,33	kHz	tas	hensyn	til	ICAO-frekvensplanleggingskriteriene	
beskrevet	 i	 del	 II	 —	 «VHF	 Air-Ground	 Communications	 Frequency	 Assignment	 Planning	 Criteria»	 i	 EUR	
Frequency	Management	Manual	—	ICAO	EUR	Doc	011	(2005).

_____________



21.6.2012 Nr.	35/431EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG III

DEL	A

KRAV TIL VURDERING AV KOMPONENTERS SAMSVAR ELLER BRUKSEGNETHET SOM NEVNT I 
ARTIKKEL 7

1.	 Verifiseringen	skal	påvise	at	komponenter	er	i	samsvar	med	ytelseskravene	i	denne	forordning,	eller	at	de	er	egnet	
til	bruk	i	prøvingsmiljøet.

2.	 Produsentens	anvendelse	av	modulen	beskrevet	i	del	B	anses	som	en	egnet	framgangsmåte	for	samsvarsvurdering	
for	å	sikre	og	erklære	komponenters	samsvar.	Tilsvarende	eller	strengere	framgangsmåter	tillates	også.

DEL	B

MODUL FOR INTERN PRODUKSJONSKONTROLL

1.	 Denne	modul	beskriver	en	framgangsmåte	der	produsenten	eller	dennes	representant	som	er	etablert	i	Fellesskapet	
og	 oppfyller	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	 nr.	 2,	 sikrer	 og	 erklærer	 at	 de	 aktuelle	 komponenter	 oppfyller	 kravene	 i	
denne	forordning.	Produsenten	eller	dennes	representant	som	er	etablert	i	Fellesskapet,	skal	utarbeide	en	skriftlig	
erklæring	om	samsvar	eller	bruksegnethet	i	samsvar	med	nr.	3	i	vedlegg	III	til	forordning	(EF)	nr.	552/2004.

2.	 Produsenten	skal	utarbeide	den	tekniske	dokumentasjon	beskrevet	i	nr.	4,	og	produsenten	eller	dennes	representant	
som	 er	 etablert	 i	 Fellesskapet,	 skal	 oppbevare	 denne	 i	minst	 ti	 år	 etter	 at	 de	 siste	 komponentene	 er	 produsert,	
til	 rådighet	 for	 relevante	 nasjonale	 tilsynsmyndigheter	 for	 inspeksjonsformål	 og	 til	 rådighet	 for	 ytere	 av	
flysikringstjenester	som	integrerer	disse	komponentene	i	sine	systemer.	Produsenten	eller	dennes	representant	som	
er	etablert	i	Fellesskapet,	skal	underrette	medlemsstatene	om	hvor	og	hvordan	nevnte	tekniske	dokumentasjon	kan	
stilles	til	rådighet.

3.	 Dersom	produsenten	 ikke	er	etablert	 i	Fellesskapet,	 skal	vedkommende	utpeke	én	eller	 flere	personer	 som	skal	
markedsføre	komponentene	i	Fellesskapet.	Denne	eller	disse	personene	skal	underrette	medlemsstatene	om	hvor	
og	hvordan	den	tekniske	dokumentasjonen	kan	stilles	til	rådighet.

4.	 Den	tekniske	dokumentasjonen	skal	være	slik	at	det	er	mulig	å	vurdere	om	komponentene	oppfyller	kravene	i	dette	
direktiv.	Dokumentasjonen	skal,	i	den	grad	det	er	relevant	for	en	slik	vurdering,	omfatte	konstruksjon,	produksjon	
og	drift	av	komponentene.

5.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 oppbevare	 en	 kopi	 av	 erklæringen	 om	 samsvar	 eller	 bruksegnethet	
sammen	med	den	tekniske	dokumentasjonen.

DEL	C

KRAV TIL VERIFISERING AV SYSTEMER SOM NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 1

1.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	påvise	systemenes	samsvar	med	kravene	i	denne	forordning	
til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet	i	et	vurderingsmiljø	som	gjenspeiler	systemenes	driftsmiljø.	Særlig	gjelder	
følgende:

–	 verifiseringen	av	systemer	for	luft-til-bakke-kommunikasjon	skal	påvise	at	8,33	kHz	kanalavstand	er	
i	bruk	for	VHF-kommunikasjon	mellom	luft	og	bakke	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	3,	og	at	ytelsen	til	
talekommunikasjonssystemene	med	8,33	kHz	kanalavstand	er	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	7,

–	 verifiseringen	av	behandlingssystemer	for	flygedata	skal	påvise	at	funksjonaliteten	beskrevet	i	artikkel	3	
nr.	12	er	korrekt	gjennomført.

2.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	utføres	i	samsvar	med	relevant	og	anerkjent	praksis.

3.	 Prøvingsverktøyene	for	verifisering	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	ha	relevant	funksjonalitet.
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4.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	 i	artikkel	1	nr.	2	skal	 frambringe	de	opplysningene	 i	de	 tekniske	dataene	som	
kreves	i	henhold	til	nr.	3	i	vedlegg	IV	til	forordning	(EF)	nr.	552/2004,	herunder	følgende	opplysninger:

–	 beskrivelse	av	gjennomføringen,

–	 rapport	om	de	inspeksjoner	og	prøvinger	som	er	gjennomført	før	systemet	tas	i	bruk.

5.	 Ytere	av	flysikringstjenester	skal	administrere	verifiseringen,	og	skal	særlig

–	 fastsette	et	egnet	miljø	for	driftsmessig	og	teknisk	vurdering	som	gjenspeiler	driftsmiljøet,

–	 verifisere	at	prøvingsplanen	beskriver	den	integrasjon	av	systemer	som	er	angitt	i	artikkel	1	nr.	2,	i	et	
driftsmessig	og	teknisk	vurderingsmiljø,

–	 verifisere	at	prøvingsplanen	fullt	ut	dekker	relevante	krav	til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet	i	denne	
forordning,

–	 sikre	sammenheng	og	kvalitet	i	den	tekniske	dokumentasjonen	og	prøvingsplanen,

–	 planlegge	prøvingens	gjennomføring,	personalressurser	samt	installering	og	konfigurering	av	
prøvingsplattformen,

–	 utføre	inspeksjoner	og	prøvinger	som	angitt	i	prøvingsplanen,

–	 skrive	rapporten	der	resultatene	av	inspeksjonene	og	prøvingene	framlegges.

6.	 Yteren	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	systemene	angitt	i	artikkel	1	nr.	2	som	drives	i	et	driftsvurderingsmiljø,	
oppfyller	denne	forordnings	krav	til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet.

7.	 Når	verifiseringen	viser	at	kravene	er	oppfylt,	skal	yterne	av	flysikringstjenester	utarbeide	EF-verifiseringserklæringen	
for	system	og	inngi	den	til	den	nasjonale	tilsynsmyndighet	sammen	med	de	tekniske	data	som	kreves	i	henhold	til	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	552/2004.

DEL	D

KRAV TIL VERIFISERING AV SYSTEMER SOM NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 2

1.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	påvise	systemenes	samsvar	med	kravene	i	denne	forordning	
til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet	i	et	vurderingsmiljø	som	gjenspeiler	systemenes	driftsmiljø.

Særlig	gjelder	følgende:

–	 verifiseringen	av	systemer	for	luft-til-bakke-kommunikasjon	skal	påvise	at	8,33	kHz	kanalavstand	er	
i	bruk	for	VHF-kommunikasjon	mellom	luft	og	bakke	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	3,	og	at	ytelsen	til	
talekommunikasjonssystemene	med	8,33	kHz	kanalavstand	er	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	7,

–	 verifiseringen	av	behandlingssystemer	for	flygedata	skal	påvise	at	funksjonaliteten	beskrevet	i	artikkel	3	
nr.	12	er	korrekt	gjennomført.

2.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	utføres	i	samsvar	med	relevant	og	anerkjent	praksis.

3.	 Prøvingsverktøyene	for	verifisering	av	systemer	nevnt	i	artikkel	1	nr.	2	skal	ha	relevant	funksjonalitet.
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4.	 Verifiseringen	av	systemer	nevnt	 i	artikkel	1	nr.	2	skal	 frambringe	de	opplysningene	 i	de	 tekniske	dataene	som	
kreves	i	henhold	til	nr.	3	i	vedlegg	IV	til	forordning	(EF)	nr.	552/2004,	herunder	følgende	opplysninger:

–	 beskrivelse	av	gjennomføringen,

–	 rapport	om	de	inspeksjoner	og	prøvinger	som	er	gjennomført	før	systemet	tas	i	bruk.

5.	 Yteren	av	flysikringstjenester	skal	fastsette	et	egnet	miljø	for	driftsmessig	og	teknisk	vurdering	som	gjenspeiler	
driftsmiljøet,	og	skal	få	verifisering	utført	av	et	meldt	organ.

6.	 Det	meldte	organ	skal	administrere	verifiseringen,	og	skal	særlig

–	 verifisere	at	prøvingsplanen	beskriver	den	integrasjon	av	systemer	som	er	angitt	i	artikkel	1	nr.	2,	i	et	
driftsmessig	og	teknisk	vurderingsmiljø,

–	 verifisere	at	prøvingsplanen	fullt	ut	dekker	relevante	krav	til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet	i	denne	
forordning,

–	 sikre	sammenheng	og	kvalitet	i	den	tekniske	dokumentasjonen	og	prøvingsplanen,

–	 planlegge	prøvingens	gjennomføring,	personalressurser	samt	installering	og	konfigurering	av	
prøvingsplattformen,

–	 utføre	inspeksjoner	og	prøvinger	som	angitt	i	prøvingsplanen,

–	 skrive	rapporten	som	framlegger	resultatene	av	inspeksjonene	og	prøvingene.

7.	 Det	meldte	organ	skal	sikre	at	systemene	angitt	i	artikkel	1	nr.	2	som	drives	i	et	driftsvurderingsmiljø,	oppfyller	
denne	forordnings	krav	til	samvirkingsevne,	ytelse	og	sikkerhet.

8.	 Når	verifiseringen	viser	at	kravene	er	oppfylt,	 skal	det	meldte	organ	utarbeide	en	EF-verifiseringserklæring	 for	
oppgavene	det	har	utført.

9.	 Deretter	skal	yteren	av	flysikringstjenester	utarbeide	EF-verifiseringserklæringen	for	system	og	inngi	den	til	den	
nasjonale	 tilsynsmyndighet	sammen	med	de	 tekniske	data	som	kreves	 i	henhold	 til	artikkel	6	 i	 forordning	(EF)	
nr.	552/2004.

______________
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VEDLEGG IV

Vilkår nevnt i artikkel 8

1.	 Yteren	 av	 flysikringstjenester	 skal	 ha	 innført	 rapporteringsmetoder	 i	 organisasjonen	 som	 sikrer	 og	 påviser	 at	
verifiseringsarbeidet	utføres	upartisk	og	uavhengig.

2.	 Yteren	av	 flysikringstjenester	 skal	 sikre	 at	personalet	 som	har	 ansvar	 for	verifiseringen,	utfører	den	med	 størst	
mulig	 faglig	 integritet,	 har	 best	 mulige	 tekniske	 kvalifikasjoner	 og	 er	 helt	 fri	 for	 press	 og	 påvirkning,	 særlig	
økonomisk,	som	kan	påvirke	deres	vurdering	eller	kontrollresultatene,	særlig	fra	personer	eller	grupper	av	personer	
som	påvirkes	av	kontrollresultatene.

3.	 Yteren	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	personalet	som	har	ansvar	for	verifiseringen,	har	tilgang	til	utstyr	som	
gjør	det	mulig	for	dem	å	utføre	de	nødvendige	kontrollene	korrekt.

4.	 Yteren	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	personalet	som	har	ansvar	for	verifiseringen,	har	solid	teknisk	og	faglig	
utdanning,	tilfredsstillende	kjennskap	til	kravene	i	forbindelse	med	den	verifiseringen	de	skal	utføre,	tilstrekkelig	
erfaring	med	denne	slags	arbeid	og	ferdigheter	til	å	utarbeide	de	erklæringene,	registreringene	og	rapportene	som	
påviser	at	kontrollene	er	utført.

5.	 Yteren	av	flysikringstjenester	skal	sikre	at	personalet	som	har	ansvar	for	verifiseringen,	er	i	stand	til	å	utføre	sine	
kontroller	 upartisk.	Deres	 godtgjøring	 skal	 ikke	 avhenge	 av	 antallet	 utførte	 kontroller	 eller	 resultatene	 av	 slike	
kontroller.

_____________
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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)	 ble	
fellesskapslisten	over	luftfartsselskaper	som	er	underlagt	
driftsforbud	 i	 Fellesskapet,	 omhandlet	 i	 kapittel	 II	 i	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2111/2005,	
opprettet.

2)	 I	 samsvar	 med	 artikkel	 4	 nr.	 3	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 2111/2005	 har	 noen	 medlemsstater	 oversendt	
Kommisjonen	 opplysninger	 som	 er	 relevante	 for	
ajourføringen	av	fellesskapslisten.	Relevante	opplysninger	
er	også	oversendt	av	tredjestater.	På	grunnlag	av	dette	bør	
fellesskapslisten	ajourføres.

3)	 Kommisjonen	 har	 underrettet	 alle	 berørte	
luftfartsselskaper	 enten	 direkte	 eller,	 dersom	 det	 ikke	
har	 vært	 praktisk	mulig,	 gjennom	 tilsynsmyndighetene,	
om	 de	 vesentlige	 fakta	 og	 årsaker	 som	 ville	 bli	 lagt	 til	
grunn	for	en	beslutning	om	å	pålegge	dem	driftsforbud	i	
Fellesskapet	eller	endre	vilkårene	i	et	driftsforbud	for	et	
luftfartsselskap	som	er	oppført	på	fellesskapslisten.

4)	 Kommisjonen	har	 gitt	 luftfartsselskapene	mulighet	 til	 å	
gjennomgå	 dokumentene	 framlagt	 av	 medlemsstatene,	
framlegge	 skriftlige	 merknader	 og	 innen	 ti	 virkedager	
gi	 Kommisjonen	 og	 Flysikkerhetskomiteen	 nedsatt	 ved	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	311	av	29.11.2007,	s.	12,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	31/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XIII	(Transport),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	16

(1)	 EUT	L	344	av	27.12.2005,	s.	15.
(2)	 EUT	L	84	 av	23.3.2006,	 s.	 14.	Forordningen	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	

nr.	1043/2007	(EUT	L	239	av	12.9.2007,	s.	50).

rådsforordning	(EØF)	nr.	3922/91	av	16.	desember	1991	
om	 harmonisering	 av	 tekniske	 krav	 og	 administrative	
framgangsmåter	i	sivil	luftfart(3)	en	muntlig	redegjørelse.

5)	 Myndighetene	 med	 ansvar	 for	 tilsynet	 med	 de	 berørte	
luftfartsselskapene	 er	 blitt	 rådspurt	 av	 Kommisjonen	
samt	i	særlige	tilfeller	noen	medlemsstater.

6)	 Forordning	(EF)	nr.	474/2006	bør	derfor	endres.

Blue Wing Airlines

7)	 Etter	analyse	av	dokumentasjonen	framlagt	av	Blue	Wing	
Airlines	i	forbindelse	med	framdriften	i	gjennomføringen	
av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak,	 og	 etter	 at	 Surinams	
vedkommende	myndigheter	godkjente	dokumentasjonen	
og	vurderte	den	positivt,	foreligger	det	tilstrekkelig	bevis	
på	at	luftfartsselskapet	har	sluttført	de	korrigerende	tiltak	
som	var	nødvendige	for	å	utbedre	manglene	som	gjorde	
at	selskapet	ble	oppført	på	fellesskapslisten.

8)	 På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	er	vurderingen	at	Blue	
Wing	Airlines	har	truffet	alle	de	tiltak	som	er	nødvendige	
for	 å	 oppfylle	 de	 gjeldende	 sikkerhetsstandarder,	 og	
derfor	bør	fjernes	fra	vedlegg	A.

Pakistan International Airlines

9)	 Pakistan	 International	 Airlines	 har	 framlagt	 for	
Kommisjonen	dokumentasjon	på	de	korrigerende	tiltakene	
som	 er	 gjennomført	 for	 å	 utbedre	 sikkerhetsmanglene	
på	 de	 resterende	 luftfartøyene	 i	 selskapets	 flåte	 med	
Airbus	A-310	 (registreringsmerker:	AP-BDZ,	AP-BEB,	
AP-BGO,	AP-BEQ,	AP-BGS	 og	AP-BGQ)	 og	 Boeing	
B-747-300	 (registreringsmerker:	 AP-BFW,	 AP-BFV,	
AP-BFY)	som	fremdeles	er	underlagt	driftsbegrensninger.	
Pakistans	 vedkommende	 myndigheter	 har	 godkjent	
tiltakene.

10)	 På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	er	derfor	vurderingen	at	
driftsbegrensningene	som	Pakistan	International	Airlines	
for	 tiden	er	underlagt,	oppheves,	og	at	selskapet	 fjernes	
fra	vedlegg	B.

(3)	 EFT	 L	 373	 av	 31.12.1991,	 s.	 4.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1900/2006	 (EUT	L	377	 av	
27.12.2006,	s.	177).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1400/2007

av 28. november 2007

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper  
som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)
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11)	 Pakistans	 vedkommende	 myndigheter	 har	 godtatt	
at	 før	 de	 berørte	 luftfartøyene	 settes	 i	 drift	 igjen,	
herunder	 luftfartøyene	 omhandlet	 i	 betraktning	
8	 i	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 787/2007(1),	 må	
de	 framlegge	 for	 myndighetene	 i	 medlemsstaten	 der	
ankomstlufthavnen	 ligger,	 samt	 for	 Kommisjonen,	 en	
rapport	 fra	 en	 sikkerhetsinspeksjon	 av	 luftfartøyet	 som	
de	 har	 utført	 høyst	 72	 timer	 før	 fartøyet	 settes	 i	 drift.	
Når	 rapporten	 mottas,	 kan	 den	 berørte	 medlemsstaten	
om	 nødvendig	 treffe	 passende	 tiltak	 i	 samsvar	 med	
artikkel	6	i	forordning	(EF)	nr.	2111/2005.	Ved	ankomst	
bør	 det	 utføres	 en	 fullstendig	 SAFA-inspeksjon	 på	
bakken	 av	 luftfartøyet,	 og	 rapporten	 bør	 umiddelbart	
sendes	 Kommisjonen,	 som	 vil	 videresende	 den	 til	 de	
andre	 medlemsstatene.	 Medlemsstatene	 vil	 sørge	 for	
systematisk	kontroll	med	den	 faktiske	overholdelsen	av	
de	gjeldende	sikkerhetsstandardene	gjennom	å	prioritere	
inspeksjoner	 på	 bakken	 av	 dette	 luftfartsselskapets	
luftfartøyer.

Mahan Air

12)	 Etter	at	Mahan	Air	framla	en	revidert	plan	for	korrigerende	
tiltak	 og	 tilhørende	 dokumentasjon	 i	 forbindelse	 med	
gjennomføringen	 av	 denne	 planen,	 og	 etter	 at	 Den	
islamske	 republikk	 Irans	 vedkommende	 myndigheter	
godkjente	og	gav	en	positiv	vurdering	av	den,	foreligger	
det	tilstrekkelig	bevis	på	at	luftfartsselskapet	er	i	ferd	med	
å	gjennomføre	korrigerende	tiltak	for	å	utbedre	manglene	
som	førte	til	at	det	ble	oppført	på	fellesskapslisten.

13)	 Til	 tross	 for	 gjennomføringen	 av	 korrigerende	 tiltak	 på	
områdene	 vedlikehold	 og	 teknikk	 er	 det	 dokumentert	
alvorlige	 mangler	 med	 hensyn	 til	 kontinuerlig	
luftdyktighet	 for	 visse	 luftfartøyer	 som	 flyr	 til	
Fellesskapet,	 noe	 som	 har	 ført	 til	 at	 det	 er	 innledet	 en	
framgangsmåte	for	å	oppheve	luftdyktighetsbevisene	for	
disse	luftfartøyene,	og	det	er	dokumentert	at	det	er	store	
mangler	med	hensyn	 til	vedlikeholdskravene.	Det	anses	
som	 nødvendig	 å	 justere	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	
ytterligere	når	det	gjelder	flyvirksomheten,	og	det	er	blitt	
anmodet	om	dette(2).

14)	 På	grunnlag	av	de	felles	kriterier	er	vurderingen	at	Mahan	
Air	på	dette	 tidspunkt	 ikke	har	vist	evne	til	å	 treffe	alle	
de	tiltak	som	er	nødvendige	for	å	oppfylle	de	gjeldende	
sikkerhetsstandarder,	og	derfor	fortsatt	bør	være	oppført	
i	 vedlegg	 A.	 Kommisjonen	 merker	 seg	 Den	 islamske	
republikk	 Irans	 vedkommende	 myndigheters	 vilje	 til	
å	 forbedre	 utøvelsen	 av	 sitt	 tilsynsansvar	 med	 hensyn	
til	 bedring	 av	 sikkerheten	 og	 til	 å	 samarbeide	 tett	med	
Kommisjonen	for	dette	formål.

(1)	 EUT	L	175	av	5.7.2007,	s.	10.
(2)	 Brev	 fra	Kommisjonen	 til	Mahan	Air	 av	19.	oktober	2007	—	også	 sendt	

Irans	organisasjon	for	sivil	luftfart	(CAO)	samme	dato.

Ukrainian Mediterranean Airlines

15)	 Etter	 at	 Ukrainian	 Mediterranean	 Airlines	 framla	 en	
revidert	 plan	 for	 korrigerende	 tiltak	 og	 tilhørende	
dokumentasjon	 i	 forbindelse	 med	 gjennomføringen	 av	
den,	 og	 etter	 at	 Ukrainas	 vedkommende	 myndigheter	
godkjente	 og	 vurderte	 dem,	 foreligger	 det	 tilstrekkelig	
bevis	på	at	luftfartsselskapet	er	i	ferd	med	å	gjennomføre	
korrigerende	 tiltak	 for	 å	 utbedre	 manglene	 som	 førte	
til	 at	 det	 ble	 oppført	 på	 fellesskapslisten.	 Ukrainas	
vedkommende	 myndigheter	 har	 inspisert	 luftfartøyet	
og	 utstedt	 et	 nytt	 godkjenningssertifikat	 (AOC)	 som	 er	
gyldig	i	tolv	måneder	fram	til	15.	oktober	2008.	Likevel	
er	 Ukrainas	 vedkommende	 myndigheter	 i	 henhold	 til	
brev	 av	 13.	 november	 2007	 fortsatt	 bekymret	 over	
utilstrekkelig	 kontroll	 fra	 luftfartsselskapets	 ledelse	 i	
forbindelse	 med	 gjentatte	 mangler	 og	 kvaliteten	 på	
registrene	 for	 flyforberedelser.	 Ifølge	 Ukrainas	
vedkommende	myndigheter	 oppdager	 de	 slike	 mangler	
så	 ofte	 at	 det	 ikke	 er	 mulig	 for	 dem	 å	 avgjøre	 om	
forbedringene	 i	 luftfartsselskapet	 er	 gjennomarbeidede	
og	 langsiktige,	 til	 tross	 for	 de	 positive	 endringene.	
Ukrainas	vedkommende	myndigheter	bekrefter	dessuten	
at	luftfartsselskapet	trenger	store	ressurser	og	lang	tid	for	
å	oppfylle	de	relevante	standardene.

16)	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	 kriterier	 er	 vurderingen	 at	
Ukrainian	Mediterranean	Airlines	 ikke	 har	 vist	 evne	 til	
å	 treffe	 alle	 de	 tiltak	 som	er	 nødvendige	 for	 å	 oppfylle	
de	gjeldende	sikkerhetsstandarder,	og	derfor	fortsatt	bør	
være	oppført	i	vedlegg	A.

17)	 Kommisjonen	 merker	 seg	 Ukrainas	 vedkommende	
myndigheters	 vilje	 til	 å	 forbedre	 tilsynet	 med	 dette	
luftfartsselskapet	 med	 henblikk	 på	 å	 framskynde	 en	
korrekt	gjennomføring	av	planen	for	korrigerende	tiltak.

Hewa Bora Airways

18)	 Hewa	 Bora	 Airways	 har	 de	 siste	 fire	 månedene	
innstilt	 sine	 flyginger	 til	 Fellesskapet	 med	 luftfartøyer	
av	 typen	 Boeing	 B767-266ER,	 serienummer	 23	 178	
og	 registreringsnummer	 9Q-CJD,	 som	 selskapet	 har	
fått	 tillatelse	 til	 å	 fly	 med	 i	 henhold	 til	 forordning	
(EF)	 nr.	 235/2007.	 Det	 har	 i	 stedet	 drevet	 flyginger	 til	
Fellesskapet	ved	å	leie	inn	fly	med	besetning	(ACMI)	fra	
et	belgisk	luftfartsselskap.

19)	 På	grunnlag	av	disse	opplysningene	anser	Kommisjonen	
at	det	 ikke	har	skjedd	noen	endring	 i	 luftfartsselskapets	
status,	og	at	 luftfartøyer	av	 typen	Boeing	B767-266ER,	
serienummer	 23	 178,	 fortsatt	 bør	 være	 oppført	 i	
vedlegg	B.
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Luftfartsselskaper fra Ekvatorial-Guinea

20)	 Foretaket	Cronos	Airlines	har	underrettet	Kommisjonen	
om	 at	 det	 har	 fått	 innvilget	 et	 godkjenningssertifikat	
av	 myndighetene	 i	 Ekvatorial-Guinea.	 Ettersom	 dette	
nye	 luftfartsselskapet	 er	 sertifisert	 av	 myndighetene	 i	
Ekvatorial-Guinea,	 som	 har	 vist	 manglende	 evne	 til	 å	
føre	 tilstrekkelig	 sikkerhetstilsyn,	 bør	 det	 oppføres	 i	
vedlegg	A.

21)	 Myndighetene	 i	 Ekvatorial-Guinea	 har	 framlagt	 for	
Kommisjonen	ajourførte	opplysninger	om	virksomheten	
til	de	luftfartsselskaper	som	myndighetene	har	sertifisert.	
De	 har	 blant	 annet	 oppgitt	 at	 Guinea	 Airways	 har	
innstilt	 sin	 virksomhet.	 Det	 er	 likevel	 ingen	 bevis	 for	
at	 godkjenningssertifikatet	 til	 nevnte	 luftfartsselskap	 er	
trukket	 tilbake.	 Uten	 disse	 opplysningene	 kan	 derfor	
luftfartsselskapet	ikke	fjernes	fra	vedlegg	A	på	nåværende	
tidspunkt.

Luftfartsselskaper fra Republikken Kirgisistan

22)	 Myndighetene	 i	 Republikken	 Kirgisistan	 har	 framlagt	
dokumentasjon	 for	 Kommisjonen	 som	 viser	 at	 de	 har	
trukket	 tilbake	 godkjenningssertifikatet	 til	World	Wing	
Aviation	av	sikkerhetsgrunner.	Ettersom	luftfartsselskapet	
som	er	sertifisert	i	Republikken	Kirgisistan,	følgelig	har	
innstilt	sin	virksomhet,	bør	det	fjernes	fra	vedlegg	A.

Luftfartsselskaper fra Republikken Indonesia

23)	 På	 invitasjon	 fra	 Indonesias	 direktorat	 for	 sivil	 luftfart	
(DGCA)	 foretok	en	gruppe	med	europeiske	sakkyndige	
en	 inspeksjonsreise	 til	 Indonesia	 5.-9.	 november	 2007.	
Gruppens	rapport	viser	at	DGCA	allerede	i	2007	iverksatte	
korrigerende	tiltak	for	å	styrke	sin	evne	til	å	gjennomføre	
og	håndheve	de	gjeldende	sikkerhetsstandardene.	DGCA	
har	opplyst	at	det	i	2007	begynte	å	omstrukturere	DGCA	
og	gi	utvidet	myndighet	til	sine	inspektører.	Det	påpeker	
imidlertid	 også	 at	 sikkerhetstilsynet	 med	 de	 sertifiserte	
luftfartsselskapene	ikke	kunne	gjennomføres	i	sin	helhet	
de	første	ti	måneder	av	2007.	DGCA	har	fra	begynnelsen	
av	 2008	 til	 hensikt	 å	 framskaffe	 flere	 menneskelige	
og	 økonomiske	 ressurser	 slik	 at	 det	 kan	 oppfylle	 sine	
forpliktelser	 i	 henhold	 til	 Chicago-konvensjonen.	
Kommisjonen	merker	seg	dette	framskrittet,	og	kommer	
med	 en	 sterk	 oppfordring	 til	DGCA	om	å	 gjennomføre	
alle	 de	 korrigerende	 tiltakene	 som	 er	 framlagt	 for	
Kommisjonen.	 Kommisjonen	 mener	 imidlertid	 at	
den	 nåværende	 situasjonen	 med	 hensyn	 til	 DGCAs	
gjennomføring	av	korrigerende	tiltak	for	øyeblikket	gjør	
at	 det	 ikke	 er	 mulig	 å	 oppheve	 driftsforbudet	 som	 er	
pålagt	 alle	 luftfartsselskaper	 som	er	 sertifisert	 av	denne	
myndighet.

24)	 Myndighetene	i	Indonesia	har	framlagt	for	Kommisjonen	
en	 ajourført	 liste	 over	 luftfartsselskaper	 som	 innehar	
et	 godkjenningssertifikat	 for	 luftfartsselskap.	
Luftfartsselskapene	 som	 på	 nåværende	 tidspunkt	 er	
sertifisert	 i	 Indonesia,	 er:	 Garuda	 Indonesia,	 Merpati	
Nusantara,	 Kartika	Airlines,	 Mandala	Airlines,	 Trigana	

Air	Service	(AOC	121-006	og	135-005),	Metro	Batavia,	
Pelita	Air	Service	(AOC	121-008	og	135-001),	Indonesia	
Air	Asia,	Lion	Mentari	Airlines,	Wing	Adabi	Nusantara,	
Cardig	Air,	Riau	Airlines,	Trans	Wisata	Prima	Aviation,	
Tri	 MG	 Intra	 Airlines	 (AOC	 121-018	 og	 135-037),	
Ekspres	 Transportasi	 Antar	 Benua	 (AOC	 121-019	 og	
135-032),	 Manunggal	Air	 Service,	 Megantara	Airlines,	
Sriwijaya	 Air,	 Adam	 Skyconnection	 Airlines,	 Travel	
Expres	 Airlines,	 Republic	 Expres	 Airlines,	 Airfast	
Indonesia,	 Travira	 Utama,	 Derazona	 Air	 Service,	
National	Utility	Helicopter,	Deraya	Air	Taxi,	Dirgantara	
Air	Service,	SMAC,	Kura-Kura	Aviation,	 Indonesia	Air	
Transport,	Gatari	Air	Service,	Intan	Angkasa	Air	Service,	
Air	 Pacific	 Utama,	 Transwisata	 Prima	 Aviation,	 Asco	
Nusa	Air	 Transport,	 Pura	Wisata	 Baruna,	 Panarbangan	
Angkasa	Semesta,	Asi	Pujiastuti,	Aviastar	Mandiri,	Dabi	
Air	 Nusantara,	 Balai	 Kalibrasi	 Fasilitas	 Penerbangan,	
Sampurna	Air	Nusantara	 og	Eastindo.	 Fellesskapslisten	
bør	 derfor	 ajourføres	 og	 nevnte	 luftfartsselskaper	
oppføres	i	vedlegg	A.

TAAG Angola Airlines

25)	 Angolas	 vedkommende	 myndigheter	 har	 framlagt	 for	
Kommisjonen	 en	 ny	 plan	 for	 korrigerende	 tiltak	 som	
har	 som	 mål	 å	 styrke	 evnen	 til	 å	 gjennomføre	 og	
håndheve	 gjeldende	 sikkerhetsstandarder	 med	 hensyn	
til	 luftfartsselskapet	TAAG	Angola	Airlines,	samt	 ta	 tak	
i	 sikkerhetsproblemene	 som	 ICAO	 tok	 opp	 under	 sin	
USOAP-revisjon	i	2004.

26)	 Luftfartsselskapet	 TAAG	Angola	Airlines	 har	 framlagt	
for	Kommisjonen	 opplysninger	 om	hvilke	 korrigerende	
tiltak	 som	 gjennomføres	 for	 å	 utbedre	 årsaken	 til	
sikkerhetsmanglene	 påvist	 ved	 inspeksjoner	 på	 bakken	
som	er	utført	innenfor	rammen	av	SAFA-programmet,	og	
som	viser	at	manglene	forekommer	systematisk.

27)	 Kommisjonen	 anerkjenner	 luftfartsselskapets	 innsats	
for	 å	 treffe	 alle	 de	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	
oppfylle	 gjeldende	 sikkerhetsstandarder,	 samt	 den	 store	
samarbeidsviljen	som	både	luftfartsselskapet	og	Angolas	
vedkommende	 myndigheter	 har	 utvist.	 Kommisjonen	
mener	 likevel	 at	 det	 på	 nåværende	 tidspunkt	 er	 for	
tidlig	 å	 treffe	 en	 beslutning	 om	 å	 fjerne	TAAG	Angola	
Airlines	 fra	 fellesskapslisten,	delvis	 fordi	det	 fortsatt	 er	
alvorlige	 sikkerhetsmangler	 som	må	 utbedres,	 og	 fordi	
vedkommende	myndigheter	er	 i	en	prosess	for	å	fornye	
sertifiseringen	 av	 selskapet.	 Kommisjonen	 vil	 avlegge	
et	 besøk	 på	 stedet	 for	 å	 verifisere	 at	 de	 korrigerende	
tiltakene	som	luftfartsselskapet	er	 i	 ferd	med	å	avslutte,	
er	ferdig	gjennomført.

Luftfartsselskaper fra Albania

28)	 29.	august	2007	framla	Albanias	sivile	luftfartsmyndigheter	
en	omfattende	forbedringsplan	for	Kommisjonen	der	de	
forpliktet	seg	til	regelmessig	å	gi	Kommisjonen	ajourførte	
framdriftsrapporter	med	 hensyn	 til	 gjennomføringen	 av	
nevnte	plan.



Nr.	35/438 21.6.2012EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

29)	 Av	 den	 første	 framdriftsrapporten	 som	Albanias	 sivile	
luftfartsmyndighet	 framla	 5.	 november	 2007,	 framgår	
det	 at	 Albanias	 vedkommende	 myndigheter	 har	 gjort	
framskritt	 når	 det	 gjelder	 gjennomføringen	 av	 nevnte	
handlingsplan,	 og	 at	 de	 har	 til	 hensikt	 å	 ha	 fullført	
den	 helt	 innen	 utgangen	 av	 2008.	 Deres	 engasjement	
for	 å	 forbedre	 kapasiteten	 når	 det	 gjelder	 tilsyn	 med	
flysikkerheten	 er	 ytterligere	 bekreftet	 av	 rapporten	
fra	 det	 siste	 kontrollbesøket	 som	 ble	 avlagt	 i	 Albania	
22.	 -26.	 oktober	 2007	 innenfor	 rammen	 av	 det	 felles	
europeiske	luftfartsområde	(ECAA).

30)	 Kommisjonen	vil	 fortsette	 å	 overvåke	gjennomføringen	
av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak	 gjennom	
framdriftsrapportene	 som	 de	 albanske	 myndighetene	
skal	framlegge.	Medlemsstatene	vil	sørge	for	systematisk	
kontroll	med	den	faktiske	overholdelsen	av	de	gjeldende	
sikkerhetsstandardene	 gjennom	 inspeksjoner	 på	 bakken	
av	disse	luftfartsselskapenes	luftfartøyer.

Luftfartsselskaper fra Republikken Moldova

31)	 Kommisjonen	 har	 gjennomgått	 planen	 for	 korrigerende	
tiltak	 som	 Republikken	 Moldovas	 vedkommende	
myndigheter	 framla	 3.	 september	 2007,	 og	 har	 merket	
seg	 hvor	 langt	 de	 har	 kommet	 i	 gjennomføringen.	Den	
framlagte	planen	inneholder	langsiktige	løsninger	for	det	
nåværende	 antall	 luftfartsselskaper	 som	 er	 sertifisert	 i	
Republikken	Moldova.

32)	 Kommisjonen	 mener	 derfor	 at	 så	 lenge	 antallet	
luftfartsselskaper	 under	 tilsyn	 av	 vedkommende	
myndigheter	i	Republikken	Moldova	holdes	på	nåværende	
nivå,	er	tiltakene	til	disse	myndighetene	tilstrekkelige	til	
at	 de	 på	nytt	 kan	utføre	 sine	 tilsynsoppgaver	 i	 samsvar	
med	Chicago-konvensjonen.	For	å	sikre	at	disse	tiltakene	
på	en	holdbar	måte	utbedrer	de	tidligere	påviste	mangler,	
vil	Kommisjonen	 fortsette	 å	 overvåke	gjennomføringen	
av	 planen	 for	 korrigerende	 tiltak.	 Medlemsstatene	
vil	 sørge	 for	 systematisk	 kontroll	 med	 den	 faktiske	
overholdelsen	 av	 de	 gjeldende	 sikkerhetsstandardene	
gjennom	 å	 prioritere	 inspeksjoner	 på	 bakken	 av	
luftfartøyer	 fra	 luftfartsselskaper	 som	 er	 sertifisert	 av	
disse	myndigheter,	og	umiddelbart	oversende	resultatene	
av	disse	inspeksjonene	til	Kommisjonen.

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon

33)	 Etter	 drøftinger	 mellom	 Den	 russiske	 føderasjons	
vedkommende	 myndigheter	 og	 Kommisjonen	 og	
etter	 at	 førstnevnte	 framla	 dokumentasjon	 som	
viser	 at	 luftfartsselskaper	 som	 har	 vært	 underlagt	
driftsbegrensninger	siden	23.	juni	2007,	har	gjennomført	
korrigerende	 tiltak,	 besluttet	 Den	 russiske	 føderasjons	
vedkommende	myndigheter	26.	november	2007	å	endre	
driftsbegrensningene	 som	 ble	 innført	 gjennom	 deres	
beslutning	av	23.	juni	2007.	I	henhold	til	denne	beslutning	
oppheves	 driftsforbudet	 for	 luftfartsselskapene	 Kuban	
Airlines,	Yakutia	Airlines	og	Kavminvodyavia.

34)	Ifølge	 samme	 beslutning	 får	 visse	 luftfartsselskaper	 til-
latelse	 til	 å	 drive	 flyginger	 til	 Fellesskapet	 bare	 med	
særskilt	 utstyr.	 Det	 gjelder	 følgende	 luftfartsselskaper:	
Krasnoyarsk	 Airlines:	 luftfartøyene	 Boeing-737	 (EI-
DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW),	 Boeing-757	 (EI-
DUA/DUD/DUC/DUE),	 Boeing-767	 (EI-DMP/DMH),	
Тu-214	 (RA-65508),	 Тu-154M	 (RA-85720);	 Ural	 Air-
lines:	 luftfartøyene	 А-320	 (VP-BQY/BQZ),	 Тu-154M	
(RA-85807/85814/85833/85844);	 Gazpromavia:	 luft-
fartøyet	 Falcon-900	 (RA-09000/09001/09006/09008);	
Atlant-Soyuz:	 luftfartøyene	 Boeing-737	 (VP-BBL/
BBM),	 Тu-154M	 (RA-85709/85740);	 UTAir:	 luftfartøy-
ene	 ATR-42	 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK),	 Gulfstream	 IV	
(RA-10201/10202),	 Тu-154M	 (RA-85805/85808);	 Kav-
minvodyavia:	 luftfartøyene	 Тu-204	 (RA-64022/64016),	
Тu-154М	 (RA-85715/85826/85746);	 Kuban	 Airlines:	
luftfartøyet	 Yak-42	 (RA-42386/42367/42375);	 Air	 Com-
pany	Yakutia:	 luftfartøyene	 Тu-154М	 (RA-85700/85794)	
og	 Boeing-757-200	 (VP-BFI);	 Airlines	 400:	 luftfartøyet	
Тu-204	(RA-64018/64020).

35)	I	 tillegg	 har	 Den	 russiske	 føderasjons	 vedkommende	
myndigheter	 ifølge	 ovennevnte	 beslutning	 innført	 drifts-
begrensninger	for	visse	luftfartøyer	fra	Orenburg	Airlines	
—	 luftfartøyene	Tu	154	 (RA-85768)	 og	B-737-400	 (VP-
BGQ);	Air	Company	Tatarstan	—	luftfartøyet	Tu-154	(RA	
85101	og	RA-85109);	Air	Company	Sibir	—	 luftfartøyet	
B-737-400	 (VP-BTA)	 og	 Rossija	—	 luftfartøyet	 Tu-154	
(RA-85753	 og	 RA-85835).	 Disse	 luftfartøyene	 har	 ikke	
tillatelse	 til	 å	 utføre	 flyginger	 til	 Fellesskapet.	 Ifølge	
samme	 beslutning	 vil	Den	 russiske	 føderasjons	 vedkom-
mende	 myndigheter	 senest	 20.	 februar	 2008	 framlegge	
en	vurdering	 for	Kommisjonen	etter	 at	de	har	kontrollert	
at	 de	 berørte	 luftfartsselskapene	 har	 gjennomført	 de	 kor-
rigerende	 tiltakene	de	har	påtatt	 seg	samt	at	 tiltakene	har	
vært	 virkningsfulle.	 Det	 minnes	 om	 at	 alle	 luftfartøyer	
som	er	bygd	i	den	tidligere	Sovjetunionen,	registrert	i	Den	
russiske	føderasjon	og	i	kommersiell	trafikk,	må	oppfylle	
kravet	i	del	II	kapittel	3	bind	1	av	vedlegg	16	til	Chicago-
konvensjonen.

36)	Kommisjonen	har	merket	seg	beslutningen	til	Den	russiske	
føderasjons	vedkommende	myndigheter	og	særlig	det	fak-
tum	at	tiltakene	som	er	omhandlet	i	den,	ikke	vil	bli	endret	
før	sikkerhetsmanglene	hos	de	berørte	 luftfartsselskapene	
er	utbedret	på	en	 tilfredsstillende	måte	for	både	Den	rus-
siske	føderasjons	vedkommende	myndigheter	og	for	Kom-
misjonen,	 og	 at	 Den	 russiske	 føderasjons	 vedkommende	
myndigheter	bare	kan	vedta	endringer	av	disse	tiltakene	i	
samordning	med	Kommisjonen.	Den	har	også	merket	seg	
at	samtlige	russiske	luftfartsselskaper	som	utfører	interna-
sjonale	 flyginger,	herunder	 til	Fellesskapet,	er	underrettet	
om	at	alle	inspeksjoner	på	bakken	som	påviser	betydelige	
mangler	 (kategori	 2)	 og	 større	mangler	 (kategori	 3)	 som	
ikke	 behørig	 utbedres,	 vil	 medføre	 at	 de	 russiske	 myn-
dighetene	 innfører	driftsbegrensninger.	Dessuten	har	Den	
russiske	 føderasjons	 vedkommende	 myndigheter	 i	 kraft	
av	sin	beslutning	påtatt	seg	å	framlegge	for	Kommisjonen	
resultatene	 av	 de	 inspeksjoner	 og	 revisjoner	 av	 luftfarts-
selskapene	som	myndighetene	utfører.
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37)	 Kommisjonen	 merker	 seg	 denne	 utviklingen,	 og	 vil	
kontrollere	dokumentasjonen	for	de	korrigerende	tiltakene	
som	de	 berørte	 luftfartsselskapene	 har	 gjennomført,	 før	
neste	ajourføring	av	forordning	(EF)	nr.	474/2006.

38)	 Imens	vil	medlemsstatene	sørge	for	systematisk	kontroll	
med	 den	 faktiske	 overholdelsen	 av	 de	 gjeldende	
sikkerhetsstandardene	gjennom	å	prioritere	inspeksjoner	
på	bakken	av	luftfartøyer	fra	disse	luftfartsselskapene,	og	
umiddelbart	oversende	resultatene	av	disse	inspeksjonene	
til	Kommisjonen.	Kommisjonen	bør	oversende	resultatene	
til	Den	russiske	føderasjons	vedkommende	myndigheter	
på	månedsbasis.

Luftfartsselskaper fra Bulgaria

39)	 Som	nevnt	i	forordning	(EF)	nr.	787/2007	har	Bulgarias	
vedkommende	 myndigheter	 underrettet	 Kommisjonen	
om	 tilbakekallingen	 av	 godkjenningssertifikatet	 for	
luftfartsselskapene	 Vega	 Airlines,	 Bright	 Aviation,	
Scorpion	 Air	 og	 Air	 Sofia,	 om	 opphevingen	 av	
godkjenningssertifikatet	 for	 Air	 Scorpio	 og	 om	
innføringen	av	driftsbegrensninger	for	de	av	luftfartøyene	
til	 selskapet	 Heli	 Air	 som	 ikke	 var	 utstyrt	 med	 det	
nødvendige,	obligatoriske	sikkerhetsutstyret	(EGPWS	og	
TCAS)	for	å	utføre	sikre	flyginger	i	Fellesskapet.

40)	 Bulgarias	 vedkommende	 myndigheter	 har	 framlagt	
dokumentasjon	 for	 Kommisjonen	 som	 inneholder	
opplysninger	 om	 hvilke	 tiltak	myndighetene	 har	 truffet	
etter	 at	 tiltakene	 omhandlet	 i	 betraktning	 38	 og	 39	 i	
forordning	(EF)	nr.	787/2007	ble	vedtatt.

41)	 Myndighetene	 har	 derfor	 rapportert	 at	 alle	 luftfartøyer	
av	 typen	 Antonov	 12	 som	 tilhører	 luftfartsselskapene	
Scorpion	Air,	Bright	Aviation	Services	og	Vega	Airlines,	
er	 fjernet	 fra	 Bulgarias	 register.	 Det	 samme	 gjelder	
Air	 Sofias	 luftfartøyer	 av	 samme	 type,	 med	 unntak	
av	 ett	 luftfartøy	 hvis	 godkjenningssertifikat	 utløp	 i	
juli	 2007,	 og	 som	 vil	 bli	 fjernet	 fra	 Bulgarias	 register	
30.	 januar	 2008.	 Etter	 at	 Air	 Scorpio	 fikk	 opphevet	
sitt	 godkjenningssertifikat,	 driver	 selskapet	 med	
flyundervisning	og	ikke-kommersiell	trafikk.

42)	 Med	 hensyn	 til	 Heli	 Air	 har	 Bulgarias	 vedkommende	
myndigheter	 opplyst	 at	 selskapet	 fra	 5.	 desember	 2007

		 vil	 være	 i	 stand	 til	 å	 drive	 alle	 luftfartøyer	 av	 typen	
LET	L-410	 i	 sin	 flåte	 fullt	 utstyrt	med	det	nødvendige,	
obligatoriske	sikkerhetsutstyret	 (EGPWS	og	TCAS),	og	
derfor	kunne	sikre	trygge	flyginger	i	Fellesskapet	senest	
fra	5.	desember	2007.

43)	 Kommisjonen	merker	seg	disse	tiltakene	og	anerkjenner	
den	kontinuerlige	 innsatsen	 til	Bulgarias	vedkommende	
myndigheter	for	å	forbedre	utøvelsen	av	tilsynsansvaret.	
Kommisjonen	 støtter	 de	 bulgarske	 vedkommende	
myndigheters	 innsats	 for	 fortsatt	 å	 kunne	 utøve	
tilsynsansvaret.	Den	skal	 fortsette	å	overvåke	prosessen	
nøye	med	bistand	fra	EASA	og	medlemsstatene.

Alminnelige betraktninger om øvrige luftfartsselskaper 
i vedlegg A og B

44)	 Til	tross	for	uttrykkelige	anmodninger	fra	Kommisjonen	
har	 det	 så	 langt	 ikke	 kommet	 inn	 noen	 bevis	 på	 den	
fullstendige	gjennomføringen	av	egnede	utbedringstiltak	
hos	 de	 andre	 luftfartsselskapene	 som	 er	 oppført	 på	
fellesskapslisten	 som	 ble	 ajourført	 11.	 september	 2007,	
eller	 hos	 myndighetene	 som	 er	 ansvarlig	 for	 tilsynet	
med	 disse	 luftfartsselskapene.	 På	 grunnlag	 av	 de	 felles	
kriterier	er	vurderingen	derfor	at	disse	luftfartsselskapene	
fortsatt	 bør	 være	 underlagt	 henholdsvis	 driftsforbud	
(vedlegg	A)	eller	driftsbegrensninger	(vedlegg	B).

45)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	fra	Flysikkerhetskomiteen	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	474/2006	gjøres	følgende	endringer:

1.		 Vedlegg	A	erstattes	med	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,	28.	november	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

MAHAN	AIR FS	105 IRM Den	islamske	republikk	
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,	herunder

— Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AFRICA	ONE 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 CFR Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AFRICAN	AIR	SERVICES	
COMMUTER	SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIGLE	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	BENI 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	BOYOMA 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	INFINI 409/CAB/MIN/TC/006/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	KASAI 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	NAVETTE 409/CAB/MIN/TC/015/2005 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

AIR	TROPIQUES	S.P.R.L. 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 Ukjent Den	demokratiske	
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	demokratiske	
republikk	Kongo

BLUE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 BUL Den	demokratiske	
republikk	Kongo

BRAVO	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

BUSINESS	AVIATION	S.P.R.L. 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

BUTEMBO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

CARGO	BULL	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

CETRACA	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/037/2005 CER Den	demokratiske	
republikk	Kongo

CHC	STELLAVIA 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

COMAIR 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

COMPAGNIE	AFRICAINE	
D’AVIATION	(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

DOREN	AIR	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

EL	SAM	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

ESPACE	AVIATION	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

FILAIR 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

FREE	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

GALAXY	INCORPORATION 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

GOMA	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

GOMAIR 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 Ukjent Den	demokratiske	
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

GREAT	LAKE	BUSINESS	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

I.T.A.B.	—	INTERNATIONAL	TRANS	
AIR	BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

KATANGA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

KIVU	AIR 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

LIGNES	AÉRIENNES	CONGOLAISES Ministerens	underskrift

(vedtak	78/205)

LCG Den	demokratiske	
republikk	Kongo

MALU	AVIATION 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

MALILA	AIRLIFT 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 MLC Den	demokratiske	
republikk	Kongo

MANGO	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

PIVA	AIRLINES 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

RWAKABIKA	BUSHI	EXPRESS 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

SAFARI	LOGISTICS	SPRL 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

SAFE	AIR	COMPANY 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

SERVICES	AIR 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

SUN	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

TEMBO	AIR	SERVICES 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

THOM’S	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

TMK	AIR	COMMUTER 409/CAB/MIN/TC/020/2005 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

TRACEP	CONGO 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 Ukjent Den	demokratiske	
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

TRANS	AIR	CARGO	SERVICE 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

TRANSPORTS	AERIENS	CONGOLAIS
(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

VIRUNGA	AIR	CHARTER 409/CAB/MIN/TC/018/2005 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

WIMBI	DIRA	AIRWAYS 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 WDA Den	demokratiske	
republikk	Kongo

ZAABU	INTERNATIONAL 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 Ukjent Den	demokratiske	
republikk	Kongo

Alle	luftfartsselskaper	som	er	sertifisert	
av	tilsynsmyndighetene	i	Ekvatorial-
Guinea,	herunder

Ekvatorial-Guinea

CRONOS	AIRLINES Ukjent Ukjent Ekvatorial-Guinea

EUROGUINEANA	DE	AVIACION	Y	
TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/
SOPS

EUG Ekvatorial-Guinea

GENERAL	WORK	AVIACION 002/ANAC ikke	
opplyst

Ekvatorial-Guinea

GETRA	—	GUINEA	ECUATORIAL	DE	
TRANSPORTES	AEREOS

739 GET Ekvatorial-Guinea

GUINEA	AIRWAYS 738 ikke	
opplyst

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

ADAM	SKY	CONNECTION	AIRLINES 121-036 DHI Indonesia

AIR	PACIFIC	UTAMA 135-020 Ukjent Indonesia

AIRFAST	INDONESIA 135-002 AFE Indonesia

ASCO	NUSA	AIR	TRANSPORT 135-022 Ukjent Indonesia

ASI	PUDJIASTUTI 135-028 Ukjent Indonesia

AVIASTAR	MANDIRI 135-029 Ukjent Indonesia

BALAI	KALIBRASI	FASITAS	
PENERBANGAN

135-031 Ukjent Indonesia

CARDIG	AIR 121-013 Ukjent Indonesia

DABI	AIR	NUSANTARA 135-030 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

DERAYA	AIR	TAXI 135-013 DRY Indonesia

DERAZONA	AIR	SERVICE 135-010 Ukjent Indonesia

DIRGANTARA	AIR	SERVICE 135-014 DIR Indonesia

EASTINDO 135-038 Ukjent Indonesia

EKSPRES	TRANSPORTASI	ANTAR	
BENUA

121-019 Ukjent Indonesia

EKSPRES	TRANSPORTASI	ANTAR	
BENUA

135-032 Ukjent Indonesia

GARUDA	INDONESIA 121-001 GIA Indonesia

GATARI	AIR	SERVICE 135-018 GHS Indonesia

INDONESIA	AIR	ASIA 121-009 AWQ Indonesia

INDONESIA	AIR	TRANSPORT 135-017 IDA Indonesia

INTAN	ANGKASA	AIR	SERVICE 135-019 Ukjent Indonesia

KARTIKA	AIRLINES 121-003 KAE Indonesia

KURA-KURA	AVIATION 135-016 Ukjent Indonesia

LION	MENTARI	AIRLINES 121-010 LNI Indonesia

MANDALA	AIRLINES 121-005 MDL Indonesia

MANUNGGAL	AIR	SERVICE 121-020 Ukjent Indonesia

MEGANTARA	AIRLINES 121-025 Ukjent Indonesia

MERPATI	NUSANTARA 121-002 MNA Indonesia

METRO	BATAVIA 121-007 BTV Indonesia

NATIONAL	UTILITY	HELICOPTER 135-011 Ukjent Indonesia

PELITA	AIR	SERVICE 121-008 PAS Indonesia

PELITA	AIR	SERVICE 135-001 PAS Indonesia

PENERBANGAN	ANGKASA	
SEMESTA

135-026 Ukjent Indonesia

PURA	WISATA	BARUNA 135-025 Ukjent Indonesia

REPUBLIC	EXPRES	AIRLINES 121-040 RPH Indonesia

RIAU	AIRLINES 121-016 RIU Indonesia

SAMPURNA	AIR	NUSANTARA 135-036 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

SMAC 135-015 SMC Indonesia

SRIWIJAYA	AIR 121-035 SJY Indonesia

TRANS	WISATA	PRIMA	AVIATION 121-017 Ukjent Indonesia

TRANSWISATA	PRIMA	AVIATION 135-021 Ukjent Indonesia

TRAVEL	EXPRES	AIRLINES 121-038 XAR Indonesia

TRAVIRA	UTAMA 135-009 Ukjent Indonesia

TRI	MG	INTRA	AIRLINES 121-018 TMG Indonesia

TRI	MG	INTRA	AIRLINES 135-037 TMG Indonesia

TRIGANA	AIR	SERVICE 121-006 TGN Indonesia

TRIGANA	AIR	SERVICE 135-005 TGN Indonesia

WING	ABADI	NUSANTARA 121-012 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
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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

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

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

Alle	luftfartsselskaper	som	er	sertifisert	
av	tilsynsmyndighetene	i	Liberia

— — Liberia

Alle	luftfartsselskaper	som	er	sertifisert	
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	sertifisert	
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	
luftfartsselskap	

(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)

409/CAB/MIN/
TC/0108/2006

ALX Den	
demokratiske	
republikk	
Kongo

Hele	flåten	med	
unntak	av:
B767-266	ER

Hele	flåten	med	
unntak	av:
9Q-CJD
(serienr.	23	178)

Den	
demokratiske	
republikk	
Kongo

(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	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/17/
EF	av	31.	mars	2004	om	samordning	av	framgangsmåtene	ved	
tildeling	 av	 kontrakter	 innenfor	 vann-	 og	 energiforsyning,	
transport	og	posttjenester(1),	særlig	artikkel	69,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/18/
EF	 av	 31.	 mars	 2004	 om	 samordning	 av	 framgangsmåtene	
ved	 tildeling	 av	 offentlige	 bygge-	 og	 anleggskontrakter,	
kontrakter	om	offentlige	varekjøp	og	kontrakter	om	offentlig	
tjenesteyting(2),	særlig	artikkel	78,

etter	 samråd	 med	 Den	 rådgivende	 komité	 for	 offentlige	
kontrakter	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Ved	 beslutning	 94/800/EF	 av	 22.	 desember	 1994	 om	
inngåelse	 på	 vegne	 av	 Det	 europeiske	 fellesskap,	 på	
områder	som	faller	inn	under	dets	myndighet,	av	avtalene	
som	 ble	 oppnådd	 i	 Uruguay-rundens	 multilaterale	
forhandlinger	 (1986–1994)(3),	 godkjente	 Rådet	 avtalen	
om	offentlige	 innkjøp	 (heretter	 kalt	 «avtalen»).	Avtalen	
bør	 anvendes	 på	 alle	 kontrakter	 om	 innkjøp	 med	 en	
verdi	 som	 når	 eller	 overstiger	 beløpene	 (heretter	 kalt	
«terskelverdier»)	 fastsatt	 i	 avtalen,	 og	 som	 er	 uttrykt	 i	
spesielle	trekkrettigheter.

2)	 Et	 av	målene	med	 direktiv	 2004/17/EF	 og	 2004/18/EF	
er	 å	 gjøre	 det	 mulig	 for	 oppdragsgivere	 og	 offentlige	
oppdragsgivere	 som	 anvender	 direktivene,	 samtidig	 å	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	317	av	5.12.2007,	s.	34,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	32/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XVI	(Offentlig	innkjøp),	se	EØS-tillegget	
til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	17

(1)	 EUT	 L	 134	 av	 30.4.2004,	 s.	 1.	 Direktivet	 sist	 endret	 ved	 rådsdirektiv	
2006/97/EF	(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	107).

(2)	 EUT	L	134	av	30.4.2004,	s.	114.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/97/
EF.

(3)	 EFT	L	336	av	23.12.1994,	s.	1.

oppfylle	 forpliktelsene	 fastsatt	 i	 avtalen.	 For	 å	 oppnå	
dette	 må	 terskelverdiene	 som	 er	 fastsatt	 for	 offentlige	
kontrakter	 i	disse	direktivene,	og	som	også	omfattes	av	
avtalen,	tilpasses,	for	å	sikre	at	de	tilsvarer	motverdien	i	
euro,	avrundet	ned	til	nærmeste	tusen,	av	terskelverdiene	
fastsatt	i	avtalen.

3)	 Av	konsekvenshensyn	bør	også	terskelverdiene	fastsatt	i	
direktiv	2004/17/EF	og	2004/18/EF	som	ikke	omfattes	av	
avtalen,	justeres.

4)	 Direktiv	2004/17/EF	og	2004/18/EF	bør	derfor	endres	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	direktiv	2004/17/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	16	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	 bokstav	 a)	 erstattes	 beløpet	 «422	 000	 euro»	 med	
«412	000	euro».

b)	 I	 bokstav	 b)	 erstattes	 beløpet	 «5	 278	 000	 euro»	med	
«5	150	000	euro».

2.	 I	artikkel	61	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	nr.	1	erstattes	beløpet	«422	000	euro»	med	«412	000	euro».

b)	 I	nr.	2	erstattes	beløpet	«422	000	euro»	med	«412	000	euro».

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1422/2007

av 4. desember 2007

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til  
terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*)

 2012/EØS/35/27
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Artikkel 2

I	direktiv	2004/18/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	artikkel	7	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	bokstav	a)	erstattes	beløpet	«137	000	euro»	med	«133	
000	euro».

b)	 I	bokstav	b)	erstattes	beløpet	«211	000	euro»	med	«206	
000	euro».

c)	 I	 bokstav	 c)	 erstattes	 beløpet	 «5	 278	 000	 euro»	med	
«5	150	000	euro».

2.	 I	artikkel	8	første	ledd	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	 bokstav	 a)	 erstattes	 beløpet	 «5	 278	 000	 euro»	med	
«5	150	000	euro».

b)	 I	bokstav	b)	erstattes	beløpet	«211	000	euro»	med	«206	
000	euro».

3.	 I	artikkel	56	erstattes	beløpet	«5	278	000	euro»	med	«5	150	
000	euro».

4.	 I	artikkel	63	nr.	1	første	ledd	erstattes	beløpet	«5	278	000	
euro»	med	«5	150	000	euro».

5.	 I	artikkel	67	nr.	1	gjøres	følgende	endringer:

a)	 I	bokstav	a)	erstattes	beløpet	«137	000	euro»	med	«133	
000	euro».

b)	 I	bokstav	b)	erstattes	beløpet	«211	000	euro»	med	«206	
000	euro».

c)	 I	bokstav	c)	erstattes	beløpet	«211	000	euro»	med	«206	
000	euro».

Artikkel 3

Denne	forordning	trer	i	kraft	1.	januar	2008.

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

Utferdiget	i	Brussel,	4.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Charlie	McCreevy

 Medlem av Kommisjonen

__________
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EUROPAPARLAMENTET	OG	RÅDET	FOR	DEN	
EUROPEISKE	UNIONEN	HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,	særleg	artikkel	141	nr.	3,

med	tilvising	til	framlegget	frå	Kommisjonen,

med	 tilvising	 til	 fråsegna	 frå	 Det	 europeiske	 økonomi-	 og	
sosialutvalet(1),

etter	 den	 framgangsmåten	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 251	 i	
traktaten(2),	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Rådsdirektiv	 76/207/EØF	 av	 9.	 februar	 1976	 om	
gjennomføring	 av	 prinsippet	 om	 lik	 behandling	 av	
menn	 og	 kvinner	 når	 det	 gjelder	 adgang	 til	 arbeid,	
yrkesutdanning	 og	 forfremmelse	 samt	 arbeidsvilkår(3)	
og	 rådsdirektiv	 86/378/EØF	 av	 24.	 juli	 1986	 om	
gjennomføring	av	prinsippet	om	lik	behandling	av	menn	
og	 kvinner	 i	 yrkesbaserte	 trygdeordninger(4)	 er	 vortne	
endra	monaleg(5).	Rådsdirektiv	75/117/EØF	av	10.	februar	
1975	om	tilnærming	av	medlemsstatenes	lovgivning	om	
gjennomføring	 av	 prinsippet	 om	 lik	 lønn	 til	 mannlige	
og	kvinnelige	arbeidstakere(6)	og	 rådsdirektiv	97/80/EF	
av	 15.	 desember	 1997	 om	 provtyngsla	 i	 samband	med	
skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn(7)	inneheld	òg	
føresegner	som	har	til	føremål	å	gjennomføre	prinsippet	
om	 lik	 handsaming	 av	 menn	 og	 kvinner.	 Ettersom	 dei	
nemnde	 direktiva	 no	 skal	 endrast	 på	 nytt,	 bør	 dei	 av	
omsyn	 til	 klarleiken	 omarbeidast	 ved	 at	 dei	 viktigaste	
føresegnene	på	dette	området	vert	samla	i	éin	tekst,	saman	
med	 visse	 nye	 element	 som	 følgje	 av	 rettspraksisen	 til	
Domstolen	 til	Dei	europeiske	fellesskapa	(heretter	kalla	
«Domstolen»).

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	 L	 204	 av	 26.7.2006,		
s.	 23,	 er	 omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	 33/2008	 av	14.	mars	
2008	 om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	XVIII	 (Helse	 og	 trygghet	 på	
arbeidsplassen,	arbeidsrett	og	lik	behandling	av	kvinner	og	menn),	se	EØS-
tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	18

(1)	 TEU	C	157	av	28.6.2005,	s.	83.
(2)	 Europaparlamentsfråsegn	av	6.	juli	2005	(enno	ikkje	offentleggjord	i	TEU),	

felles	haldning	 frå	Rådet	 av	10.	mars	2006	 (TEU	C	126	E	av	30.5.2006,	
s.	 33)	 og	 haldning	 frå	 Europaparlamentet	 av	 1.	 juni	 2006	 (enno	 ikkje	
offentleggjord	i	TEU).

(3)	 TEF	L	39	av	14.2.1976,	s.	40.	Direktivet	endra	ved	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	2002/73/EF	(TEF	L	269	av	5.10.2002,	s.	15).

(4)	 TEF	L	225	av	12.8.1986,	s.	40.	Direktivet	endra	ved	direktiv	96/97/EF	(TEF	
L	46	av	17.2.1997,	s.	20).

(5)	 Sjå	vedlegg	I	del	A.
(6)	 TEF	L	45	av	19.2.1975,	s.	19.
(7)	 TEF	L	14	av	20.1.1998,	s.	6.	Direktivet	endra	ved	direktiv	98/52/EF	(TEF	

L	205	av	22.7.1998,	s.	66).

2)	 Likestilling	mellom	menn	og	kvinner	er	eit	grunnleggjande	
prinsipp	 i	 fellesskapsretten	 i	 medhald	 av	 artikkel	 2	 og	
artikkel	3	nr.	2	i	traktaten	og	i	medhald	av	rettspraksisen	
til	 Domstolen.	 I	 desse	 føresegnene	 i	 traktaten	 vert	 det	
slått	 fast	 at	 likestilling	 mellom	 menn	 og	 kvinner	 er	 ei	
«oppgåve»	og	eit	«mål»	 for	Fellesskapet,	og	 inneber	ei	
positiv	plikt	for	Fellesskapet	til	å	fremje	likestilling	i	all	
verksemd.

3)	 Domstolen	 har	 slått	 fast	 at	 verkeområdet	 for	 prinsippet	
om	 likestilling	 mellom	 menn	 og	 kvinner	 ikkje	 kan	
avgrensast	til	å	omfatte	forbod	mot	skilnadshandsaming	
på	 grunnlag	 av	 tilhøyrsle	 til	 det	 eine	 eller	 det	 andre	
kjønnet.	 Med	 sikte	 på	 føremålet	 med	 og	 arten	 av	 dei	
rettane	som	dette	prinsippet	tek	sikte	på	å	verne,	kan	det	
òg	nyttast	på	 skilnadshandsaming	 som	 følgjer	 av	at	 ein	
person	har	skifta	kjønn.

4)	 Artikkel	141	nr.	3	i	traktaten	gjev	no	eit	særskilt	rettsleg	
grunnlag	 for	 å	 vedta	 fellesskapstiltak	 for	 å	 sikre	 at	
prinsippet	om	like	høve	og	lik	handsaming	vert	nytta	ved	
tilsetjing	og	i	arbeidstilhøve,	medrekna	prinsippet	om	lik	
løn	for	likt	arbeid	eller	arbeid	av	lik	verdi.

5)	 Etter	artikkel	21	og	23	i	pakta	til	Den	europeiske	unionen	
om	grunnleggjande	rettar	er	òg	all	skilnadshandsaming	på	
grunnlag	av	kjønn	forboden,	og	retten	til	lik	handsaming	
av	menn	og	kvinner	er	stadfesta	på	alle	område,	òg	når	
det	gjeld	tilsetjing,	arbeid	og	løn.

6)	 Trakassering	 og	 seksuell	 trakassering	 er	 i	 strid	 med	
prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 av	 menn	 og	 kvinner,	
og	 vert	 for	 føremåla	 med	 dette	 direktivet	 rekna	 som	
skilnadshandsaming	 på	 grunnlag	 av	 kjønn.	 Desse	
formene	 for	 skilnadshandsaming	 finn	 stad	 ikkje	 berre	
på	 arbeidsplassen,	men	òg	 i	 samband	med	 tilgangen	 til	
tilsetjing,	 yrkesretta	 opplæring	 og	 forfremjing.	 Dei	 bør	
difor	 verte	 forbodne,	 og	 bør	 underleggjast	 sanksjonar	
som	er	verknadsfulle,	svarar	til	brotet	og	hindrar	nye	brot.

7)	 I	 denne	 samanhengen	 bør	 arbeidsgjevarar	 og	 dei	 som	
har	 ansvaret	 for	 yrkesretta	 opplæring,	 oppmuntrast	
til	 å	 gjere	 tiltak	 for	 å	 motkjempe	 alle	 former	 for	
skilnadshandsaming	 på	 grunnlag	 av	 kjønn,	 og	 særleg	
gjere	 tiltak	 for	 å	 førebyggje	 trakassering	 og	 seksuell	
trakassering	på	arbeidsplassen,	og	når	det	gjeld	tilgang	til	
tilsetjing,	yrkesretta	opplæring	og	forfremjing,	i	samsvar	
med	nasjonal	lovgjeving	og	praksis.

8)	 Prinsippet	 om	 lik	 løn	 for	 likt	 arbeid	 eller	 arbeid	 av	
lik	 verdi,	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 141	 i	 traktaten	 og	
konsekvent	 halde	 ved	 lag	 gjennom	 rettspraksisen	 til	
Domstolen,	 utgjer	 ein	 viktig	 del	 av	 prinsippet	 om	 lik	
handsaming	av	menn	og	kvinner	og	er	ein	grunnleggjande	
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og	 ufråvikeleg	 del	 av	 den	 gjeldande	 fellesskapsretten,	
medrekna	 rettspraksisen	 til	 Domstolen	 når	 det	 gjeld	
skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn.	Difor	bør	det	
fastsetjast	 utfyllande	 føresegner	 for	 gjennomføringa	 av	
dette	prinsippet.

9)	 For	å	vurdere	om	arbeidstakarar	utfører	det	same	arbeidet	
eller	 arbeid	 av	 lik	 verdi,	 bør	 det,	 i	 samsvar	 med	 den	
fastlagde	rettspraksisen	til	Domstolen	og	ut	frå	ei	rekkje	
faktorar	 som	 m.a.	 omfattar	 type	 arbeid,	 utdanning	 og	
arbeidsvilkår,	 avgjerast	 om	 desse	 arbeidstakarane	 kan	
reknast	for	å	vere	i	situasjonar	som	kan	jamførast.

10)	 Domstolen	 har	 slått	 fast	 at	 prinsippet	 om	 lik	 løn	 under	
visse	 omstende	 ikkje	 skal	 vere	 avgrensa	 berre	 til	
situasjonar	 der	menn	 og	 kvinner	 arbeider	 for	 den	 same	
arbeidsgjevaren.

11)	 I	samarbeid	med	partane	i	arbeidslivet	bør	medlemsstatane	
arbeide	 vidare	 med	 det	 problemet	 at	 det	 framleis	 finst	
kjønnsbaserte	 lønsskilnader	 og	 ein	 tydeleg	 kjønnsdelt	
arbeidsmarknad,	 t.d.	 ved	 å	 leggje	 til	 rette	 for	 fleksible	
arbeidstidsordningar	som	gjer	det	 lettare	både	for	menn	
og	 kvinner	 å	 kombinere	 familieliv	 og	 arbeidsliv.	 Dette	
kan	òg	omfatte	høvelege	ordningar	for	foreldrepermisjon	
som	begge	foreldra	kan	nytte	seg	av,	og	tilgjengelege	og	
økonomisk	rimelege	ordningar	for	barnepass	og	pleie	av	
pleietrengande	personar.

12)	 Det	bør	vedtakast	særlege	tiltak	for	å	sikre	at	prinsippet	
om	 lik	 handsaming	 vert	 gjennomført	 i	 yrkesbaserte	
trygdeordningar,	 og	 at	 verkeområdet	 for	 prinsippet	 vert	
klarare	definert.

13)	 I	dommen	sin	av	17.	mai	1990	i	sak	C-262/88(1)	avgjorde	
Domstolen	at	alle	former	for	tenestepensjon	utgjer	ein	del	
av	løna	slik	det	er	definert	i	artikkel	141	i	traktaten.

14)	 Sjølv	om	omgrepet	løn	slik	det	er	definert	i	artikkel	141	
i	 traktaten,	 ikkje	 omfattar	 trygdeytingar,	 er	 det	 no	 klart	
fastlagt	at	ei	pensjonsordning	for	offentleg	tilsette	høyrer	
inn	under	verkeområdet	for	prinsippet	om	lik	løn	dersom	
dei	ytingane	som	kan	utbetalast	 i	medhald	av	ordninga,	
vert	 utbetalte	 som	 følgje	 av	 tilsetjingstilhøvet	 mellom	
arbeidstakaren	 og	 den	 offentlege	 arbeidsgjevaren	 hans/
hennar,	utan	omsyn	 til	om	ei	 slik	ordning	er	 ein	del	 av	
ei	 allmenn	 lovfesta	 ordning,	 eller	 ikkje.	 I	 samsvar	med	
dommane	 til	Domstolen	 i	 sak	C-7/93(2)	og	C-351/00(3)	
er	dette	vilkåret	oppfylt	dersom	pensjonsordninga	gjeld	ei	
særskild	gruppe	av	arbeidstakarar,	og	ytingane	er	knytte	
direkte	 til	 talet	på	 tenesteår	og	 rekna	ut	på	grunnlag	av	
den	 løna	 som	 tenestemannen	 hadde	 då	 han/ho	 slutta.	
Av	omsyn	til	klarleiken	bør	det	difor	fastsetjast	særlege	
føresegner	om	dette.

(1)	 C-262/88:	Barber	mot	Guardian	Royal	Exchange	Assurance	Group	(samling	
1990,	s.	I-1889).

(2)	 C-7/93:	 Bestuur	 van	 het	Algemeen	 Burgerlijk	 Pensioenfonds	 mot	 G.	A.	
Beune	(samling	1994,	s.	I-4471).

(3)	 C-351/00:	Pirkko	Niemi	(samling	2002,	s.	I-7007).

15)	 Domstolen	har	stadfesta	at	 innbetalingane	frå	mannlege	
og	 kvinnelege	 arbeidstakarar	 til	 ei	 ytingsbasert	
pensjonsordning	 er	 omfatta	 av	 artikkel	 141	 i	 traktaten,	
medan	eventuelle	ulikskapar	i	arbeidsgjevaravgifter	som	
er	innbetalte	i	medhald	av	fondsfinansierte	ytingsbaserte	
ordningar,	der	ulikskapane	følgjer	av	at	det	er	nytta	ulike	
forsikringstekniske	faktorar	for	dei	to	kjønna,	ikkje	skal	
vurderast	i	lys	av	den	same	føresegna.

16)	 Når	 det	 gjeld	 fondsfinansierte	 ytingsbaserte	 ordningar,	
kan	visse	element	vere	ulike	 for	kvinner	og	menn,	som	
t.d.	 at	 ein	 del	 av	 ein	 periodisk	 pensjon	 vert	 konvertert	
til	 ein	 kapitalsum,	 at	 pensjonsrettar	 vert	 overførde	 eller	
at	 ein	 etterlatnepensjon	 vert	 utbetalt	 som	 motyting	
for	 at	 pensjonsmottakaren	 seier	 ifrå	 seg	 ein	 del	 av	
pensjonen	 eller	 får	 redusert	 pensjon	 når	 arbeidstakaren	
vel	 å	 førtidspensjonere	 seg,	 dersom	dei	 ulike	 summane	
er	ei	følgje	av	at	det	vart	nytta	ulike	forsikringstekniske	
faktorar	 for	 dei	 to	 kjønna	 då	 finansieringa	 av	 ordninga	
vart	fastsett.

17)	 Det	 er	 fastlagt	 at	 ytingar	 som	 skal	 betalast	 i	 medhald	
av	yrkesbaserte	 trygdeordningar,	 ikkje	skal	 reknast	som	
løn,	 i	 den	 grad	 dei	 kan	 førast	 tilbake	 til	 tilsetjingstid	
før	 17.	mai	 1990,	 bortsett	 frå	 tilfelle	 der	 arbeidstakarar	
eller	 personar	 som	 avleier	 rettar	 frå	 dei,	 har	 gått	 til	
søksmål	eller	sett	fram	ei	tilsvarande	klage	i	medhald	av	
gjeldande	 nasjonal	 lovgjeving	 før	 denne	 datoen.	 Difor	
må	 gjennomføringa	 av	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	
avgrensast	tilsvarande.

18)	 Domstolen	har	halde	fast	ved	at	Barber-protokollen(4)	ikkje	
påverkar	retten	til	å	slutte	seg	til	ei	tenestepensjonsordning,	
og	 at	 den	 tidsmessige	 avgrensinga	 av	 dommen	 i	 sak	
C-262/88	 ikkje	 skal	 nyttast	 på	 retten	 til	 å	 slutte	 seg	
til	 ei	 tenestepensjonsordning.	 Domstolen	 har	 likeins	
slått	 fast	 at	 nasjonale	 reglar	 om	 fristar	 for	 å	 reise	
søksmål	 i	 medhald	 av	 nasjonal	 lovgjeving	 kan	 gjerast	
gjeldande	 mot	 arbeidstakarar	 som	 hevdar	 retten	 sin	
til	 å	 slutte	 seg	 til	 ei	 tenestepensjonsordning,	 på	 det	
vilkåret	at	dei	nasjonale	reglane	ikkje	er	mindre	gunstige	
for	 denne	 typen	 søksmål	 enn	 dei	 er	 for	 tilsvarande	
internrettslege	 søksmål,	 og	 at	 dei	 ikkje	 gjer	 det	 uråd	
å	 utøve	 fellesskapsretten.	 Domstolen	 har	 òg	 peikt	 på	
at	 det	 faktumet	 at	 ein	 arbeidstakar	 kan	 slutte	 seg	 til	 ei	
tenestepensjonsordning	med	tilbakeverkande	kraft,	ikkje	
skal	innebere	at	arbeidstakaren	kan	sleppe	å	betale	inn	til	
ordninga	i	det	aktuelle	tidsrommet.

19)	 Det	 å	 sikre	 lik	 tilgang	 til	 tilsetjing	 og	 til	 yrkesretta	
opplæring	 som	 fører	 til	 tilsetjing,	 er	 særs	 viktig	 for	
bruken	 av	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 av	 menn	 og	
kvinner	 ved	 tilsetjing	 og	 i	 arbeidstilhøve.	 Eventuelle	
unntak	 frå	 dette	 prinsippet	 bør	 difor	 avgrensast	 til	
yrkesverksemd	der	det	 er	naudsynt	 å	 tilsetje	 ein	person	
av	 eit	 visst	 kjønn	 ut	 frå	 typen	 arbeidsoppgåver	 eller	
ut	 frå	 den	 samanhengen	 oppgåvene	 vert	 utførde	 i,	 på	
det	 vilkåret	 at	 dette	 føremålet	 er	 legitimt	 og	 oppfyller	
prinsippet	om	rimeleg	samhøve.

(4)	 Protokoll	 17	 om	 artikkel	 141	 i	 traktaten	 om	 skipinga	 av	Det	 europeiske	
fellesskapet	(1992).
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20)	 Dette	direktivet	rører	ikkje	ved	organisasjonsfridommen,	
medrekna	 retten	 til	 å	 starte	 fagforeiningar	 og	 å	 slutte	
seg	til	fagforeiningar	for	å	verne	eigne	interesser.	Tiltak	
innanfor	 ramma	 av	 artikkel	 141	 nr.	 4	 i	 traktaten	 kan	
omfatte	 medlemsskap	 i	 eller	 vidareføring	 av	 verksemd	
i	 organisasjonar	 eller	 fagforeiningar	 som	 har	 til	
hovudføremål	å	fremje	prinsippet	om	lik	handsaming	av	
menn	og	kvinner	i	praksis.

21)	 Forbodet	 mot	 skilnadshandsaming	 bør	 ikkje	 vere	 til	
hinder	for	å	halde	ved	lag	eller	vedta	tiltak	som	er	meinte	
for	å	førebyggje	eller	vege	opp	for	ulemper	for	ei	gruppe	
personar	av	same	kjønn.	Slike	tiltak	inneber	at	personar	
av	same	kjønn	kan	organisere	seg	når	hovudføremålet	til	
organisasjonen	deira	er	å	fremje	særlege	behov	som	desse	
personane	har,	og	å	fremje	likestilling	mellom	menn	og	
kvinner.

22)	 I	 samsvar	 med	 artikkel	 141	 nr.	 4	 i	 traktaten,	 og	 for	 å	
sikre	 full	 likestilling	 i	praksis	mellom	menn	og	kvinner	
i	 arbeidslivet,	 vil	 ikkje	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	
vere	 til	 hinder	 for	 at	 medlemsstatane	 kan	 halde	 ved	
lag	 eller	 vedta	 tiltak	 som	 gjev	 særlege	 føremoner	 som	
kan	 gjere	 det	 lettare	 for	 det	 underrepresenterte	 kjønnet	
å	 utøve	 yrkesverksemd	 eller	 å	 førebyggje	 eller	 vege	
opp	 for	 ulemper	 i	 yrkeskarrieren	 deira.	 Med	 tanke	 på	
den	 aktuelle	 situasjonen,	 og	 samstundes	 som	 det	 vert	
teke	 omsyn	 til	 fråsegn	 nr.	 28	 til	 Amsterdam-traktaten,	
bør	 medlemsstatane	 i	 første	 rekkje	 ta	 sikte	 på	 å	 betre	
situasjonen	for	kvinner	i	arbeidslivet.

23)	 Det	 går	 klart	 fram	 av	 rettspraksisen	 til	 Domstolen	 at	
negativ	 skilnadshandsaming	 av	 kvinner	 som	 følgje	 av	
svangerskap	eller	fødsel	utgjer	direkte	skilnadshandsaming	
på	 grunnlag	 av	 kjønn.	 Slik	 handsaming	 bør	 difor	 vere	
uttrykkjeleg	omfatta	av	dette	direktivet.

24)	 Domstolen	 har	 konsekvent	 sannkjent	 at	 det	 med	 tanke	
på	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 er	 eit	 legitimt	middel	
for	å	oppnå	faktisk	likestilling	at	kvinner	får	vern	ut	frå	
den	 biologiske	 tilstanden	 deira	 under	 svangerskap	 og	
fødsel,	og	at	det	vert	innført	tiltak	som	gjev	kvinner	vern	
i	 samband	med	 fødsel.	 Dette	 direktivet	 bør	 difor	 ikkje	
røre	ved	rådsdirektiv	92/85/EØF	av	19.	oktober	1992	om	
iverksetting	av	tiltak	som	forbedrer	helse	og	sikkerhet	på	
arbeidsplassen	for	gravide	arbeidstakere	og	arbeidstakere	
som	nylig	har	 født	eller	som	ammer(1).	Dette	direktivet	
bør	heller	ikkje	røre	ved	rådsdirektiv	96/34/EF	av	3.	juni	
1996	 om	 rammeavtalen	 om	 foreldrepermisjon	 inngått	
mellom	UNICE,	CEEP	og	EFF(2).

25)	 Av	omsyn	til	klarleiken	bør	det	òg	fastsetjast	uttrykkjelege	
føresegner	 for	 å	 verne	 dei	 rettane	 som	 er	 knytte	 til	
tilsetjing	 for	 kvinner	 som	 har	 fødselspermisjon,	 særleg	
retten	deira	til	å	vende	tilbake	til	den	same	stillinga	eller	
til	ei	tilsvarande	stilling,	til	ikkje	å	få	dårlegare	arbeids-	
og	tilsetjingsvilkår	som	følgje	av	at	dei	tek	slik	permisjon,	

(1)	 TEF	L	348	av	28.11.1992,	s.	1.
(2)	 TEF	L	145	av	19.6.1996,	s.	4.	Direktivet	endra	ved	direktiv	97/75/EF	(TEF	

L	10	av	16.1.1998,	s.	24).

og	til	å	nyte	godt	av	all	betring	av	arbeidsvilkåra	som	dei	
ville	hatt	rett	til	i	fråværsperioden.

26)	 I	 resolusjonen	 av	 29.	 juni	 2000,	 vedteken	 av	Rådet	 og	
ministrane	 for	 sysselsetjing	 og	 sosialpolitikk	 samla	 i	
Rådet,	 om	 ei	 jamn	 deltaking	 for	 kvinner	 og	 menn	 i	
familie-	og	arbeidslivet(3),	vart	medlemsstatane	oppmoda	
om	 å	 vurdere,	 innanfor	 dei	 høvesvise	 rettsskipnadene	
sine,	 om	 det	 er	 mogleg	 å	 gje	 mannlege	 arbeidstakarar	
ein	 personleg	 rett	 til	 fødselspermisjon	 som	 ikkje	 kan	
overførast,	 samstundes	 som	 rettane	deira	 som	er	 knytte	
til	tilsetjing,	vert	haldne	ved	lag.

27)	 Liknande	vurderingar	kan	nyttast	for	at	medlemsstatane	
skal	 kunne	 gje	 menn	 og	 kvinner	 ein	 personleg	 rett	 til	
adopsjonspermisjon	som	ikkje	kan	overførast.	Det	er	opp	
til	medlemsstatane	å	fastsetje	om	det	skal	tilkjennast	ein	
slik	 rett	 til	 permisjon	 etter	 fødsel	 og/eller	 adopsjon,	 og	
å	fastsetje	eventuelle	andre	vilkår,	bortsett	frå	oppseiing	
og	retten	til	å	vende	tilbake	til	arbeidet,	som	fell	utanfor	
verkeområdet	for	dette	direktivet.

28)	 Ei	 verknadsfull	 gjennomføring	 av	 prinsippet	 om	
lik	 handsaming	 krev	 at	 medlemsstatane	 innfører	
føremålstenlege	framgangsmåtar.

29)	 For	 at	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 skal	 kunne	
gjennomførast	på	ein	verknadsfull	måte,	må	det	innførast	
høvelege	 rettslege	 eller	 administrative	 framgangsmåtar	
for	 å	 gjennomføre	 dei	 pliktene	 som	 dette	 direktivet	
inneber.

30)	 For	 å	 sikre	 at	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 kan	
gjennomførast	 på	 ein	 verknadsfull	 måte,	 er	 det	 viktig	
å	 vedta	 provtyngslereglar.	 Domstolen	 har	 slått	 fast	
at	 det	 difor	 bør	 innførast	 føresegner	 som	 sikrar	 at	
provtyngsla	vert	lagd	på	den	innklaga	i	saker	der	det	mest	
sannsynleg	 har	 vore	 eit	 tilfelle	 av	 skilnadshandsaming,	
bortsett	 frå	 i	 saker	 der	 det	 ligg	 på	 ein	 domstol	 eller	 eit	
anna	 ansvarleg	 nasjonalt	 organ	 å	 granske	 dei	 faktiske	
tilhøva.	 Det	 må	 likevel	 gjerast	 klart	 at	 det	 framleis	
er	 det	 rette	 nasjonale	 organet	 som	 skal	 vurdere	 dei	
faktiske	omstenda	som	gjev	grunn	til	å	meine	at	direkte	
eller	 indirekte	 skilnadshandsaming	 har	 funne	 stad.	 I	
tillegg	 kan	 medlemsstatane	 på	 alle	 høvelege	 stadium	 i	
sakshandsaminga	 leggje	 fram	 provføringsreglar	 som	 er	
gunstigare	for	saksøkjarane.

31)	 For	 å	 gje	 eit	 endå	 betre	 vernenivå	 enn	 det	 som	 dette	
direktivet	 gjev,	 bør	 samanslutningar,	 organisasjonar	
og	 andre	 rettssubjekt	 òg	 få	 fullmakt	 til	 å	 ta	 del	 i	
sakshandsaminga,	 slik	 medlemsstatane	 avgjer,	 anten	
på	 vegner	 av	 eller	 til	 støtte	 for	 ein	 klagar,	 utan	 at	
dette	 påverkar	 dei	 nasjonale	 rettargangsreglane	 om	
representasjon	og	forsvar.

32)	 Samstundes	 som	det	vert	 teke	omsyn	 til	 at	 retten	 til	 eit	
verknadsfullt	rettsleg	vern	er	av	grunnleggjande	art,	bør	
det	 sikrast	 at	 arbeidstakarar	 framleis	 er	 omfatta	 av	 eit	
slikt	vern	sjølv	etter	avslutninga	av	det	tilhøvet	som	førte	

(3)	 TEF	C	218	av	31.7.2000,	s.	5.
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til	 at	prinsippet	om	 lik	handsaming	skal	ha	vorte	brote.	
Ein	arbeidstakar	som	forsvarar	eller	vitnar	for	ein	person	
som	er	verna	i	medhald	av	dette	direktivet,	bør	ha	rett	til	
det	same	vernet.

33)	 Domstolen	 har	 slått	 fast	 at	 dersom	 prinsippet	 om	 lik	
handsaming	 skal	 vere	 verknadsfullt,	 må	 den	 skadebota	
som	 vert	 tildømd	 ved	 alle	 brot,	 stå	 i	 eit	 tilstrekkeleg	
høve	 til	 den	 skaden	 som	 er	 påførd.	Difor	 bør	 det	 ikkje	
fastsetjast	noka	øvre	grense	på	førehand	for	slik	skadebot,	
bortsett	frå	i	tilfelle	der	arbeidsgjevaren	kan	prove	at	den	
einaste	 skaden	 som	 er	 vorten	 påførd	 ein	 søkjar	 som	
følgje	av	skilnadshandsaming	slik	det	er	definert	 i	dette	
direktivet,	 er	 at	 arbeidssøknaden	 hans/hennar	 ikkje	 er	
vorten	vurdert.

34)	 For	å	styrkje	ei	verknadsfull	gjennomføring	av	prinsippet	
om	lik	handsaming	bør	medlemsstatane	fremje	dialogen	
mellom	partane	i	arbeidslivet	og,	i	samsvar	med	nasjonal	
praksis,	med	ikkje-statlege	organisasjonar.

35)	 Medlemsstatane	 bør	 fastsetje	 sanksjonar	 som	 er	
verknadsfulle,	svarar	til	brotet	og	kan	hindre	nye	brot	på	
dei	pliktene	som	er	fastsette	i	medhald	av	dette	direktivet.

36)	 Ettersom	 måla	 for	 dette	 direktivet	 ikkje	 kan	 nåast	 i	
tilstrekkeleg	grad	av	medlemsstatane,	og	difor	betre	kan	
nåast	 på	 fellesskapsplan,	 kan	 Fellesskapet	 vedta	 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	dette	direktivet	 lenger	enn	det	som	
er	naudsynt	for	å	nå	desse	måla.

37)	 For	 å	 kunne	 forstå	 betre	 den	 skilnadshandsaminga	 som	
menn	 og	 kvinner	 vert	 utsette	 for	 ved	 tilsetjing	 og	 i	
arbeidstilhøve,	bør	statistikkar	som	er	inndelte	etter	kjønn	
og	 kan	 jamførast,	 framleis	 utarbeidast,	 analyserast	 og	
gjerast	tilgjengelege	på	eigna	nivå.

38)	 Lik	handsaming	av	menn	og	kvinner	ved	 tilsetjing	og	 i	
arbeidstilhøve	kan	ikkje	avgrensast	til	lovgjevingsmessige	
tiltak.	 Den	 europeiske	 unionen	 og	 medlemsstatane	 bør	
heller	 halde	 fram	 arbeidet	 med	 å	 gjere	 ålmenta	 meir	
medviten	 om	 skilnadshandsaming	 når	 det	 gjeld	 løn	 og	
å	endre	allmenne	haldningar,	 slik	at	det	 i	 størst	mogleg	
grad	 trekkjer	 med	 dei	 partane	 som	 det	 gjeld,	 både	 på	
offentleg	 og	 privat	 plan.	 Dialogen	 mellom	 partane	 i	
arbeidslivet	kan	spele	ei	viktig	rolle	i	denne	prosessen.

39)	 Plikta	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktivet	 i	 nasjonal	
lovgjeving	 bør	 avgrensast	 til	 å	 gjelde	 dei	 føresegnene	
der	 innhaldet	 er	 vorte	 monaleg	 endra	 jamført	 med	 dei	
tidlegare	direktiva.	Plikta	til	å	innarbeide	dei	føresegnene	
der	innhaldet	ikkje	er	vorte	monaleg	endra,	følgjer	av	dei	
tidlegare	direktiva.

40)	 Dette	 direktivet	 bør	 ikkje	 røre	 ved	 dei	 pliktene	 som	
medlemsstatane	har	når	det	gjeld	fristane	for	innarbeiding	
i	nasjonal	lovgjeving	og	for	iverksetjinga	av	dei	direktiva	
som	er	nemnde	i	vedlegg	I	del	B.

41)	 I	 samsvar	 med	 nr.	 34	 i	 den	 tverrinstitusjonelle	 avtala	
om	 betre	 regelverksutforming(1)	 vert	 medlemsstatane	
oppmuntra	til,	både	for	sitt	eige	føremål	og	i	interessa	til	
Fellesskapet,	å	utarbeide	og	offentleggjere	eigne	tabellar,	
som	 i	 størst	 mogleg	 grad	 viser	 samanhengen	 mellom	
dette	direktivet	og	innarbeidingstiltaka	—

VEDTEKE	DETTE	DIREKTIVET:

AVDELING	I

ALLMENNE FØRESEGNER

Artikkel 1

Mål

Målet	 for	 dette	 direktivet	 er	 å	 sikre	 gjennomføringa	 av	
prinsippet	 om	 like	 høve	 for	 og	 lik	 handsaming	 av	menn	 og	
kvinner	ved	tilsetjing	og	i	arbeidstilhøve.

For	 dette	 føremålet	 inneheld	 direktivet	 føresegner	 for	
gjennomføring	av	prinsippet	om	lik	handsaming	når	det	gjeld

a)	 tilgang	til	tilsetjing,	medrekna	forfremjing,	og	til	yrkesretta	
opplæring,

b)	 arbeidstilhøve,	medrekna	løn,

c)	 yrkesbaserte	trygdeordningar.

Det	inneheld	òg	føresegner	som	skal	sikre	ei	meir	verknadsfull	
gjennomføring	ved	at	det	vert	fastsett	høvelege	framgangsmåtar.

Artikkel 2

Definisjonar

1.	 I	dette	direktivet	tyder:

a)	 «direkte	skilnadshandsaming»	at	ein	person	på	grunnlag	av	
kjønn	får	ei	mindre	gunstig	handsaming	enn	det	ein	annan	
får,	har	fått	eller	ville	ha	fått	i	ein	tilsvarande	situasjon,

b)	 «indirekte	 skilnadshandsaming»	 at	 når	 ei	 fråsegn,	 eit	
kriterium	 eller	 ein	 praksis	 som	 alle	 verkar	 nøytrale	 å	 sjå	
til,	 kan	vere	 til	 særleg	ulempe	 for	 personar	 av	 eitt	 kjønn	
sett	 i	høve	til	personar	av	det	andre	kjønnet,	med	mindre	
føresegna,	 kriteriet	 eller	 praksisen	 kan	 grunngjevast	med	
objektive	faktorar	ut	frå	eit	legitimt	mål,	og	midla	til	å	nå	
dette	målet	er	føremålstenlege	og	naudsynte,

c)	 «trakassering»	 at	 uønskt	 åtferd	 som	 har	 samband	 med	
kjønnet	 til	 ein	 person,	 finn	 stad	 og	 har	 som	 føremål	
eller	verknad	å	krenkje	verdet	 til	 ein	person	og	skape	eit	
trugande,	 fiendtleg,	 nedverdigande,	 audmjukande	 eller	
utriveleg	miljø,

(1)	 TEU	C	321	av	31.12.2003,	s.	1.
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d)	 «seksuell	 trakassering»	 alle	 former	 for	 uønskt	 verbal,	
ikkje-verbal	eller	fysisk	åtferd	av	seksuell	art	som	har	som	
føremål	 eller	 verknad	 å	 krenkje	 verdet	 til	 ein	 person	 og	
skape	eit	trugande,	fiendtleg,	nedverdigande,	audmjukande	
eller	utriveleg	miljø,

e)	 «løn»	 den	 vanlege	 grunn-	 eller	 minsteløna	 eller	
-godtgjeringa	 eller	 anna	 vederlag,	 anten	 i	 kontantytingar	
eller	 i	 naturalia,	 som	 arbeidstakaren	mottek	 direkte	 eller	
indirekte	frå	arbeidsgjevaren	sin	som	følgje	av	tilsetjinga,

f)	 «yrkesbaserte	 trygdeordningar»	 ordningar	 som	 ikkje	
er	 omfatta	 av	 rådsdirektiv	 79/7/EØF	 av	 19.	 desember	
1978	 om	 gradvis	 gjennomføring	 av	 prinsippet	 om	 lik	
behandling	 av	 menn	 og	 kvinner	 i	 trygdespørsmål(1),	 og	
som	 har	 til	 føremål	 å	 sikre	 at	 arbeidstakarar,	 anten	 dei	
er	 lønsmottakarar	 eller	 sjølvstendig	 næringsdrivande,	 i	
eit	 føretak	 eller	 ei	 føretaksgruppe,	 i	 ei	 næringsgrein,	
ein	 yrkessektor	 eller	 ein	 tverrfagleg	 yrkessektor,	 mottek	
ytingar	som	skal	utfylle	eller	kome	i	staden	for	dei	ytingane	
som	vert	gjevne	gjennom	lovfesta	 trygdeordningar,	anten	
ordningane	har	obligatorisk	eller	frivillig	medlemskap,

2.	 I	dette	direktivet	tyder	«skilnadshandsaming»

a)	 trakassering	 og	 seksuell	 trakassering,	 i	 tillegg	 til	 mindre	
gunstig	 handsaming	 som	 følgje	 av	 at	 ein	 person	 avviser	
eller	lèt	vere	å	reagere	på	slik	åtferd,

b)	 instruks	om	skilnadshandsaming	av	personar	på	grunnlag	
av	kjønn,

c)	 all	mindre	gunstig	handsaming	av	ei	kvinne	i	samband	med	
svangerskap	 eller	 fødselspermisjon	 slik	 det	 er	 definert	 i	
direktiv	92/85/EØF.

Artikkel 3

Positive tiltak

For	å	sikre	full	likestilling	i	praksis	mellom	menn	og	kvinner	
i	 arbeidslivet,	 kan	medlemsstatane	 halde	 ved	 lag	 eller	 vedta	
tiltak	slik	det	er	definert	i	artikkel	141	nr.	4	i	traktaten.

(1)	 TEF	L	6	av	10.1.1979,	s.	24.

AVDELING	II

SæRLEGE FØRESEGNER

KAPITTEL 1

Lik løn

Artikkel 4

Forbod mot skilnadshandsaming

For	likt	arbeid	eller	for	arbeid	som	vert	tillagt	lik	verdi,	skal	all	
direkte	og	indirekte	skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn	
fjernast	når	det	gjeld	alle	lønsvilkår	og	lønsfaktorar.

Særleg	 i	 eit	 system	 der	 fastsetjinga	 av	 løn	 byggjer	 på	 ei	
klassifisering	av	stillingane,	skal	dei	same	kriteria	leggjast	til	
grunn	både	for	menn	og	kvinner,	og	systemet	skal	utarbeidast	
på	ein	slik	måte	at	skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn	
vert	utelukka.

KAPITTEL 2

Lik handsaming i samband med yrkesbaserte trygdeordningar

Artikkel 5

Forbod mot skilnadshandsaming

Utan	 at	 det	 rører	 ved	 artikkel	 4,	 skal	 det	 ikkje	 finne	 stad	
noka	 form	 for	 direkte	 eller	 indirekte	 skilnadshandsaming	 på	
grunnlag	av	kjønn	 i	yrkesbaserte	 trygdeordningar,	 særleg	når	
det	gjeld

a)	 verkeområdet	for	og	vilkåra	for	tilgang	til	ordningane,

b)	 plikta	til	å	betale	inn	innskot	og	utrekninga	av	innskot,

c)	 utrekninga	 av	 ytingar,	 medrekna	 ektefelle-	 og	
forsørgjartillegg,	 og	 vilkåra	 for	 kor	 lenge	 ytingane	 skal	
vare	og	haldast	ved	lag.

Artikkel 6

Verkeområde for personar

Dette	kapittelet	skal	nyttast	på	yrkesaktive	personar,	medrekna	
sjølvstendig	 næringsdrivande,	 personar	 som	 får	 verksemda	
si	 avbroten	 av	 sjukdom,	 svangerskap	 og	 fødsel,	 ulukke	 eller	
ufrivillig	 arbeidsløyse,	 på	 arbeidssøkjande	 og	 på	 pensjonerte	
og	 uføre	 arbeidstakarar	 og	 personar	 som	 avleier	 rettar	 frå	
desse,	i	samsvar	med	nasjonal	lovgjeving	og/eller	praksis.



21.6.2012 Nr.	35/455EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

Artikkel 7

Materielt verkeområde

1. Dette	kapittelet	skal	nyttast	på

a)	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 som	 gjev	 vern	 mot	 dei	
følgjande	risikoane:

i)	 sjukdom,

ii)	 uførleik,

iii)	 alderdom,	medrekna	førtidspensjonering,

iv)	 arbeidsulukker	og	yrkessjukdom,

v)	 arbeidsløyse,

b)	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 som	 gjev	 andre	 sosiale	
ytingar	 i	 form	 av	 kontantar	 eller	 naturalia,	 og	 særleg	
ytingar	til	etterlatne	og	familietillegg,	dersom	slike	ytingar	
vert	utbetalte	til	arbeidstakarar	og	såleis	utgjer	eit	vederlag	
som	 arbeidsgjevaren	 betalar	 til	 arbeidstakaren	 som	 ei	
følgje	av	tilsetjingstilhøvet	til	arbeidstakaren.

2.	 Dette	kapittelet	skal	òg	nyttast	på	pensjonsordningar	for	
ei	 viss	 gruppe	 av	 arbeidstakarar,	 t.d.	 offentlege	 tenestemenn,	
dersom	 ytingane	 i	 medhald	 av	 ordninga	 vert	 utbetalte	 som	
følgje	 av	 arbeidstilhøvet	 hjå	 den	 offentlege	 arbeidsgjevaren.	
Dette	skal	ikkje	røre	ved	det	faktumet	at	ei	slik	ordning	utgjer	
ein	del	av	ei	allmenn	lovfesta	ordning.

Artikkel 8

Unntak frå det materielle verkeområdet

1.	 Dette	kapittelet	skal	ikkje	nyttast	på

a)	 individuelle	avtaler	for	sjølvstendig	næringsdrivande,

b)	 ordningar	for	sjølvstendig	næringsdrivande	som	berre	har	
éin	medlem,

c)	 forsikringsavtaler	 som	arbeidstakarar	har	 inngått,	og	som	
arbeidsgjevaren	ikkje	er	part	i,

d)	 frivillige	 føresegner	 i	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 som	
deltakarane	får	tilbod	om	individuelt	for	å	sikre	dei

i)	 anten	tilleggsytingar,

ii)	 eller	val	 av	 tidspunkt	 for	den	 første	utbetalinga	av	ei	
ordinær	 yting	 til	 sjølvstendig	 næringsdrivande,	 eller	
valet	mellom	fleire	ytingar,

e)	 yrkesbaserte	 trygdeordningar,	 dersom	 ytingane	 vert	
finansierte	gjennom	frivillige	innskot	som	arbeidstakarane	
betalar	inn.

2.	 Dette	kapittelet	er	ikkje	til	hinder	for	at	ein	arbeidsgjevar	
gjev	 eit	 pensjonstillegg	 til	 personar	 som	 har	 nådd	 ein	 alder	
som	gjev	dei	 rett	 til	 ein	pensjon	 i	medhald	av	ei	yrkesbasert	
trygdeordning,	men	 som	 enno	 ikkje	 gjev	 dei	 rett	 til	 lovfesta	
alderspensjon,	med	sikte	på	å	utlikne	eller	tilnærme	dei	samla	
ytingane	 til	 dei	 ytingane	 som	 vert	 mottekne	 av	 personar	
av	 motsett	 kjønn	 som	 er	 i	 den	 same	 situasjonen,	 og	 som	
alt	 har	 oppnådd	 den	 alderen	 som	 gjev	 dei	 rett	 til	 lovfesta	
alderspensjon,	 inntil	 mottakarane	 av	 eit	 slikt	 pensjonstillegg	
har	nådd	den	lovfesta	pensjonsalderen.

Artikkel 9

Døme på skilnadshandsaming

1.	 Føresegner	 som	 er	 i	 strid	 med	 prinsippet	 om	 lik	
handsaming,	 skal	 omfatte	 føresegner	 som	 anten	 direkte	 eller	
indirekte	tek	utgangspunkt	i	kjønn,	for	å	fastsetje

a)	 kva	personar	som	kan	ta	del	i	ei	yrkesbasert	trygdeordning,

b)	 om	medlemsskapet	i	ei	yrkesbasert	trygdeordning	skal	vere	
obligatorisk	eller	frivillig,

c)	 ulike	 reglar	med	 omsyn	 til	 alder	 ved	 opptak	 i	 ordninga,	
eller	minstekrav	 til	 kor	 lenge	 ein	må	ha	 vore	 tilsett	 eller	
medlem	av	ordninga	for	å	ha	rett	til	ytingane,

d)	 ulike	 reglar	 for	 tilbakebetaling	 av	 innskot,	 bortsett	 frå	
føresegnene	i	bokstav	h)	og	j),	når	ein	arbeidstakar	går	ut	
av	ei	ordning	utan	å	ha	oppfylt	dei	vilkåra	som	gjev	utsette	
rettar	til	langtidsytingar,

e)	 ulike	 vilkår	 for	 å	 tilkjenne	 ytingar	 eller	 å	 avgrense	 slike	
ytingar	 til	arbeidstakarar	 til	å	gjelde	for	det	eine	eller	det	
andre	kjønnet,

f)	 ulike	pensjonsaldrar,

g)	 mellombels	 oppheving	 av	 høvet	 til,	 under	 ein	
fødselspermisjon	eller	permisjon	av	familiemessige	årsaker,	
å	halde	ved	lag	eller	tene	opp	ein	rett	som	er	tilkjend	som	
følgje	av	lov	eller	avtale,	og	som	arbeidsgjevaren	betalar,

h)	 ulike	 nivå	 for	 ytingane,	 bortsett	 frå	 i	 den	 grad	 det	
kan	 vere	 naudsynt	 av	 omsyn	 til	 forsikringstekniske	
utrekningsfaktorar	som	er	ulike	for	dei	to	kjønna	innanfor	
innskotsbaserte	 ordningar;	 når	 det	 gjeld	 fondsfinansierte	
ytingsbaserte	 ordningar,	 kan	 visse	 element	 vere	 ulike	
dersom	 dei	 ulike	 summane	 følgjer	 av	 at	 det	 vart	 nytta	
forsikringstekniske	faktorar	som	var	ulike	for	dei	to	kjønna	
då	finansieringa	av	ordninga	vart	sett	i	verk,
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i)	 ulike	nivå	for	innskota	frå	arbeidstakarane,

j)	 ulike	nivå	for	innskota	frå	arbeidsgjevarane,	bortsett	frå

i)	 når	 det	 gjeld	 innskotsbaserte	 ordningar,	 dersom	
føremålet	 er	 å	 gjere	 pensjonsytingane	 like	 store	 for	
begge	kjønn	eller	å	tilnærme	dei	til	kvarandre,

ii)	 når	det	gjeld	fondsfinansierte	ytingsbaserte	ordningar,	
dersom	 innbetalingane	 frå	 arbeidsgjevaren	 er	 meinte	
å	 skulle	 sikre	 ei	 høveleg	 finansiering	 for	 å	 dekkje	
utgiftene	til	ytingane,

k)	 ulike	reglar,	eller	reglar	som	berre	gjeld	arbeidstakarar	av	
det	eine	kjønnet,	bortsett	 frå	 føresegnene	 i	bokstav	h)	og	
j),	for	å	tene	opp	eller	halde	ved	lag	utsette	rettar	til	ytingar	
når	ein	arbeidstakar	går	ut	av	ei	ordning.

2.	 Når	det	vert	overlate	til	dei	organa	som	forvaltar	ordninga	
å	 avgjere	 om	 det	 skal	 tilkjennast	 ytingar	 som	 er	 omfatta	 av	
dette	direktivet,	skal	desse	organa	ta	omsyn	til	prinsippet	om	
lik	handsaming.

Artikkel 10

Gjennomføring når det gjeld sjølvstendig næringsdrivande

1.	 Medlemsstatane	 skal	gjere	dei	 tiltaka	 som	er	naudsynte	
for	 å	 sikre	 at	 føresegner	 i	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 for	
sjølvstendig	 næringsdrivande	 som	 er	 i	 strid	 med	 prinsippet	
om	 lik	handsaming,	 er	 reviderte	 seinast	 1.	 januar	1993,	 eller	
for	medlemsstatar	 som	 vart	 tilmelde	 etter	 denne	 datoen,	 den	
datoen	 då	 direktiv	 86/378/EØF	 tok	 til	 å	 gjelde	 på	 territoriet	
deira.

2.	 Dette	 kapittelet	 skal	 ikkje	 vere	 til	 hinder	 for	 at	 rettar	
og	 plikter	 i	 samband	 med	 medlemskap	 i	 ei	 yrkesbasert	
trygdeordning	for	sjølvstendig	næringsdrivande	i	eit	tidsrom	før	
ordninga	vart	revidert,	framleis	er	underlagde	dei	føresegnene	i	
ordninga	som	var	gjeldande	i	det	aktuelle	tidsrommet.

Artikkel 11

Mogleg utsetjing når det gjeld sjølvstendig næringsdrivande

Når	 det	 gjeld	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 for	 sjølvstendig	
næringsdrivande,	kan	medlemsstatane	utsetje	den	obligatoriske	
gjennomføringa	av	prinsippet	om	lik	handsaming	med	omsyn	
til

a)	 fastsetjing	av	pensjonsalder	for	tilkjenning	av	alderspensjon	
eller	 pensjon	 ved	 arbeidsopphøyr,	 og	 eventuelle	 følgjer	
som	dette	kan	få	for	andre	ytingar

i)	 anten	 inntil	 den	 datoen	 då	 slik	 likestilling	 er	
gjennomførd	i	dei	lovfesta	ordningane,

ii)	 eller	 seinast	 inntil	 slik	 likestilling	vert	pålagd	ved	eit	
direktiv,

b)	 etterlatnepensjonar,	 inntil	 fellesskapsretten	
innfører	 prinsippet	 om	 lik	 handsaming	 i	 dei	 lovfesta	
trygdeordningane	på	dette	området,

c)	 bruken	 av	 artikkel	 9	 nr.	 1	 bokstav	 i)	 når	 det	 gjeld	 bruk	
av	 forsikringstekniske	 utrekningsfaktorar,	 inntil	 1.	 januar	
1999,	eller	for	medlemsstatar	som	vart	tilmelde	etter	denne	
datoen,	den	datoen	då	direktiv	86/378/EØF	tok	til	å	gjelde	
på	territoriet	deira.

Artikkel 12

Tilbakeverkande kraft

1.	 Alle	 tiltak	 til	 gjennomføring	 av	 dette	 kapittelet	 som	
gjeld	 arbeidstakarar,	 skal	 omfatte	 alle	 ytingar	 i	 medhald	 av	
yrkesbaserte	 trygdeordningar	som	er	utleidde	av	 tilsetjingstid	
etter	17.	mai	1990,	og	får	tilbakeverkande	kraft	til	den	nemnde	
datoen,	utan	at	dette	rører	ved	arbeidstakarar	eller	personar	som	
avleier	rettar	frå	dei,	som	før	denne	datoen	har	gått	til	søksmål	
eller	 sett	 fram	 ei	 tilsvarande	 klage	 etter	 nasjonal	 lovgjeving.	
I	 så	 fall	 skal	 gjennomføringstiltaka	 ha	 tilbakeverkande	 kraft	
til	 8.	 april	 1976,	 og	 omfatte	 alle	 ytingar	 som	 er	 utleidde	 av	
tilsetjingstid	 etter	 denne	 datoen.	 For	 medlemsstatar	 som	 er	
tilmelde	til	Fellesskapet	etter	8.	april	1976	og	før	17.	mai	1990,	
skal	denne	datoen	bytast	ut	med	den	datoen	då	artikkel	141	i	
traktaten	tok	til	å	gjelde	på	territoriet	deira.

2.	 Andre	 punktumet	 i	 nr.	 1	 skal	 ikkje	 vere	 til	 hinder	 for	
at	 dei	 nasjonale	 reglane	 for	 fristar	 for	 å	 gå	 til	 internrettslege	
søksmål	 kan	 gjerast	 gjeldande	 overfor	 arbeidstakarar	 eller	
personar	 som	 avleier	 rettar	 frå	 dei,	 som	 har	 gått	 til	 søksmål	
eller	 sett	 fram	 ei	 tilsvarande	 klage	 etter	 nasjonal	 lovgjeving	
innan	17.	mai	1990,	på	det	vilkåret	 at	desse	 reglane	 ikkje	 er	
mindre	gunstige	 for	denne	 typen	søksmål	enn	for	 tilsvarande	
internrettslege	søksmål,	og	at	dei	ikkje	gjer	det	praktisk	uråd	å	
utøve	fellesskapsretten.

3.	 For	medlemsstatar	som	er	 tilmelde	 til	Fellesskapet	etter	
17.	mai	1990,	og	som	per	1.	januar	1994	var	avtalepart	i	avtala	
om	 Det	 europeiske	 økonomiske	 samarbeidsområdet,	 skal	
datoen	 17.	mai	 1990	 i	 nr.	 1	 første	 punktumet	 bytast	 ut	med	
datoen	1.	januar	1994.

4.	 For	 andre	medlemsstatar	 som	 er	 tilmelde	 etter	 17.	mai	
1990,	skal	datoen	17.	mai	1990	i	nr.	1	og	2	bytast	ut	med	den	
datoen	då	artikkel	141	i	traktaten	tok	til	å	gjelde	på	territoriet	
deira.

Artikkel 13

Fleksibel pensjonsalder

Dersom	 menn	 og	 kvinner	 gjer	 krav	 på	 ein	 fleksibel	
pensjonsalder	på	dei	same	vilkåra,	skal	dette	ikkje	reknast	for	
å	vere	i	strid	med	dette	kapittelet.
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KAPITTEL 3

Lik handsaming når det gjeld tilgang til tilsetjing, yrkesretta 
opplæring og forfremjing, og når det gjeld arbeidsvilkår

Artikkel 14

Forbod mot skilnadshandsaming

1.	 Det	 skal	 ikkje	 finne	 stad	 direkte	 eller	 indirekte	
skilnadshandsaming	 på	 grunnlag	 av	 kjønn	 i	 offentleg	 eller	
privat	sektor,	medrekna	offentlege	organ,	i	samband	med

a)	 vilkåra	for	tilgang	til	tilsetjing,	sjølvstendig	næringsverksemd	
eller	 arbeidstilhøve,	 medrekna	 utveljingskriterium	 og	
tilsetjingskrav,	 utan	 omsyn	 til	 næring	 og	 på	 alle	 nivå	 i	
stillingshierarkiet,	medrekna	forfremjing,

b)	 tilgang	til	yrkesrettleiing,	yrkesretta	opplæring,	yrkesretta	
etter-	og	vidareutdanning	og	omskolering	av	alle	typar	og	
på	alle	nivå,	medrekna	praktisk	arbeidsrøynsle,

c)	 tilsetjings-	 og	 arbeidsvilkår,	 medrekna	 oppseiing,	 og	
dessutan	løn	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	141	i	traktaten,

d)	 medlemskap	 og	 deltaking	 i	 ein	 arbeidstakar-	 eller	
arbeidsgjevarorganisasjon	 eller	 ein	 organisasjon	 der	
medlemmene	har	eit	visst	yrke,	medrekna	dei	føremonene	
som	slike	organisasjonar	gjev	medlemmene	sine.

2.	 Når	 det	 gjeld	 tilgang	 til	 tilsetjing,	medrekna	 opplæring	
som	 fører	 til	 slik	 tilsetjing,	 kan	 medlemsstatane	 fastsetje	
at	 ulik	 handsaming	 på	 grunnlag	 av	 ein	 eigenskap	 som	 er	
knytt	 til	 kjønn,	 ikkje	 skal	 utgjere	 skilnadshandsaming	 når	
yrkesverksemda	eller	 tilhøva	som	ho	vert	utførd	under,	er	av	
ein	slik	art	at	denne	eigenskapen	utgjer	eit	viktig	og	avgjerande	
yrkesmessig	 krav,	 på	 det	 vilkåret	 at	 målet	 er	 legitimt	 og	 at	
kravet	står	i	eit	rimeleg	høve	til	målet.

Artikkel 15

Tilbakevending frå fødselspermisjon

Ei	 kvinne	 som	 har	 fødselspermisjon,	 skal	 ved	 slutten	 av	
permisjonsperioden	 ha	 rett	 til	 å	 vende	 tilbake	 til	 den	 same	
stillinga	 eller	 ei	 tilsvarande	 stilling	 på	 vilkår	 som	 ikkje	 er	
mindre	 gunstige	 for	 henne,	 og	 ha	 rett	 til	 å	 nyte	 godt	 av	 alle	
betringar	 av	 arbeidsvilkåra	 som	 ho	 ville	 hatt	 rett	 til	 under	
fråværet	sitt.

Artikkel 16

Fedrepermisjon og adopsjonspermisjon

Dette	 direktivet	 rører	 ikkje	 ved	 den	 retten	 medlemsstatane	
har	 til	 å	 sannkjenne	 særlege	 rettar	 til	 fedrepermisjon	 og/
eller	 adopsjonspermisjon.	 Medlemsstatar	 som	 sannkjenner	
slike	 rettar,	 skal	 gjere	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	
verne	mannlege	 og	 kvinnelege	 arbeidstakarar	mot	 oppseiing	

som	 følgje	 av	at	dei	utøver	denne	 retten,	og	 sikre	 at	dei	ved	
slutten	 av	 ein	 slik	 permisjon	 har	 rett	 til	 å	 vende	 tilbake	 til	
den	 same	 stillinga	 eller	 ei	 tilsvarande	 stilling	 på	 vilkår	 som	
ikkje	er	mindre	gunstige,	og	at	dei	har	 rett	 til	å	nyte	godt	av	
alle	betringar	 i	arbeidsvilkåra	som	dei	ville	hatt	 rett	 til	under	
fråværet	sitt.

AVDELING	III

TVERRGÅANDE FØRESEGNER

KAPITTEL 1

Klagerett og handheving

De l 	 1

K l a g e r e t t

Artikkel 17

Forsvar av rettar

1.	 Medlemsstatane	 skal	 syte	 for	 at	 alle	 som	meiner	 at	 dei	
har	lidd	urett	fordi	prinsippet	om	lik	handsaming	ikkje	er	vorte	
nytta	 i	 deira	 tilfelle,	 etter	 eventuelt	 å	 ha	 bringa	 saka	 inn	 for	
andre	 rette	 styresmakter,	 har	 høve	 til	 rettargang,	 medrekna	
framgangsmåtar	ved	mekling	der	det	er	 føremålstenleg,	 for	å	
sikre	at	pliktene	 i	medhald	av	dette	direktivet	vert	handheva,	
sjølv	etter	 at	 tilhøvet	der	 skilnadshandsaminga	 skal	ha	 funne	
stad,	har	teke	slutt.

2.	 Medlemsstatane	 skal	 syte	 for	 at	 samanslutningar,	
organisasjonar	 og	 andre	 rettssubjekt	 som	 i	 samsvar	med	 dei	
kriteria	som	er	fastsette	i	nasjonal	lovgjeving,	har	ei	rettkomen	
interesse	 av	 å	 sikre	 at	 føresegnene	 i	 dette	 direktivet	 vert	
etterlevde,	kan	gå	inn	på	vegner	av	eller	til	støtte	for	klagaren	
og	 med	 godkjenning	 frå	 han/henne,	 i	 all	 rettargang	 og/eller	
forvaltingsmessig	handsaming	for	å	sikre	at	pliktene	i	medhald	
av	dette	direktivet	vert	handheva.

3.	 Nr.	 1	 og	 2	 rører	 ikkje	 ved	 dei	 nasjonale	 reglane	 for	
fristar	 for	 å	 reise	 søksmål	 i	 samband	med	 prinsippet	 om	 lik	
handsaming.

Artikkel 18

Skadebot eller godtgjering

Medlemsstatane	 skal	 innføre	 i	 den	 nasjonale	 rettsskipnaden	
sin	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 sikre	 faktisk	 og	
verknadsfull	 skadebot	 eller	 godtgjering	 etter	 nærmare	 reglar	
som	medlemsstatane	fastset,	for	det	tapet	og	den	skaden	som	
ein	 person	 er	 påførd	 som	 følgje	 av	 skilnadshandsaming	 på	
grunnlag	av	kjønn,	på	ein	måte	som	er	avskrekkande	og	står	i	
høve	til	den	skaden	som	er	lidd.	Det	bør	ikkje	fastsetjast	noka	
øvre	 grense	 på	 førehand	 for	 slik	 skadebot	 eller	 godtgjering,	
bortsett	 frå	 i	 tilfelle	 der	 arbeidsgjevaren	 kan	 prove	 at	 den	
einaste	skaden	som	er	vorten	påførd	ein	søkjar	som	følgje	av	
skilnadshandsaming	slik	det	er	definert	i	dette	direktivet,	er	at	
arbeidssøknaden	hans/hennar	ikkje	er	vorten	vurdert.
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D e l 	 2

P r o v t y n g s l e

Artikkel 19

Provtyngsle

1.	 Medlemsstatane	 skal	 i	 samsvar	 med	 det	 nasjonale	
rettssystemet	 gjere	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 sikre	
at	 det	 ligg	 på	 den	 innklaga	 å	 prove	 at	 prinsippet	 om	 lik	
handsaming	ikkje	er	vorte	brote	når	personar	som	meiner	at	dei	
har	lidd	urett	fordi	prinsippet	om	lik	handsaming	ikkje	er	vorte	
nytta	 i	 deira	 tilfelle,	 legg	 fram	 for	 ein	 domstol	 eller	 ei	 anna	
rett	styresmakt	opplysningar	om	dei	faktiske	tilhøva	som	gjev	
grunn	til	å	tru	at	direkte	eller	indirekte	skilnadshandsaming	har	
funne	stad.

2.	 Nr.	1	skal	ikkje	hindre	medlemsstatane	i	å	innføre	reglar	
for	provføring	som	er	gunstigare	for	klagaren.

3.	 Medlemsstatane	kan	avstå	frå	å	nytte	nr.	1	i	saker	der	det	
ligg	på	domstolen	eller	det	rette	organet	å	granske	dei	faktiske	
tilhøva.

4.	 Nr.	1,	2	og	3	skal	òg	nyttast	på

a)	 situasjonar	som	er	omfatta	av	artikkel	141	 i	 traktaten	og,	
dersom	 det	 gjeld	 skilnadshandsaming	 på	 grunnlag	 av	
kjønn,	av	direktiv	92/85/EØF	og	96/34/EF,

b)	 all	 sivilrettsleg	 eller	 forvaltingsmessig	 handsaming	 i	
offentleg	 eller	 privat	 sektor	 som	 gjev	 klagerett	 etter	
nasjonal	 lovgjeving	 i	 medhald	 av	 dei	 tiltaka	 som	 er	
nemnde	i	bokstav	a),	bortsett	frå	utanrettsleg	handsaming	
som	er	frivillig	eller	fastsett	i	nasjonal	lovgjeving.

5.	 Denne	artikkelen	skal	 ikkje	nyttast	på	straffesaker,	med	
mindre	noko	anna	er	fastsett	av	medlemsstatane.

KAPITTEL 2

Fremjing av lik handsaming — dialog

Artikkel 20

Likestillingsorgan

1.	 Medlemsstatane	skal	peike	ut	eitt	eller	fleire	organ	som	
skal	 fremje,	 analysere,	 overvake	 og	 støtte	 lik	 handsaming	
av	 alle	 personar	 utan	 skilnadshandsaming	 på	 grunnlag	 av	
kjønn,	 og	 leggje	 tilhøva	 til	 rette	 for	 dette.	Desse	 organa	 kan	
inngå	i	organ	som	på	nasjonalt	plan	har	til	oppgåve	å	tryggje	
menneskerettane	eller	rettane	til	einskildpersonar.

2.	 Medlemsstatane	 skal	 syte	 for	 at	 desse	 organa	 òg	 har	
kompetanse	til

a)	 å	 hjelpe	 offer	 for	 skilnadshandsaming	 på	 ein	 uavhengig	
måte	 i	 samband	med	klager	på	skilnadshandsaming,	utan	
at	 det	 rører	 ved	 rettane	 til	 ofra	 og	 til	 samanslutningar,	

organisasjonar	 eller	 andre	 rettssubjekt	 som	 er	 nemnde	 i	
artikkel	17	nr.	2,

b)	 å	 gjennomføre	 uavhengige	 granskingar	 om	
skilnadshandsaming,

c)	 å	offentleggjere	uavhengige	rapportar	om	og	gje	tilrådingar	
i	spørsmål	om	skilnadshandsaming,

d)	 å	utveksle	tilgjengelege	opplysningar	på	høveleg	nivå	med	
tilsvarande	 europeiske	 organ,	 t.d.	 eit	 eventuelt	 framtidig	
europeisk	institutt	for	likestilling	mellom	menn	og	kvinner.

Artikkel 21

Dialog mellom partane i arbeidslivet

1.	 Medlemsstatane	skal	i	samsvar	med	nasjonal	sedvane	og	
praksis	gjere	dei	tiltaka	som	er	naudsynte	for	å	fremje	dialogen	
mellom	 partane	 i	 arbeidslivet	 med	 sikte	 på	 å	 fremje	 lik	
handsaming,	t.d.	ved	overvaking	av	praksis	på	arbeidsplassen,	
tilgang	 til	 tilsetjing,	 yrkesretta	 opplæring	 og	 forfremjing,	 og	
når	det	gjeld	overvaking	av	tariffavtaler,	åtferdsreglar,	forsking	
eller	utveksling	av	røynsler	og	reglar	for	god	praksis.

2.	 Når	 det	 er	 i	 samsvar	med	 nasjonal	 sedvane	 og	 praksis,	
skal	medlemsstatane	oppmuntre	partane	i	arbeidslivet,	utan	at	
det	 rører	ved	handlefridommen	deira,	 til	 å	 fremje	 likestilling	
mellom	 kvinner	 og	menn	 og	 fleksible	 arbeidsordningar	 som	
gjer	 det	 lettare	 å	 kombinere	 arbeidsliv	 og	 familieliv,	 og	 til	
å	 inngå	 avtaler	 på	 høveleg	 nivå	 med	 reglar	 om	 forbod	 mot	
skilnadshandsaming	på	dei	områda	som	er	nemnde	i	artikkel	1,	
og	 som	 høyrer	 inn	 under	 forhandlingar	 om	 tariffavtaler.	
Desse	 avtalene	 skal	 vere	 i	 samsvar	 med	 dei	 føresegnene	
som	er	 fastsette	 i	dette	direktivet	og	med	relevante	nasjonale	
gjennomføringstiltak.

3.	 Medlemsstatane	skal,	i	samsvar	med	nasjonal	lovgjeving,	
nasjonale	 tariffavtaler	 eller	 nasjonal	 praksis,	 oppmuntre	
arbeidsgjevarar	til	å	fremje	lik	handsaming	av	menn	og	kvinner	
på	arbeidsplassen	på	ein	planlagd	og	systematisk	måte	når	det	
gjeld	tilgang	til	tilsetjing,	yrkesretta	opplæring	og	forfremjing.

4.	 Arbeidsgjevarane	 bør	 difor	 oppmuntrast	 til	 jamleg	 å	
gje	 dei	 tilsette	 og/eller	 representantane	deira	 føremålstenlege	
opplysningar	 om	 lik	 handsaming	 av	 menn	 og	 kvinner	 i	
føretaket.

Slike	 opplysningar	 kan	 omfatte	 ei	 oversikt	 over	 korleis	
fordelinga	 er	 mellom	 menn	 og	 kvinner	 på	 ulike	 nivå	 i	
organisasjonen,	 over	 løna	 deira	 og	 lønsskilnader,	 og	 over	
moglege	 tiltak	 for	 å	 betre	 situasjonen	 i	 samarbeid	 med	
representantar	for	arbeidstakarane.

Artikkel 22

Dialog med ikkje-statlege organisasjonar

Medlemsstatane	 skal	 oppmuntre	 til	 dialog	 med	 relevante	
ikkje-statlege	 organisasjonar	 som	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	
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lovgjeving	og	praksis	har	ei	rettkomen	interesse	av	å	medverke	
til	å	motkjempe	skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn,	for	
såleis	å	fremje	prinsippet	om	lik	handsaming.

KAPITTEL 3

Allmenne tverrgåande føresegner

Artikkel 23

Etterleving

Medlemsstatane	 skal	 gjere	 alle	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	
for	at

a)	 alle	lover	og	forskrifter	som	er	i	strid	med	prinsippet	om	lik	
handsaming,	vert	oppheva,

b)	 føresegner	som	er	i	strid	med	prinsippet	om	lik	handsaming	
og	 er	 ein	 del	 av	 individuelle	 avtaler	 eller	 tariffavtaler,	
interne	 reglar	 i	 føretak	 eller	 reglar	 for	 frie	 yrke	 og	
arbeidsgjevar-	 og	 arbeidstakarorganisasjonar	 eller	 andre	
ordningar,	vert	eller	kan	verte	sette	ut	av	kraft	eller	endra,

c)	 yrkesbaserte	 trygdeordningar	 som	 inneheld	 slike	
føresegner,	 ikkje	 kan	 godkjennast	 eller	 lengjast	 gjennom	
forvaltingsmessige	tiltak.

Artikkel 24

Vern mot represaliar

Medlemsstatane	skal	i	den	nasjonale	rettsskipnaden	sin	innføre	
dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 verne	 arbeidstakarar,	
medrekna	 representantar	 for	 arbeidstakarane	 i	 medhald	 av	
nasjonal	 lovgjeving	 og/eller	 praksis,	 mot	 oppseiing	 eller	
anna	 ugunstig	 handsaming	 når	 dette	 er	 ein	 reaksjon	 frå	
arbeidsgjevaren	 på	 ei	 klage	 som	 er	 sett	 fram	 internt	 i	 eit	
føretak,	eller	på	rettslege	steg	som	tek	sikte	på	å	sikre	at	det	er	
samsvar	med	prinsippet	om	lik	handsaming.

Artikkel 25

Sanksjonar

Medlemsstatane	 skal	 fastsetje	 reglar	 om	kva	 sanksjonar	 som	
skal	 nyttast	 på	 brot	 på	 dei	 nasjonale	 føresegnene	 som	 vert	
vedtekne	 i	medhald	av	dette	direktivet,	og	skal	gjere	alle	dei	
tiltaka	som	er	naudsynte	for	å	sikre	at	desse	sanksjonane	vert	
nytta.	Sanksjonane,	som	kan	omfatte	betaling	av	skadebot	 til	
offeret,	må	vere	verknadsfulle,	 svare	 til	brotet	og	hindre	nye	
brot.	 Medlemsstatane	 skal	 melde	 frå	 til	 Kommisjonen	 om	
desse	føresegnene	innan	5.	oktober	2005,	og	straks	melde	frå	
om	alle	seinare	endringar	som	gjeld	desse	føresegnene.

Artikkel 26

Førebygging av skilnadshandsaming

Medlemsstatane	 skal	 i	 samsvar	 med	 nasjonal	 lovgjeving,	
tariffavtaler	 eller	 nasjonal	 praksis	 oppmuntre	 arbeidsgjevarar	
og	 dei	 som	 har	 ansvaret	 for	 tilgang	 til	 yrkesretta	
opplæring,	 til	 å	 gjere	 tiltak	 for	 å	 førebyggje	 alle	 former	 for	
skilnadshandsaming	på	grunnlag	av	kjønn,	særleg	trakassering	
og	seksuell	trakassering	på	arbeidsplassen,	når	det	gjeld	tilgang	
til	tilsetjing,	yrkesretta	opplæring	og	forfremjing.

Artikkel 27

Minstekrav

1.	 Medlemsstatane	 kan	 innføre	 eller	 halde	 ved	 lag	
føresegner	 som	er	meir	gunstige	 for	vernet	 av	prinsippet	om	
lik	 handsaming,	 enn	 dei	 føresegnene	 som	 er	 fastsette	 i	 dette	
direktivet.

2.	 Gjennomføringa	 av	 føresegnene	 i	 dette	 direktivet	 skal	
under	 ingen	 omstende	 gje	 tilstrekkeleg	 grunn	 til	 å	 redusere	
vernenivået	 for	 arbeidstakarar	 på	 dei	 områda	 der	 direktivet	
gjeld,	utan	at	det	 rører	ved	den	 retten	medlemsstatane	har	 til	
å	 ta	 omsyn	 til	 endringar	 i	 situasjonen	 ved	 å	 vedta	 lover	 og	
forskrifter	 som	 er	 ulike	 dei	 som	 galdt	 på	 det	 tidspunktet	 då	
det	vart	gjeve	melding	om	dette	direktivet,	på	det	vilkåret	at	
minstekrava	i	dette	direktivet	vert	oppfylte.

Artikkel 28

Tilhøvet til Fellesskapet og nasjonale føresegner

1.	 Dette	direktivet	rører	ikkje	ved	føresegnene	om	vern	av	
kvinner,	særleg	i	samband	med	svangerskap	og	fødsel.

2.	 Dette	 direktivet	 rører	 ikkje	 ved	 føresegnene	 i	 direktiv	
96/34/EF	og	92/85/EØF.

Artikkel 29

Integrering av likestillingsaspektet

Medlemsstatane	 skal	 på	 ein	 aktiv	 måte	 ta	 omsyn	 til	 målet	
om	likestilling	mellom	menn	og	kvinner	ved	utarbeidinga	og	
gjennomføringa	av	 lover	og	forskrifter,	politikk	og	verksemd	
på	dei	områda	som	er	nemnde	i	dette	direktivet.

Artikkel 30

Spreiing av opplysningar

Medlemsstatane	 skal	 syte	 for	 at	 dei	 tiltaka	 som	 vert	 gjorde	
i	 medhald	 av	 dette	 direktivet,	 saman	 med	 dei	 føresegnene	
som	 alt	 har	 teke	 til	 å	 gjelde	 på	 området,	 på	 best	 eigna	måte	
vert	 gjorde	 kjende	 for	 alle	 dei	 personane	 som	det	 kjem	ved,	
eventuelt	òg	på	arbeidsplassen.
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AVDELING	IV

SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 31

Rapportering

1.	 Medlemsstatane	 skal	 innan	 15.	 februar	 2011	 sende	
Kommisjonen	 alle	 naudsynte	 opplysningar,	 slik	 at	 han	 kan	
utarbeide	 ein	 rapport	 til	 Europaparlamentet	 og	 Rådet	 om	
korleis	dette	direktivet	vert	nytta.

2.	 Utan	 at	 det	 rører	 ved	 nr.	 1	 skal	 medlemsstatane	 kvart	
fjerde	 år	 sende	 Kommisjonen	 teksta	 til	 alle	 tiltak	 som	 dei	
vedtek	 i	 medhald	 av	 artikkel	 141	 nr.	 4	 i	 traktaten,	 saman	
med	rapportar	om	desse	tiltaka	og	gjennomføringa	av	dei.	På	
grunnlag	 av	 desse	 opplysningane	 skal	 Kommisjonen	 kvart	
fjerde	år	vedta	og	offentleggjere	ein	 rapport	 som	 inneheld	ei	
jamførande	vurdering	av	alle	tiltak	i	lys	av	fråsegn	nr.	28	som	
er	vedlegg	til	sluttakta	i	Amsterdam-traktaten.

3.	 Medlemsstatane	 skal	 vurdere	 den	 yrkesverksemda	 som	
er	nemnd	i	artikkel	14	nr.	2,	for	såleis	å	slå	fast	om	det	i	lys	av	
den	sosiale	utviklinga	er	rettkome	at	dei	aktuelle	unntaka	vert	
haldne	ved	lag.	Dei	skal	jamleg	og	minst	kvart	åttande	år	melde	
frå	til	Kommisjonen	om	resultata	av	vurderinga	si.

Artikkel 32

Revisjon

Kommisjonen	skal	innan	15.	februar	2011	vurdere	korleis	dette	
direktivet	verkar,	og	dersom	det	er	naudsynt,	gjere	framlegg	til	
eventuelle	endringar.

Artikkel 33

Gjennomføring

Medlemsstatane	 skal	 innan	 15.	 august	 2008	 setje	 i	 kraft	 dei	
lovene	og	 forskriftene	 som	er	 naudsynte	 for	 å	 rette	 seg	 etter	
dette	 direktivet,	 eller	 syte	 for	 at	 partane	 i	 arbeidslivet	 innan	
den	 nemnde	datoen	 ved	 avtale	 innfører	 dei	 føresegnene	 som	
krevst.	 Dersom	 det	 er	 naudsynt	 for	 å	 ta	 omsyn	 til	 særlege	
vanskar,	kan	medlemsstatane	nytte	endå	eit	år	for	å	etterkome	
dette	direktivet.	Medlemsstatane	skal	gjere	alle	dei	tiltaka	som	
er	naudsynte	for	å	kunne	garantere	at	dei	resultata	som	krevst	
i	medhald	 av	dette	direktivet,	 vert	oppnådde.	Dei	 skal	 straks	
sende	Kommisjonen	teksta	til	desse	tiltaka.

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.	Dei	 skal	 òg	 innehalde	
ei	 fråsegn	 om	 at	 tilvisingar	 i	 gjeldande	 lover	 og	 forskrifter	
til	 dei	 direktiva	 som	 vert	 oppheva	 ved	 dette	 direktivet,	 skal	
forståast	 som	 tilvisingar	 til	 dette	 direktivet.	 Medlemsstatane	
skal	 fastsetje	 korleis	 slike	 tilvisingar	 skal	 gjerast	 og	 korleis	
denne	fråsegna	skal	lyde.

Plikta	 til	 å	 innarbeide	 dette	 direktivet	 i	 nasjonal	 lovgjeving	
skal	 avgrensast	 til	 å	 gjelde	 dei	 føresegnene	 der	 innhaldet	 er	
vorte	 endra	 jamført	 med	 dei	 tidlegare	 direktiva.	 Plikta	 til	 å	
innarbeide	dei	føresegnene	der	innhaldet	ikkje	er	vorte	endra,	
følgjer	av	dei	tidlegare	direktiva.

Medlemsstatane	 skal	 sende	 Kommisjonen	 teksta	 til	 dei	
viktigaste	 internrettslege	 føresegnene	 som	 dei	 vedtek	 på	 det	
området	som	dette	direktivet	omfattar.

Artikkel 34

Oppheving

1.	 Direktiv	 75/117/EØF,	 76/207/EØF,	 86/378/EØF	 og	
97/80/EF	vert	oppheva	med	verknad	frå	15.	august	2009,	utan	
at	 det	 rører	 ved	 dei	 pliktene	 som	 medlemsstatane	 har	 med	
omsyn	 til	 fristane	 for	 innarbeiding	 i	 nasjonal	 lovgjeving	 og	
bruken	av	dei	direktiva	som	er	nemnde	i	vedlegg	I	del	B.

2.	 Tilvisingar	 til	 dei	 oppheva	 direktiva	 skal	 forståast	 som	
tilvisingar	 til	 dette	 direktivet,	 og	 skal	 lesast	 i	 samsvar	 med	
jamføringstabellen	i	vedlegg	II.

Artikkel 35

Iverksetjing

Dette	 direktivet	 tek	 til	 å	 gjelde	 20.	 dagen	 etter	 at	 det	 er	
kunngjort	i	Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 36

Adressatar

Dette	direktivet	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Strasbourg,	5.	juli	2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 J.	BORRELL	FONTELLES P.	LEHTOMÄKI

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Oppheva direktiv med etterfølgjande endringar

Rådsdirektiv	75/117/EØF TEF	L	45	av	19.2.1975,	s.	19.

Rådsdirektiv	76/207/EØF TEF	L	39	av	14.2.1976,	s.	40.

Europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/73/EF TEF	L	269	av	5.10.2002,	s.	15.

Rådsdirektiv	86/378/EØF TEF	L	225	av	12.8.1986,	s.	40.

Rådsdirektiv	96/97/EF TEF	L	46	av	17.2.1997,	s.	20.

Rådsdirektiv	97/80/EF TEF	L	14	av	20.1.1998,	s.	6.

Rådsdirektiv	98/52/EF TEF	L	205	av	22.7.1998,	s.	66.

DEL B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving og datoar for iverksetjing

(nemnde i artikkel 34 nr. 1)

Direktiv Frist	for	innarbeiding	i	nasjonal	
lovgjeving Iverksetjingsdato

Direktiv	75/117/EØF 19.2.1976

Direktiv	76/207/EØF 14.8.1978

Direktiv	86/378/EØF 1.1.1993

Direktiv	96/97/EF 1.7.1997 17.5.1990	når	det	gjeld	arbeidstakarar,	
bortsett	 frå	 arbeidstakarar	 eller	
personar	som	avleier	rettar	frå	dei,	som	
før	denne	datoen	har	gått	 til	 søksmål	
eller	 sett	 fram	 ei	 tilsvarande	 klage	 i	
medhald	av	nasjonal	lovgjeving.

Artikkel	 8	 i	 direktiv	 86/378/EØF	—	
seinast	1.1.1993.

Artikkel	 6	 nr.	 1	 bokstav	 i)	 første	
strekpunktet	 i	 direktiv	 86/378/EØF	
—seinast	1.1.1999.

Direktiv	97/80/EF 1.1.2001 Når	det	gjeld	Det	sameinte	kongeriket	
Storbritannia	 og	 Nord-Irland	 —	
22.7.2001.

Direktiv	98/52/EF 22.7.2001

Direktiv	2002/73/EF 5.10.2005
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VEDLEGG II

Jamføringstabell

Direktiv	75/117/EØF Direktiv	76/207/EØF Direktiv	86/378/EØF Direktiv	97/80/EF Dette	direktivet

— Artikkel	1	nr.	1 Artikkel	1 Artikkel	1 Artikkel	1

— Artikkel	1	nr.	2 — — —

— Artikkel	2	nr.	2	
første	strekpunktet

— — Artikkel	2	nr.	1	
bokstav	a)

— Artikkel	2	nr.	2	
andre	strekpunktet

— Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	2	nr.	1	
bokstav	b)

— Artikkel	2	nr.	2	
tredje	og	fjerde	
strekpunktet

— — Artikkel	2	nr.	1	
bokstav	c)	og	d)

— — — — Artikkel	2	nr.	1	
bokstav	e)

— — Artikkel	2	nr.	1 — Artikkel	2	nr.	1	
bokstav	f)

— Artikkel	2	nr.	3	og	
4,	og	artikkel	2	nr.	7	
tredje	leddet

— — Artikkel	2	nr.	2

— Artikkel	2	nr.	8 — — Artikkel	3

Artikkel	1 — — — Artikkel	4

— — Artikkel	5	nr.	1 — Artikkel	5

— — Artikkel	3 — Artikkel	6

— — Artikkel	4 — Artikkel	7	nr.	1

— — — — Artikkel	7	nr.	2

Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	8	nr.	1

— — Artikkel	2	nr.	3 — Artikkel	8	nr.	2

— — Artikkel	6 — Artikkel	9

— — Artikkel	8 — Artikkel	10

— — Artikkel	9 — Artikkel	11

— — (Artikkel	2	i	
direktiv	96/97/EF)

— Artikkel	12

— — Artikkel	9a — Artikkel	13

— Artikkel	2	nr.	1	og	
artikkel	3	nr.	1

— Artikkel	2	nr.	1 Artikkel	14	nr.	1

— Artikkel	2	nr.	6 — — Artikkel	14	nr.	2

— Artikkel	2	nr.	7	
andre	leddet

— — Artikkel	15

— Artikkel	2	nr.	7	
fjerde	leddet,	andre	
og	tredje	punktumet

— — Artikkel	16

Artikkel	2 Artikkel	6	nr.	1 Artikkel	10 — Artikkel	17	nr.	1

— Artikkel	6	nr.	3 — — Artikkel	17	nr.	2

— Artikkel	6	nr.	4 — — Artikkel	17	nr.	3
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Direktiv	75/117/EØF Direktiv	76/207/EØF Direktiv	86/378/EØF Direktiv	97/80/EF Dette	direktivet

— Artikkel	6	nr.	2 — — Artikkel	18

— — — Artikkel	3	og	4 Artikkel	19

— Artikkel	8a — — Artikkel	20

— Artikkel	8b — — Artikkel	21

— Artikkel	8c — — Artikkel	22

Artikkel	3	og	6 Artikkel	3	nr.	2	
bokstav	a)

— — Artikkel	23	bokstav	
a)

Artikkel	4 Artikkel	3	nr.	2	
bokstav	b)

Artikkel	7	bokstav	
a)

— Artikkel	23	bokstav	
b)

— — Artikkel	7	bokstav	
b)

— Artikkel	23	bokstav	
c)

Artikkel	5 Artikkel	7 Artikkel	11 — Artikkel	24

Artikkel	6 — — — —

— Artikkel	8d — — Artikkel	25

Artikkel	2	nr.	5 Artikkel	26

— Artikkel	8e	nr.	1 — Artikkel	4	nr.	2 Artikkel	27	nr.	1

— Artikkel	8e	nr.	2 — Artikkel	6 Artikkel	27	nr.	2

— Artikkel	2	nr.	7	
første	leddet

Artikkel	5	nr.	2 — Artikkel	28	nr.	1

— Artikkel	2	nr.	7	
fjerde	leddet	første	
punktumet

Artikkel	28	nr.	2

— Artikkel	1	nr.	1a Artikkel	29

Artikkel	7 Artikkel	8 — Artikkel	5 Artikkel	30

Artikkel	9 Artikkel	10 Artikkel	12	nr.	2 Artikkel	7	fjerde	
leddet

Artikkel	31	nr.	1	og	2

— Artikkel	9	nr.	2 — — Artikkel	31	nr.	3

— — — — Artikkel	32

Artikkel	8 Artikkel	9	nr.	1	
første	leddet	og	nr.	
2	og	3

Artikkel	12	nr.	1 Artikkel	7	første,	
andre	og	tredje	
leddet

Artikkel	33

— Artikkel	9	nr.	1	
andre	leddet

— — —

— — — — Artikkel	34

— — — — Artikkel	35

— — — — Artikkel	36

— — Vedlegg — —
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2003/87/
EF	 av	 13.	 oktober	 2003	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	
handel	med	 utslippskvoter	 for	 klimagasser	 i	 Fellesskapet	 og	
om	endring	av	rådsdirektiv	96/61/EF(1),	særlig	artikkel	21	nr.	
1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Spørreskjemaet	 som	 medlemsstatene	 skal	 bruke	 for	 å	
utarbeide	årsrapportene	om	gjennomføringen	av	direktiv	
2003/87/EF,	 bør	 være	 slik	 utformet	 at	 medlemsstatene	
kan	 nøye	 redegjøre	 for	 hvordan	 de	 har	 gjennomført	
direktivets	 hovedtiltak	 samt	 følgende	 bestemmelser,	 i	
den	 utstrekning	 de	 er	 nært	 knyttet	 til	 gjennomføringen	
av	 direktiv	 2003/87/EF:	 rådsdirektiv	 96/61/EF	 av	 24.	
september	1996	om	integrert	forebygging	og	begrensning	
av	 forurensning(2),	 kommisjonsvedtak	 2004/156/EF	 av	
29.	 januar	 2004	 om	 opprettelse	 av	 retningslinjer	 for	
overvåking	 og	 rapportering	 av	 utslipp	 av	 klimagasser	 i	
henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2003/87/
EF(3)	 og	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2216/2004	
av	 21.	 desember	 2004	 om	 et	 standardisert	 og	 sikkert	
registersystem	 i	 samsvar	 med	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 2003/87/EF	 og	 europaparlaments-	 og	
rådsvedtak	 nr.	 280/2004/EF(4).	 Det	 er	 hensiktsmessig	
å	 vurdere	 spørreskjemaet	 på	 nytt	 med	 regelmessige	
mellomrom.	

2)	 Den	 første	 rapporten	 skal	 framlegges	 innen	 30.	 juni	
2005.	Det	er	imidlertid	ønskelig	at	én	årsrapport	omfatter	
det	 første	 hele	 året	 ordningen	 har	 eksistert.	 Den	 første	
rapporten	bør	derfor	omfatte	perioden	fra	1.	januar	2005	
til	 30.	 april	 2005,	 og	 den	 andre	 rapporten,	 som	 skal	
framlegges	 innen	 30.	 juni	 2006,	 bør	 omfatte	 perioden	
fra	1.	 januar	2005	 til	31.	desember	2005.	Etterfølgende

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 126	 av	 19.5.2005,	 s.	 43,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 34/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	20

(1)	 EUT	L	275	av	25.10.2003,	s.	32.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2004/101/
EF	(EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	18).

(2)	 EFT	L	257	av	10.10.1996,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(3)	 EUT	L	59	av	26.2.2004,	s.	1.
(4)	 EUT	L	386	av	29.12.2004,	s.	1.

		 rapporter	bør	framlegges	for	Kommisjonen	innen	30.	juni	
hvert	år,	og	bør	omfatte	det	foregående	kalenderåret	fra	1.	
januar	til	31.	desember.

3)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nedsatt	ved	artikkel	6	i	rådsdirektiv	
91/692/EØF	 av	 23.	 desember	 1991	 om	 standardisering	
og	 rasjonalisering	 med	 hensyn	 til	 rapporter	 om	
gjennomføring	av	enkelte	miljødirektiver(5)	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene	skal	anvende	spørreskjemaet	i	vedlegget	for	å	
utarbeide	årsrapportene	som	skal	framlegges	for	Kommisjonen	
i	henhold	til	artikkel	21	nr.	1	i	direktiv	2003/87/EF.

Artikkel 2

Den	første	rapporten,	som	skal	framlegges	innen	30.	juni	2005,	
skal	 omfatte	 firemånedersperioden	 fra	 1.	 januar	 2005	 til	 30.	
april	2005.

Etterfølgende	 rapporter	 skal	 framlegges	 for	 Kommisjonen	
innen	 30.	 juni	 hvert	 år,	 og	 skal	 omfatte	 det	 foregående	
kalenderåret	 fra	 1.	 januar	 til	 31.	 desember,	 med	 start	 fra	
kalenderåret	2005.

Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	4.	mai	2005.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(5)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. mai 2005

om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/
EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av  

rådsdirektiv 96/61/EF(*)

[meddelt under nummer K(2005) 1359]

(2005/381/EF)

 2012/EØS/35/29
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VEDLEGG

DEL	1

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2003/87/EF

1.	 Opplysninger om institusjonen som framlegger rapporten

1.	 Navn	på	kontaktperson:

2.	 Offisiell	tittel	på	kontaktperson:

3.	 Organisasjonens	navn	og	avdeling:

4.	 Adresse:

5.	 Internasjonalt	telefonnummer:

6.	 Internasjonalt	telefaksnummer:

7.	 E-post:

2.	 Vedkommende myndigheter

 Spørsmål 2.1 skal besvares i den første rapporten og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

2.1.		 Angi	vedkommende	myndigheter	og	deres	oppgaver.

3.	 Former for virksomhet samt anlegg omfattet av direktivet 

 Spørsmål 3.1-3.3 skal besvares i den første rapporten(1) for hver handelsperiode, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

3.1.		 Hvor	mange	anlegg	utfører	hver	form	for	virksomhet	som	er	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF?	For	
hver	form	for	virksomhet	angis	eventuelt	antall	anlegg	som	er	ensidig	tatt	med.

 Bruk tabell 1 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.	Det gjøres oppmerksom på at det ved 
ett og samme anlegg kan forekomme former for virksomhet som tilhører ulike underavsnitt.	Alle relevante 
former for virksomhet bør angis (selv om anlegget dermed skulle bli medregnet flere ganger).

3.2.		 Hvor	mange	forbrenningsanlegg	har	en	nominell	 termisk	effekt	på	over	20	MW,	men	under	50	MW?	Hvor	
mange	CO2-ekvivalenter	ble	samlet	sluppet	ut	fra	disse	anleggene	i	rapporteringsperioden?

3.3.		 Hvor	mange	av	anleggene	som	omfattes,	slipper	ut	under	10	000	tonn	CO2-ekvivalenter,	mellom	10	000	og	
25	000,	mellom	25	000	og	50	000,	mellom	50	000	og	500	000	eller	over	500	000	tonn	CO2-ekvivalenter	årlig?	
Hvordan	er	de	samlede	utslippene	som	omfattes	av	direktivet,	fordelt	prosentvis	mellom	disse	klassene?

3.4.		 Hvilke	endringer	er	skjedd	i	rapporteringsperioden	sammenlignet	med	tabellen	i	den	nasjonale	fordelingsplanen	
som	ble	innført	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg	(nyinntredere,	nedlegginger)?

 Bruk tabell 2 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

3.5.		 Har	vedkommende	myndighet	i	rapporteringsperioden	mottatt	noen	søknad(er)	fra	driftsansvarlige	som	ønsker	
å	danne	en	sammenslutning	i	henhold	til	artikkel	28	i	direktiv	2003/87/EF?	Dersom	svaret	er	ja,	hvilken	form	
for	virksomhet	i	vedlegg	I	viste	søknaden	til?

 Opplysninger gitt i dette svaret vil ikke bli offentliggjort.

3.6.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	anlegg	og	former	for	virksomhet	som	omfattes, i	ditt	 land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

(1)	 Dersom	det	ikke	er	mulig	å	gi	fullstendige	opplysninger	i	den	første	rapporten,	gis	en	beregning	i	den,	og	fullstendige	opplysninger	
gis	i	den	andre	rapporten.
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4.	 Utstedelse av tillatelser til anlegg

 Spørsmål 4.1-4.4 skal besvares i den første rapporten og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

4.1.		 Hvilke	tiltak	er	truffet	for	å	sikre	at	driftsansvarlige	oppfyller	kravene	i	utslippstillatelsene	for	klimagasser?

4.2.		 På	hvilken	måte	sikres	det	i	nasjonal	lovgivning	at	vilkårene	og	framgangsmåten	for	utstedelse	av	en	tillatelse	
samordnes	fullt	ut	når	flere	vedkommende	myndigheter	medvirker?	Hvordan	fungerer	denne	samordningen	i	
praksis?

4.3.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 for	 å	 sikre	 at	 vilkårene	 og	 framgangsmåten	 for	 utstedelse	 av	 utslippstillatelse	 for	
klimagasser	til	anlegg	som	utfører	de	former	for	virksomhet	som	omfattes	av	vedlegg	I	til	direktiv	96/61/EF,	
samordnes	med	vilkårene	og	framgangsmåtene	for	tillatelsen	fastsatt	i	nevnte	direktiv?	Er	kravene	i	artikkel	5,	
6	og	7	i	direktiv	2003/87/EF	blitt	innlemmet	i	framgangsmåtene	fastsatt	i	direktiv	96/61/EF?	Hvordan	ble	de	
eventuelt	innlemmet?

4.4.		 Hvilke	 lovbestemmelser	 og	 framgangsmåter	 og	 hvilken	 praksis	 er	 fastsatt	 for	 vedkommende	 myndighets	
ajourføring	av	vilkårene	for	tillatelse	i	henhold	til	artikkel	7	i	direktiv	2003/87/EF?

4.5.		 Hvor	mange	tillatelser	ble	ajourført	i	rapporteringsperioden	fordi	driftsansvarlige	hadde	endret	anleggets	art	
eller	virkemåte,	eller	utvidet	anlegget	som	angitt	 i	artikkel	7	 i	direktiv	2003/87/EF?	Angi	 for	hver	kategori	
(kapasitetsøkning,	kapasitetsreduksjon,	endring	i	prosesstype	osv.)	hvor	mange	tillatelser	som	ble	ajourført.

4.6.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 utstedelse	 av	 tillatelser	 for	 anlegg	 i	 ditt	 land?	 Gi	 eventuelt	
nærmere	opplysninger.

5.	 Anvendelse av retningslinjene for overvåking og rapportering

 For den første rapporten kan det hende at fullstendige opplysninger for spørsmål 5.1-5.7 ikke er tilgjengelige. 
Gi så fullstendige svar som mulig på disse spørsmålene i den første rapporten.

5.1.		 Hvilke	tilnærmingsmåter	og	metoder	ble	brukt	for	å	overvåke	utslipp	fra	anlegg	(jf.	vedtak	2004/156/EF	om	
opprettelse	av	retningslinjer	for	overvåking	og	rapportering	av	utslipp	av	klimagasser)?

 Bruk tabell 3 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet. Opplysningene som kreves i tabell 3, 
kreves bare for anlegg med årlig rapporterte utslipp på over 500 000 tonn CO2.

5.2.		 Dersom	det	ikke	har	vært	teknisk	mulig	å	anvende	minstenivåene	angitt	i	tabell	1	i	nr.	4.2.2.1.4	i	vedlegg	I	
til	 vedtak	 2004/156/EF,	 angis	 det	 for	 hvert	 anlegg	 der	 denne	 situasjonen	 oppstod,	 utslippsdekning,	
form	 for	 virksomhet,	 nivåkategori	 (virksomhetsdata,	 netto	 brennverdi,	 utslippsfaktor,	 oksidasjons-	 eller	
omregningsfaktor)	samt	overvåkingsmetode/nivå	fastsatt	i	tillatelsen.

 Bruk kolonne A-I i tabell 3 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet. Opplysningene som 
kreves i tabell 3, kreves bare for anlegg med rapporterte årlige utslipp på under 500 000 tonn CO2.

5.3.		 Hvilke	 anlegg	 har	 midlertidig	 benyttet	 andre	 nivåmetoder	 enn	 dem	 som	 var	 avtalt	 med	 vedkommende	
myndighet?

 Bruk tabell 4 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

5.4.		 I	 hvor	 mange	 anlegg	 ble	 det	 utført	 kontinuerlig	 måling	 av	 utslipp?	Angi	 antall	 anlegg	 for	 hver	 form	 for	
virksomhet	 angitt	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2003/87/EF	 og	 innenfor	 hver	 virksomhet	 per	 underkategori	 som	
bygger	på	rapporterte	årlige	utslipp	(under	50	kt,	50-500	kt	og	over	500	kt).Bruk	tabell	5	i	del	2	i	dette	vedlegg	
når	du	svarer	på	dette	spørsmålet.

5.5.		 Hvor	mye	CO2	ble	overført	fra	anleggene?	Angi	antall	tonn	CO2	som	ble	overført	i	henhold	til	nr.	4.2.2.1.2	i	
vedlegg	I	til	vedtak	2004/156/EF,	og	antall	anlegg	som	overførte	CO2	for	hver	form	for	virksomhet	oppført	i	
vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF.
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5.6.	 Hvor	mye	biomasse	ble	forbrent	eller	anvendt	i	prosessene?	Angi	mengde	av	biomasse	som	definert	 i	nr.	2	
bokstav	d)	i	vedlegg	I	til	vedtak	2004/156/EF,	som	er	forbrent	(TJ)	eller	anvendt	(t	eller	m3)	for	hver	form	for	
virksomhet	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF.

 Organiske fraksjoner av avfall som er forbrent eller brukt som innsatsmateriale, skal tas med her.

5.7.		 Hva	var	den	samlede	mengden	CO2-utslipp	fra	avfall	som	ble	forbrent	eller	anvendt	som	innsatsmateriale?	
Angi	en	prosentvis	fordeling	av	slike	utslipp	etter	avfallstype.

5.8.		 Framlegg	 dokumenter	 om	 stikkprøveovervåking	 og	 rapportering	 fra	 anlegg	 som	 midlertidig	 ikke	 var	
medregnet,	dersom	det	er	aktuelt.

 Spørsmål 5.9 skal besvares i den første rapporten, og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

5.9.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 med	 henblikk	 på	 å	 samordne	 rapporteringskravene	 med	 eventuelle	 gjeldende	
rapporteringskrav	slik	at	foretakenes	rapporteringsbyrde	blir	minst	mulig?

5.10.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	anvendelse	av	retningslinjene	for	overvåking	og	rapportering	i	ditt	
land?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

6.	 Verifiseringsordninger

 Spørsmål 6.1-4.4 skal besvares i den første rapporten, og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

6.1.		 Beskriv	ordningen	med	verifisering	av	utslipp	fra	anlegg,	særlig	rollen	til	vedkommende	myndigheter	og	andre	
kontrollører	i	verifiseringsprosessen.

6.2.		 Framlegg	dokumentene	med	kriteriene	for	akkreditering	av	kontrollører.Dersom	dokumentene	er	tilgjengelige	
på	Internett,	er	det	tilstrekkelig	å	oppgi	en	lenke	til	nettsiden.	

6.3.		 Må	kontrollører	som	er	akkreditert	 i	en	annen	medlemsstat,	gjennomgå	en	ytterligere	akkrediteringsprosess	
før	de	kan	foreta	verifisering?	Dersom	svaret	er	ja,	gi	en	kort	beskrivelse	av	framgangsmåten	og	hvorfor	den	
anses	nødvendig.

6.4.		 Framlegg	 eventuelle	 retningslinjer	 for	 verifisering	 for	 akkrediterte	 kontrollører	 samt	 dokumenter	 som	
beskriver	overvåkingsordninger	og	kvalitetssikring	for	kontrollører,	dersom	slike	finnes.

 Dersom dokumentene er tilgjengelige på Internett, er det tilstrekkelig å oppgi en lenke til nettsiden.	

6.5.		 Unnlot	noen	driftsansvarlige	å	framlegge	en	utslippsrapport	som	var	verifisert	som	tilfredsstillende,	innen	31.	
mars	i	rapporteringsperioden?	Dersom	svaret	er	ja,	vennligst	framlegg	en	liste	over	de	berørte	anleggene	samt	
årsakene	til	manglende	verifisering.

 Bruk tabell 6 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

6.6.		 Utførte	vedkommende	myndighet	uavhengige	kontroller	av	verifiserte	rapporter?	Beskriv	eventuelt	hvordan	
tilleggskontrollene	ble	utført	og/eller	hvor	mange	rapporter	som	ble	verifisert.

6.7.	 Har	vedkommende	myndighet	instruert	registeradministratoren	om	å	rette	de	årlige	verifiserte	utslippene	for	
det	foregående	året	for	et	anlegg,	med	henblikk	på	å	sikre	at	de	detaljerte	kravene	utarbeidet	av	medlemsstaten	
overholdes	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF?

 Angi eventuelle rettelser i tabell 6 i del 2.
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6.8.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 verifiseringsordningene	 i	 ditt	 land?	 Gi	 eventuelt	 nærmere	
opplysninger.

7.	 Føring av registrene

 Spørsmål 7.1-7.2 skal besvares i den første rapporten, og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

7.1.		 Angi	 eventuelle	 vilkår	 som	 skal	 underskrives	 av	 kontohavere,	 og	 beskriv	 hvordan	 identitetskontrollen	 av	
personer	 foretas	 før	 innskuddskontoene	 opprettes	 (jf.	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 2216/2004	 om	 et	
standardisert	og	sikkert	registersystem).

7.2.		 Hvilke	eventuelle	avgifter	kreves?	Gi	nærmere	opplysninger.

7.3.		 Hvilke	tiltak	ble	gjort	i	henhold	til	artikkel	28	nr.	2	i	forordning	(EF)	nr.	2216/2004	for	å	hindre	gjentakelse	av	
avvik	påvist	i	Fellesskapets	uavhengige	transaksjonslogg?

7.4.		 Gi	et	sammendrag	av	alle	sikkerhetsvarsler	med	relevans	for	det	nasjonale	registeret	i	rapporteringsperioden,	
beskriv	hvordan	de	ble	fulgt	opp	og	angi	hvor	lang	tid	det	tok	å	løse	problemet.

7.5.		 Angi	hvor	mange	minutter	for	hver	måned	i	rapporteringsperioden	det	nasjonale	registeret	var	utilgjengelig	for	
brukerne:	a)	som	følge	av	planlagt	driftsavbrudd,	og	b)	som	følge	av	uforutsette	problemer.

7.6.		 Angi	og	beskriv	nærmere	alle	oppgraderinger	av	det	nasjonale	registeret	som	er	planlagt	for	den	kommende	
rapporteringsperioden.

7.7.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	føringen	av	registre	i	ditt	land?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

8.	 Ordninger for tildeling av kvoter – nyinntredere – nedlegginger

 Spørsmål 8.1 og 8.2 skal besvares i den første rapporten etter hver framgangsmåte for melding og tildeling i 
henhold til artikkel 9 og 11 i direktiv 2003/87/EF:

8.1.		 Beskriv	 de	 viktigste	 erfaringene	 som	 dine	 myndigheter	 har	 høstet	 i	 forbindelse	 med	 den	 avsluttede	
tildelingsprosessen,	og	hvordan	de	forventes	å	påvirke	tilnærmingen	til	neste	tildelingsprosess.

8.2.		 Har	du	noen	forslag	til	forbedring	av	framtidige	framgangsmåter	ved	melding	og	tildeling	for	Fellesskapet	som	
helhet?

8.3.		 Hvor	 mange	 kvoter	 ble	 eventuelt	 tildelt	 de	 nyinntrederne	 oppført	 i	 tabell	 2?	 Angi	 anleggskoden	 for	
nyinntrederen	og	transaksjonskoden	som	er	knyttet	til	tildelingen	av	kvoter.

 Bruk tabell 2 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

8.4.		 Hvor	mange	kvoter	ble	til	overs	i	en	eventuell	reserve	for	nyinntredere	ved	utgangen	av	rapporteringsperioden,	
og	hvilken	andel	utgjør	de	av	den	opprinnelige	reserven?

8.5.		 Dersom	 auksjonssalg	 ble	 benyttet	 som	 tildelingsmetode,	 hvor	 mange	 auksjonssalg	 ble	 avholdt	 i	
rapporteringsperioden,	hvor	mange	kvoter	ble	auksjonert	bort	ved	hvert	auksjonssalg,	hvor	stor	andel	utgjør	
de	av	den	samlede	mengde	kvoter	i	handelsperioden,	hva	var	kvoteprisen	ved	hvert	auksjonssalg	og	hvordan	
ble	de	kvotene	utnyttet	som	ikke	ble	kjøpt	ved	auksjonssalget	eller	-salgene?	Angi	også	transaksjonskodene	
som	er	knyttet	til	tildelingen	av	kvoter.

8.6.		 Hvordan	 ble	 de	 kvotene	 behandlet	 som	 ble	 tildelt,	 men	 ikke	 utstedt,	 til	 anlegg	 som	 ble	 nedlagt	 i	
rapporteringsperioden?

 Spørsmål 8.7 skal besvares i den første rapporten etter utgangen av handelsperioden fastsatt i artikkel 11 
nr. 1 og 2 i direktiv 2003/87/EF.
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8.7.		 Ble	de	resterende	kvotene	i	reserven	for	nyinntredere	ved	utgangen	av	handelsperioden	slettet	eller	auksjonert	
bort?

8.8.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	tildelingsordningene,	nyinntredere	og	nedlegginger	i	ditt	land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

9.	 Driftsansvarliges innlevering av kvoter

9.1.		 I	 de	 tilfellene	 hvor	 en	 konto	 i	 registeret	 ble	 avsluttet	 fordi	 det	 ikke	 fantes	 noen	 rimelige	 utsikter	 til	 at	
driftsansvarlig	 for	 anlegget	 ville	 innlevere	ytterligere	kvoter,	 beskriv	hvorfor	 det	 ikke	 fantes	 slike	 rimelige	
utsikter	og	angi	antall	utestående	kvoter.

9.2.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	driftsansvarliges	innlevering	av	kvoter	i	ditt	 land?	Gi	eventuelt	
nærmere	opplysninger.

10.	 Bruk av utslippsreduksjonsenheter (ERU) og godkjente utslippsreduksjoner (CER) i 
fellesskapsordningen

 Spørsmål 10.1 og 10.2 skal besvares årlig; første gang i rapporten som framlegges i 2006 når det gjelder 
CER, og første gang i rapporten som framlegges i 2009 når det gjelder ERU.

10.1.		 Hvor	mange	CER	og	ERU	ble	brukt	av	driftsansvarlige	i	henhold	til	artikkel	11	bokstav	a)	i	direktiv	2003/87/
EF?	Angi	separat	for	CER	og	ERU	summen	av	brukte	enheter	og	samlet	antall	driftsansvarlige	som	brukte	
dem.

10.2.		 Er	det	blitt	utstedt	ERU	og	CER	som	det	måtte	slettes	et	tilsvarende	antall	kvoter	for	henhold	til	artikkel	11b	
nr.	3	eller	4	 i	direktiv	2003/87/EF,	 fordi	prosjektvirksomheten	ved	Felles	gjennomføring	(JI)	eller	gjennom	
Den	grønne	utviklingsmekanismen	(CDM)	direkte	eller	indirekte	reduserer	eller	begrenser	utslippsmengden	
fra	anlegg	som	omfattes	av	dette	direktiv?	Angi	eventuelt	summen	av	de	slettede	kvotene	og	det	samlede	antall	
berørte	driftsansvarlige,	oppdelt	i	slettinger	i	henhold	til	henholdsvis	artikkel	11b	nr.	3	og	artikkel	11b	nr.	4.

 Spørsmål 10.3 skal besvares i den første rapporten og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort 
endringer i rapporteringsperioden:

10.3.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 for	 å	 sikre	 at	 relevante	 internasjonale	 kriterier	 og	 retningslinjer,	 herunder	 dem	 som	
finnes	i	sluttrapporten	av	2000	fra	Verdenskommisjonen	for	dammer	(WCD),	vil	bli	overholdt	ved	utbyggingen	
av	vannkraftprosjekter	med	en	produksjonskapasitet	på	over	20	MW?

10.4.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	bruken	av	ERU	og	CER	i	 fellesskapsordningen	 i	ditt	 land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

11.		 Spørsmål knyttet til overholdelsen av direktivet

11.1.		 Dersom	 det	 er	 pålagt	 sanksjoner	 i	 henhold	 til	 artikkel	 16	 nr.	 1	 på	 grunn	 av	 overtredelse	 av	 nasjonale	
bestemmelser,	angi	de	relevante	nasjonale	bestemmelsene	og	hvilke	sanksjoner	som	er	pålagt.

11.2.		 Angi	navnene	på	driftsansvarlige	 som	er	 ilagt	 sanksjoner	 for	utslippsoverskridelse	 i	henhold	 til	 artikkel	16	
nr.	3.

 Når du svarer på dette spørsmålet, er det tilstrekkelig å vise til offentliggjøringen av navnene i henhold til 
artikkel 16 nr. 2.

11.3.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 overholdelsen	 av	 direktivet	 i	 ditt	 land?	Gi	 eventuelt	 nærmere	
opplysninger.

12.		 Kvotenes rettslige status og skattemessige behandling

 Spørsmål 12.1-12.3 skal besvares i den første rapporten og i de etterfølgende rapportene bare dersom det er 
gjort endringer i rapporteringsperioden:

12.1.		 Hvilken	rettslig	status	har	en	kvote	med	hensyn	til	regnskapsføring,	finanslovgivning	og	beskatning?

12.2.		 Dersom	 din	medlemsstat	 tildeler	 kvoter	 på	 annen	måte	 enn	 gratis,	 forklar	 hvordan	 tildelingen	 gjøres	 (for	
eksempel	hvordan	auksjonssalget	gjennomføres).
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12.3.		 Dersom	din	medlemsstat	tildeler	kvoter	mot	betaling,	skal	det	betales	mva.	på	transaksjonen?

12.4.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	kvotenes	rettslige	status	og	skattemessige	behandling	i	ditt	land?	
Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

13.		 Tilgang til opplysninger i henhold til artikkel 17

13.1.		 Hvordan	gis	offentligheten	tilgang	til	vedtak	om	tildeling	av	kvoter,	opplysninger	om	prosjektvirksomhet	der	
en	medlemsstat	deltar	eller	tillater	at	private	eller	offentlige	foretak	deltar,	og	rapporter	om	utslipp	som	kreves	
i	henhold	til	utslippstillatelsen	for	klimagasser,	og	som	vedkommende	myndighet	er	i	besittelse	av?

13.2.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	tilgangen	til	opplysninger	i	henhold	til	artikkel	17	i	ditt	land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

14.		 Generelle merknader

14.1.		 Er	 det	 noen	 spørsmål	 knyttet	 til	 gjennomføringen	 som	 er	 problematiske	 i	 ditt	 land?	Gi	 eventuelt	 nærmere	
opplysninger.

DEL	2

Tabell	1

Antall anlegg fordelt etter virksomhet nevnt i vedlegg I

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:

Former	for	virksomhet	nevnt	i	vedlegg	I Antall	anlegg(a)

Virksomhet innenfor energisektoren

E1 Forbrenningsanlegg	med	en	nominell	termisk	effekt	på	over	20	MW	(unntatt	
anlegg	for	farlig	eller	kommunalt	avfall)

E2 Mineraloljeraffinerier

E3 Koksverk

Produksjon og bearbeiding av ferrometaller

F1 Anlegg	for	røsting	eller	sintring	av	malm	(herunder	sulfidmalm)

F2 Anlegg	for	produksjon	av	råjern	eller	stål	(første-	eller	annengangs	smelting)	
med	tilhørende	utstyr	for	kontinuerlig	støping	med	en	kapasitet	på	over	
2,5	tonn	per	time

Mineralindustri

M1 Anlegg	for	produksjon	av	sementklinker	i	roterovner	med	en	
produksjonskapasitet	på	over	500	tonn	per	dag	eller	av	kalk	i	roterovner	med	
en	produksjonskapasitet	på	over	50	tonn	per	dag	eller	i	andre	ovnstyper	med	
en	produksjonskapasitet	på	over	50	tonn	per	dag

M2 Anlegg	for	produksjon	av	glass,	herunder	glassfibrer,	med	en	smeltekapasitet	
på	over	20	tonn	per	dag

M3 Anlegg	for	produksjon	av	keramiske	produkter	ved	brenning,	særlig	
takstein,	murstein,	ildfast	stein,	fliser,	steintøy	eller	porselen,	med	en	
produksjonskapasitet	på	over	75	tonn	per	dag	og/eller	en	ovnskapasitet	på	
over	4	m3	og	en	innsettingstetthet	på	over	300	kg/m3	i	hver	ovn

Andre former for virksomhet

Industrianlegg	for	produksjon	av

O1 a)		 papirmasse	av	tre	eller	andre	fibermaterialer

O2 b)		 papir	og	papp	med	en	produksjonskapasitet	på	over	20	tonn	per	dag

(a)	 Det	samme	anlegget	kan	utføre	former	for	virksomhet	som	omfattes	av	ulike	underavsnitt.	Alle	relevante	former	
for	virksomhet	bør	angis	(selv	om	anlegget	dermed	skulle	bli	medregnet	flere	ganger).
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Tabell	5

Antall anlegg med kontinuerlig måling av utslipp

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:

A B C D

Viktigste	ved-
legg	I-virksomhet(a)

<	50	000	t	CO2-ekv. 	50	000-500	000	t	CO2-ekv. >	500	000	t	CO2-ekv.

E1

E2

E3

F1

F2

M1

M2

M3

O1

O2

(a)	 Se	tabell	1	for	en	beskrivelse	av	kodene	for	vedlegg	I-virksomhet.	Dersom	det	utføres	flere	former	for	virksomhet	ved	et	anlegg,	
skal	anlegget	bare	telles	én	gang	under	dets	viktigste	vedlegg	1-virksomhet.



21.6.2012 Nr.	35/475EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende
Ta
be
ll	
6

U
ts

lip
ps

ra
pp

or
te

r 
i h

en
ho

ld
 ti

l a
rt

ik
ke

l 1
4 

nr
. 3

 s
om

 ik
ke

 e
r 

vu
rd

er
t s

om
 ti

lfr
ed

ss
til

le
nd

e

M
ed
le
m
ss
ta
t:

R
ap
po
rte
rin
gs
pe
rio
de
:

A
B

C
D

E
F

G

A
nl
eg
g

R
ap
po
rte
rte
	u
ts
lip
p	
fr
a	
an
le
gg

In
nl
ev
er
te
	k
vo
te
r

Sp
er
re
de
	k
vo
te
r	p
å	
de
n	
dr
ift
sa
n-

sv
ar
lig
es
	in
ns
ku
dd
sk
on
to

Å
rs
ak
	ti
l	a
t	u
ts
lip
ps
ra
pp
or
-

te
n	
ik
ke
	e
r	g
od
kj
en
t(a
)

R
et
te
ls
e	
av
	v
er
ifi
se
rte
	u
ts
lip
p	
ut
fø
rt	

av
	v
ed
ko
m
m
en
de
	m
yn
di
gh
et

Ti
lla
te
ls
es
ko
de

A
nl
eg
gs
ko
de

t	C
O
2

t	C
O
2

t	C
O
2

t	C
O
2

(a )
	
B
ru
k	
fø
lg
en
de
	k
od
er
:	r
ap
po
rte
rte
	d
at
a	
in
ne
ho
ld
er
	a
vv
ik
	o
g	
ve
se
nt
lig
e	
fe
il	
(N
FI
),	
in
ns
am

lin
g	
av
	d
at
a	
er
	ik
ke
	u
tfø
rt	
i	s
am

sv
ar
	m
ed
	g
je
ld
en
de
	v
ite
ns
ka
pe
lig
e	
st
an
da
rd
er
	(N

A
SS
),	
re
le
va
nt
e	
re
gi
st
re
	p
å	
an
le
gg
et
	e
r	i
kk
e	
fu
lls
te
nd
ig
e	
og
/e
lle
r	e
nh
et
lig
e	

(R
N
C
),	
ko
nt
ro
llø
re
n	
fik
k	
ik
ke
	ti
lg
an
g	
til
	a
lle
	p
ro
du
ks
jo
ns
st
ed
er
	o
g	
til
	a
lle
	o
pp
ly
sn
in
ge
r	a
v	
be
ty
dn
in
g	
fo
r	v
er
ifi
se
rin
ge
n	
(V
N
A
),	
de
t	b
le
	ik
ke
	u
ta
rb
ei
de
t	r
ap
po
rt	
(R
N
C
),	
an
ne
t	(
an
gi
s	
næ

rm
er
e)
.



Nr.	35/476 21.6.2012EØS-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	rådsdirektiv	2003/87/
EF	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	 handel	 med	
utslippskvoter	for	klimagasser	i	Fellesskapet	og	om	endring	av	
rådsdirektiv	96/61/EF(1),	særlig	artikkel	21	nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Spørreskjemaet	 i	 vedlegget	 til	 kommisjonsforordning	
2005/381/EF(2)	 bør	 tilpasses	 i	 lys	 av	 de	 erfaringene	
som	 medlemsstatene	 og	 Kommisjonen	 har	 gjort	 ved	
bruken	 av	 spørreskjemaet	 og	 vurderingen	 av	 svarene	 i	
spørreskjemaet	med	henblikk	på	å	utarbeide	årsrapportene	
som	skulle	framlegges	innen	30.	juni	2005.

2)	 Svarene	 fra	 medlemsstatene	 belyste	 visse	 områder	 av	
betydning	 for	 Kommisjonens	 rapport	 om	 anvendelsen	
av	direktiv	2003/87/EF,	men	som	ennå	ikke	er	tatt	med	i	
spørreskjemaet	i	vedlegget	til	direktiv	2005/381/EF.

3)	 Vurderingen	av	svarene	fra	medlemsstatene	viste	at	visse	
spørsmål	 ikke	ble	besvart	på	en	konsekvent	måte,	og	at	
det	er	behov	for	ytterligere	klargjøring.

4)	 De	 erfaringene	 som	 ble	 gjort	 i	 den	 første	 fullstendige	
runden	 med	 overvåking,	 rapportering	 og	 kontroll	
av	 karbondioksidutslipp	 fra	 anlegg	 som	 omfattes	 av

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	329	av	25.11.2006,	s.	38,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 34/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	20

(1)	 EUT	L	275	av	25.10.2003,	s.	32.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2004/101/
EF	(EUT	L	338	av	13.11.2004,	s.	18).

(2)	 EUT	L	126	av	19.5.2005,	s.	43.

		 ordningen	 for	 handel	 med	 utslippskvoter,	 gjorde	 det	
nødvendig	 å	 gjennomgå	 de	 relevante	 avsnittene	 i	
spørreskjemaet.

5)	 Av	hensyn	til	klarheten	bør	vedlegget	til	vedtak	2005/381/
EF	derfor	endres	og	erstattes.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 dette	 vedtak	 er	 i	 samsvar	 med	
uttalelse	fra	komiteen	nedsatt	ved	artikkel	6	i	rådsdirektiv	
91/692/EØF	 av	 23.	 desember	 1991	 om	 standardisering	
og	 rasjonalisering	 med	 hensyn	 til	 rapporter	 om	
gjennomføring	av	enkelte	miljødirektiver(3)	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 vedtak	 2005/381/EF	 erstattes	 med	 teksten	 i	
vedlegget	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	23.	november	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(3)	 EFT	L	377	av	31.12.1991,	s.	48.	Direktivet	endret	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. november 2006

om endring av vedtak 2005/381/EF om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om anvendelse 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5546]

(2006/803/EF)

 2012/EØS/35/30



21.6.2012 Nr.	35/477EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG

«VEDLEGG

DEL 1

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 2003/87/EF

1. Opplysninger om institusjonen som framlegger rapporten

1.	 Navn	på	kontaktperson:

2.	 Offisiell	tittel	på	kontaktperson:

3.	 Organisasjonens	navn	og	avdeling:

4.	 Adresse:

5.	 Internasjonalt	telefonnummer:

6.	 Internasjonalt	telefaksnummer:

7.	 E-post:

2. Vedkommende myndigheter

Spørsmål 2.1 og 2.2 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

2.1.		 Angi	 navn	 og	 forkortelse	 på	 vedkommende	myndighet	 som	 er	 ansvarlig	 for	 å	 gjennomføre	 ordningen	 for	
handel	med	utslippskvoter	i	ditt	land.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Navn Forkortelse Kontaktopplysninger

2.2.		 Angi	hvilken	myndighet	som	er	ansvarlig	 for	hver	av	oppgavene	som	er	oppført	 i	 tabellen	nedenfor,	ved	å	
bruke	forkortelsen	på	myndigheten.

Angi	forkortelsen	på	myndigheten	som	er	ansvarlig	for	følgende	oppgaver:

Utstedelse	av	tillatelser

Tildeling	av	kvoter

Utstedelse	av	kvoter

Validering	av	overvåkingsmetode
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Mottak	og	kontroll	av	kontrollerte	utslippsrapporter

Akkreditering	av	kontrollører

Register

Overholdelse	og	håndheving

Utstedelse	av	ERU	som	vertsstat

Godkjenning	av	bruk	av	CER	og	ERU	med	henblikk	på	
overholdelse

Forvaltning	av	reserve	for	nyinntredere

Informasjon	til	offentligheten

Auksjonssalg

Forvaltning	av	frivillige

Forvaltning	av	sammenslutning	av	anlegg

Annet	(angis	nærmere):	______________

3. Former for virksomhet samt og anlegg omfattet av direktivet

3.1.		 Hvor	mange	 forbrenningsanlegg	 har	 en	 nominell	 termisk	 effekt	 på	 over	 20	MW,	men	 under	 50	MW	 per	
30.	desember	i	rapporteringsåret?	Hvor	mange	CO2-ekvivalenter	ble	samlet	sluppet	ut	fra	disse	anleggene	i	
rapporteringsperioden?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Antall Andel	av	samlet	antall	anlegg	eller	
utslipp	

Antall	anlegg	med	en	nominell	
termisk	effekt	på	over	20	MW,	
men	under	50	MW

CO2-ekvivalenter	som	slippes	ut	
fra	disse	anleggene

3.2.		 Hvilke	 endringer	 er	 skjedd	 i	 rapporteringsperioden	 sammenlignet	 med	 tabellen	 over	 den	 nasjonale	
tildelingsplanen	 (NAP-tabellen)	 som	 ble	 ført	 inn	 i	 Fellesskapets	 uavhengige	 transaksjonslogg	 1.	 januar	 i	
rapporteringsåret	(nyinntredere,	nedlegginger,	anlegg	som	ligger	under	grenseverdien	for	kapasiteten)?

Bruk tabell 1 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

3.3.		 Har	vedkommende	myndighet	i	rapporteringsperioden	mottatt	noen	søknad(er)	fra	driftsansvarlige	som	ønsker	
å	danne	en	sammenslutning	av	anlegg	i	henhold	 til	artikkel	28	 i	direktiv	2003/87/EF?	Dersom	svaret	er	 ja,	
hvilken	form	for	virksomhet	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF	(heretter	kalt	«vedlegg	I-virksomhet»)	
viste	søknaden	til,	og	ble	sammenslutningen	av	anlegg	dannet?	
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Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Viktigste	vedlegg	I-virksomhet(a) Antall	mottatte	
søknader

Antall	
sammenslut	ninger	
av	anlegg	som	er	

dannet

Energisektoren

E1 Forbrenningsanlegg	med	en	nominell	varmeeffekt	på	over	
20	MW	(unntatt	anlegg	for	farlig	eller	kommunalt	avfall)

E2 Mineraloljeraffinerier

E3 Koksverk

Produksjon og bearbeiding av jernmetaller

F1 Anlegg	 for	 røsting	 og	 sintring	 av	 malm	 (herunder	
sulfidmalm)

F2 Anlegg	 for	 produksjon	 av	 råjern	 eller	 stål	 (første-	
eller	 annengangs	 smelting),	 med	 tilhørende	 utstyr	 for	
kontinuerlig	 støping,	 med	 en	 kapasitet	 på	 over	 2,5	 tonn	
per	time

Mineralindustri

M1 Anlegg	 for	 produksjon	 av	 sementklinker	 i	 roterovner	
med	 en	 produksjonskapasitet	 på	 over	 500	 tonn	 per	
dag,	 eller	 produksjon	 av	 kalk	 i	 roterovner	 med	 en	
produksjonskapasitet	på	over	50	tonn	per	dag	eller	i	andre	
typer	ovner	med	en	produksjonskapasitet	på	over	50	tonn	
per	dag

M2 Anlegg	for	produksjon	av	glass,	herunder	glassfiber,	med	
en	smeltekapasitet	på	over	20	tonn	per	dag

M3 Anlegg	 for	 produksjon	 av	 keramiske	 produkter	 ved	
brenning,	 særlig	 takstein,	 teglstein,	 ildfast	 stein,	 fliser,	
steintøy	 eller	 porselen,	 med	 en	 produksjonskapasitet	 på	
over	 75	 tonn	 per	 dag,	 og/eller	 med	 en	 ovnskapasitet	 på	
over	4	m3	og	en	innsettingstetthet	per	ovn	på	over	300	kg/
m3

Andre former for virksomhet

Industrianlegg	for	produksjon	av

O1 a)		 papirmasse	av	tre	eller	andre	fibermaterialer

O2 b)		 papir	 og	papp,	med	en	produksjonskapasitet	 på	over	
20	tonn	per	dag

(a)	 Dersom	det	 utføres	 flere	 former	 for	 virksomhet	 ved	 et	 anlegg,	 skal	 anlegget	 bare	 telles	 én	 gang	 under	 dets	 viktigste	
vedlegg	1-virksomhet.

3.4.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	anlegg	og	former	for	virksomhet	som	omfattes,	 i	ditt	 land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

4. Utstedelse av tillatelser for anlegg

Spørsmål 4.1–4.4 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

4.1.		 Hvilke	tiltak	er	truffet	for	å	sikre	at	driftsansvarlige	oppfyller	kravene	i	utslippstillatelsene	for	klimagasser?

 Merk: Bøter eller sanksjoner som kan bli pålagt ved overtredelser, skal ikke angis her, men i avsnitt 11.
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Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	tiltak	er	iverksatt	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Kontoen	sperres	ved	uregelmessigheter Ja/Nei

Salg	forbys	ved	uregelmessigheter Ja/Nei

Tilbakekalling	av	tillatelse,	anlegget	utestenges Ja/Nei

Forvaltningen	utfører	stikkprøver,	rutinekontroll	eller	
inspeksjoner	

Ja/Nei

Forsiktige	utslippsberegninger	ved	manglende	utslippsrapporter Ja/Nei

Kontrollorganer	kontrollerer	at	vilkårene	i	tillatelsen	overholdes Ja/Nei

Diskusjonsmøter	med	næringslivet	og	sammenslutninger	
avholdes	jevnlig

Ja/Nei

Det	utarbeides	særlige	rapporteringsformater	og	veiledninger Ja/Nei

Offentliggjøring	av	navnene	på	driftsansvarlige	som	ikke	
overholder	bestemmelsene

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

4.2.		 Når	mer	enn	én	vedkommende	myndighet	medvirker,	hvordan	sikres	det	 i	nasjonal	 lovgivning	at	vilkårene	
og	framgangsmåtene	for	utstedelse	av	tillatelser	samordnes	fullt	ut?	Hvordan	fungerer	denne	samordningen	i	
praksis?

	 Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Mer	enn	én	vedkommende	myndighet Ja/Nei

Dersom	ja,	besvar	følgende	spørsmål:

Er	samordning	uttrykkelig	regulert	ved	lov	eller	forskrift? Ja/Nei

Finnes	det	en	kommisjon,	arbeidsgruppe	eller	
samordningsgruppe	som	møtes	regelmessig?

Ja/Nei

Finnes	det	en	veiledning	for	å	gjennomføre	nasjonal	lovgivning	
om	handel	med	utslippskvoter?

Ja/Nei

Finnes	det	en	tolkningsgruppe	for	å	klargjøre	tvetydigheter? Ja/Nei

Samordnes	administrative	bestemmelser	av	en	sentral	
myndighet?

Ja/Nei

Avholdes	det	opplæringskurs	for	å	sikre	en	ensartet	
gjennomføring?

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________
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4.3.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 for	 anlegg	 som	 utfører	 de	 formene	 for	 virksomhet	 som	 er	 oppført	 i	 vedlegg	 I	 til	
rådsdirektiv	 96/61/EC(1)	 (IPPC-direktivet),	 for	 å	 sikre	 at	 vilkårene	 og	 framgangsmåten	 for	 utstedelse	 av	
utslippstillatelse	for	klimagasser	samordnes	med	vilkårene	og	framgangsmåten	for	tillatelsen	fastsatt	i	nevnte	
direktiv?	Er	kravene	 i	 artikkel	5,	6	og	7	 i	 direktiv	2003/87/EF	blitt	 innlemmet	 i	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	
direktiv	96/61/EF?	Hvordan	ble	de	eventuelt	innlemmet?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Kravene	 i	 artikkel	 5-7	 i	 direktiv	 2003/87/EF	 er	 innarbeidet	 i	
nasjonal	lovgivning

Ja/Nei

I	 loven	 som	 innarbeider	 IPPC-direktivet,	 er	 det	 ikke	 fastsatt	
grenseverdier	for	utslipp	eller	konsentrasjon	av	CO2

Ja/Nei

Det	benyttes	en	integrert	framgangsmåte	for	tillatelser	i	henhold	til	
IPPC-direktivet	og	direktiv	2003/87/EF

Ja/Nei

Det	benyttes	forskjellige	tillatelser	for	IPPC-direktivet	og	direktiv	
2003/87/EF

Ja/Nei

Tildeling	 av	 en	 IPPC-tillatelse	 forutsetter	 en	 gyldig	 tillatelse	 i	
henhold	til	ordningen	for	handel	med	utslippskvoter

Ja/Nei

Tildeling	 av	 en	 tillatelse	 i	 henhold	 til	 ordningen	 for	 handel	med	
utslippskvoter	forutsetter	en	gyldig	IPPC-tillatelse

Ja/Nei

Reguleringsmyndighetene	 for	 IPPC	 skal	 kontrollere	 om	 en	
tillatelse	i	henhold	til	ordningen	for	handel	med	utslippskvoter	er	
nødvendig,	og	underrette	reguleringsmyndighetene	for	ordningen	
for	handel	med	utslippskvoter

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

4.4.		 Hvilke	 lovbestemmelser	 og	 framgangsmåter	 og	 hvilken	 praksis	 er	 fastsatt	 for	 vedkommende	 myndighets	
ajourføring	av	vilkårene	for	tillatelse	i	henhold	til	artikkel	7	i	direktiv	2003/87/EF?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Angi	 den	 lovbestemmelsen	 som	 innarbeider	 artikkel	 7	 i	 direktiv	
2003/87/EF

Hvilke	 av	 følgende	 bestemmelser,	 framgangsmåter	 eller	 former	 for	 praksis	 gjelder	 i	 ditt	 land	 (legg	 til	
forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Det	kreves	tillatelse	til	å	endre	anleggets	type	eller	driftsform Ja/Nei

Det	kreves	tillatelse	til	å	endre	overvåkingsmetoden Ja/Nei

Endringer	skal	meldes	på	forhånd Ja/Nei

Nedlegging	skal	meldes	umiddelbart Ja/Nei

(1)	 EFT	L	257	av	10.10.1996,	s.	26.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	166/2006	(EUT	L	33	av	
4.2.2006,	s.	1).	
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Det	 pålegges	 sanksjoner	 dersom	 anmodning	 om	 å	 ajourføre	
overvåkingsmetoden,	ikke	overholdes

Ja/Nei

Bytte	av	driftsansvarlig	krever	en	ajourføring	av	tillatelsen Ja/Nei

Endringer	av	mindre	betydning	skal	bare	registreres Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

4.5.		 Hvor	mange	tillatelser	ble	ajourført	i	rapporteringsperioden	fordi	driftsansvarlige	hadde	endret	anleggets	art	
eller	virkemåte,	eller	utvidet	anlegget	som	angitt	 i	artikkel	7	 i	direktiv	2003/87/EF?	Angi	 for	hver	kategori	
(kapasitetsøkning,	kapasitetsreduksjon,	endring	i	prosesstype	osv.)	hvor	mange	tillatelser	som	ble	ajourført.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Angi	antall	endringer	for	hver	kategori

Endringer i alt

Tilbakekalt

Innlevert

Overført

Kapasitetsøkning

Kapasitetsreduksjon

Endringer	i	overvåking	og	rapportering

Endring	av	anleggets	navn	eller	driftsansvarlige

Mindre	endring

Melding	om	endringer	uten	ajourføring	av	tillatelse

Annet	(angis	nærmere):	______________

4.6.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 utstedelse	 av	 tillatelser	 for	 anlegg	 i	 ditt	 land?	 Gi	 eventuelt	
nærmere	opplysninger.

5. Anvendelse av retningslinjene for overvåking og rapportering

Spørsmål 5.1 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, i den første rapporten for 
hver handelsperiode og i de etterfølgende rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

5.1.		 Hvilke	 rettsakter	 er	 vedtatt	 i	 ditt	 land	 for	 å	 gjennomføre	 retningslinjene	 for	 overvåking	 og	 rapportering?	
Tillater	 lovgivningen	 i	 ditt	 land	 generelle	 unntak	 fra	 retningslinjene	 for	 overvåking	 og	 rapportering,	 for	
eksempel	for	særlige	former	for	brensel	eller	virksomhet?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.
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5.2.		 Hvilke	nivåer	ble	benyttet	i	overvåkingsmetodene	for	de	viktigste	anleggene	(jf.	kommisjonsvedtak	2004/156/
EF(1))?

Bruk tabell 2 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet. Opplysningene som kreves i tabell 2, 
angis bare for de største anleggene som omfattes av direktiv 2003/87/EF, og som sammenlagt bidrar til 50 % 
av de samlede utslippene som omfattes av handelsordningen. For disse anleggene er det ikke nødvendig å gi 
opplysninger om kilder med årlige utslipp på under 25 kt CO2-ekvivalenter.

5.3.		 Dersom	 nivåer	 under	minstenivåene	 angitt	 i	 tabell	 1	 i	 nr.	 4.2.2.1.4	 i	 vedlegg	 I	 til	 vedtak	 2004/156/EF	 er	
godkjent	 i	overvåkingsmetoden,	angis	det	 for	hvert	anlegg	der	denne	situasjonen	oppstod,	utslippsdekning,	
form	 for	 virksomhet,	 nivåkategori	 (virksomhetsdata,	 netto	 brennverdi,	 utslippsfaktor,	 oksidasjons-	 eller	
omregningsfaktor)	samt	overvåkingsmetode/nivå	fastsatt	i	tillatelsen.

Bruk tabell 3 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet. Opplysningene som kreves i tabell 3, 
angis bare for de anleggene som det ikke er rapportert om i spørsmål 5.2. Generelle unntak fastsatt i nasjonal 
lovgivning skal angis i spørsmål 5.1.

5.4.		 Hvilke	 anlegg	 har	 midlertidig	 benyttet	 andre	 nivåmetoder	 enn	 dem	 som	 var	 avtalt	 med	 vedkommende	
myndighet?

Bruk tabell 4 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

5.5.		 I	hvor	mange	anlegg	ble	det	utført	kontinuerlig	måling	av	utslipp?	Angi	antall	anlegg	per	vedlegg	I-virksomhet	
og	innenfor	hver	form	for	virksomhet	per	underkategori	som	bygger	på	rapporterte	årlige	utslipp	(under	50	kt,	
50-500	kt	og	over	500	kt).

Bruk tabell 5 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

5.6.		 Hvor	mye	CO2	ble	overført	fra	anleggene?	Angi	antall	tonn	CO2	som	ble	overført	i	henhold	til	nr.	4.2.2.1.2	i	
vedlegg	I	til	vedtak	2004/156/EF,	og	antall	anlegg	som	overførte	CO2	for	hver	form	for	virksomhet	oppført	i	
vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Viktigste	
vedlegg	I-virksomhet Antall	anlegg Overført	CO2	(kt	CO2) Bruk	av	overført	CO2

E1

E2

E3

F1

F2

M1

M2

M3

O1

O2

(1)	 EUT	L	59	av	26.2.2004,	s.	1.
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5.7.		 Hvor	mye	biomasse	ble	 forbrent	 eller	 anvendt	 i	prosessen?	Angi	mengde	av	biomasse	 som	definert	 i	nr.	2	
bokstav	d)	i	vedlegg	I	til	vedtak	2004/156/EF,	som	er	forbrent	(TJ)	eller	anvendt	(t	eller	m3)	for	hver	form	for	
virksomhet	oppført	i	vedlegg	I	til	direktiv	2003/87/EF.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Viktigste	
vedlegg	I-virksomhet Forbrent	biomasse	(TJ) Anvendt	biomasse	(t) Anvendt	biomasse	(m3)

E1

E2

E3

F1

F2

M1

M2

M3

O1

O2

5.8.	 Hva	var	den	samlede	mengden	av	avfall	som	er	forbrent	eller	anvendt	som	innsatsmateriale,	etter	avfallstype?	
Hva	var	den	samlede	mengden	av	CO2-utslipp	etter	avfallstype?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Avfallstype(1) Anvendt/tilført	mengde	(t) Anvendt/tilført	mengde	
(m3) CO2-utslipp	(t	CO2)

5.9.		 Framlegg	 dokumenter	 om	 stikkprøveovervåking	 og	 rapportering	 fra	 anlegg	 som	 midlertidig	 ikke	 var	
medregnet,	dersom	det	er	aktuelt.

Spørsmål 5.10 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

(1)	 Avfallstypene	 skal	 rapporteres	 ved	 hjelp	 av	 klassifiseringen	 i	 den	 europeiske	 listen	 over	 avfall	 (kommisjonsvedtak	 2000/532/
EF	av	3.	mai	2000	om	erstatning	av	vedtak	94/3/EF	om	utarbeiding	av	en	 liste	over	avfall	 i	henhold	 til	 artikkel	1	bokstav	a)	 i	
rådsdirektiv	75/442/EØF	om	avfall	og	rådsvedtak	94/904/EF	om	utarbeiding	av	en	liste	over	farlig	avfall	i	henhold	til	artikkel	1	
nr.	4	i	rådsdirektiv	91/689/EØF	om	farlig	avfall).
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5.10.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 med	 henblikk	 på	 å	 samordne	 rapporteringskravene	 med	 eventuelle	 gjeldende	
rapporteringskrav	slik	at	foretakenes	rapporteringsbyrde	blir	minst	mulig?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Rapporteringskravene	i	ordningen	for	handel	med	utslippskvoter	
samordnes	med	andre	rapporteringskrav

Ja/Nei

Samordning	med	utarbeiding	av	klimagassfortegnelse	under	FNs	
rammekonvensjon	om	klimaendring(2)	og	vedtak	280/2004/EF

Samordning	med	EPER(3) Ja/Nei

Samordning	med	IPPC Ja/Nei

Samordning	med	NEC(4) Ja/Nei

Samordning	med	LCP(5) Ja/Nei

Samordning	med	EMEP(6) Ja/Nei

Samordning	med	frivillige	avtaler Ja/Nei

Samordning	med	andre	handelsordninger	(angis	nærmere) Ja/Nei

Data	om	handel	med	uslippskvoter	kan	benyttes	av	
statistikkontoret

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

5.11.		 Hvilke	 framgangsmåter	 eller	 tiltak	 er	 gjennomført	 for	 å	 forbedre	 de	 driftsansvarliges	 overvåking	 og	
rapportering?

5.12.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	anvendelse	av	retningslinjene	for	overvåking	og	rapportering	i	ditt	
land?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

6. Verifiseringsordninger

Spørsmål 6.1 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

6.1.		 Beskriv	 ordningen	 med	 verifisering	 av	 utslipp,	 særlig	 rollen	 til	 vedkommende	 myndigheter	 og	 andre	
kontrollører	samt	eventuelle	særlige	krav	til	kontrollører	som	allerede	er	akkreditert	i	en	annen	stat.	Framlegg	
dokumentene	 med	 kriteriene	 for	 akkreditering	 av	 kontrollører	 og	 eventuelle	 retningslinjer	 for	 verifisering	
for	 akkrediterte	 kontrollører	 samt	 dokumenter	 som	 beskriver	 overvåkingsordninger	 og	 kvalitetssikring	 for	
kontrollører,	dersom	slike	finnes.	

(1)	 De	forente	nasjoners	rammekonvensjon	om	klimaendring.
(2)	 Europeisk	register	over	forurensende	utslipp	(Kommisjonsvedtak	2004/479/EF	av	17.	juli	2000),	(EFT	L	192	av	28.7.2000,	s.	36).
(3)	 Nasjonale	utslippstak	(direktiv	2001/81/EF),	(EFT	L	309	av	27.11.2001,	s.	22).
(4)	 Store	forbrenningsanlegg	(direktiv	2001/80/EF),	(EFT	L	309	av	27.11.2001,	s.	1).
(5)	 Samarbeidsprogram	for	overvåking	og	vurdering	av	langtransporterte	luftforurensende	stoffer	i	Europa.
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Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Uavhengige	kontrollører	kan	akkrediteres	i	henhold	til	nasjonale	
kriterier

(framlegg	eventuelt	relevante	dokumenter	eller	Internett-lenke)

Ja/Nei

Det	er	utarbeidet	nasjonale	retningslinjer	for	verifisering

(framlegg	eventuelt	relevante	dokumenter	eller	Internett-lenke)

Ja/Nei

Bygger	de	nasjonale	reglene	og	framgangsmåtene	for	verifisering	
som	bygger	på	EN	45011	og	EA	6/01(7)?

Ja/Nei

Kontrollørene	skal	anbefale	forbedringer	i	overvåkingen	av	
anlegg

Ja/Nei

Vedkommende	myndighet	eller	et	annet	organ	har	rett	til	å	
verifisere	de	verifiserte	utslippsrapportene

Ja/Nei

Vedkommende	myndighet	eller	et	annet	organ	har	rett	til	å	
endre	den	verifiserte	utslippsrapporten	dersom	den	anses	å	være	
utilfredsstillende

Ja/Nei

Vedkommende	myndighet	eller	et	annet	organ	fører	tilsyn	med	
kontrollørene	(herunder	stikkprøver,	opplæring,	framgangsmåter	
for	kvalitetssikring	og	kvalitetskontroll)

Ja/Nei

Vedkommende	myndighet	har	rett	til	å	oppnevne	en	kontrollør	
for	et	anlegg

Ja/Nei

Kontrollører	som	er	akkreditert	i	en	annen	medlemsstat,	er	
underlagt	en	annen	akkrediteringsprosess

–	 Nei

–	 Nei,	bare	formelle	krav	
(registrering	ol.)

–	 Ikke	for	kontrollører	som	er	
akkreditert	i	en	medlemsstat	som	
benytter	lignende	kriterier

–	 Ja,	forenklede	krav

–	 Ja,	full	akkreditering	kreves	(gi	
eventuelt	en	kort	begrunnelse)

Det	kreves	kjennskap	til	språket	og/eller	nasjonale	lover/regler	
for	kontrollører	som	er	akkreditert	i	en	annen	medlemsstat

Ja/Nei

Vedkommende	myndighet	anvender	særlige	framgangsmåter	for	
kvalitetssikring/verifisering	for	kontrollører	som	er	akkreditert	i	
en	annen	medlemsstat

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

6.2.		 Hadde	 noen	 driftsansvarlige	 framlagt	 en	 utslippsrapport	 for	 rapporteringsperioden,	 som	 ikke	 ble	 funnet	
tilfredsstillende	innen	31.	mars?	Framlegg	eventuelt	en	liste	over	de	berørte	anleggene	samt	årsakene	til	at	det	
ikke	ble	gitt	en	positiv	uttalelse	på	verifiseringen.	

Bruk tabell 6 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet. Tilfeller der driftsansvarlige ikke framla 
noen utslippsrapport, skal angis i spørsmål 6.3.

6.3.		 Hvor	mange	anlegg	hadde	ikke	framlagt	utslippsrapport	innen	31.	mars	for	rapporteringsperioden?	Angi	antall	
anlegg,	 tildelte	 kvoter	 og	 sperrede	 kvoter	 i	 driftsansvarliges	 innskuddskonto	 per	 vedlegg	 I-virksomhet	 og	
innenfor	hver	form	for	virksomhet	per	underkategori	som	bygger	på	rapporterte	årlige	utslipp	(under	50	kt,	
50-500	kt	og	over	500	kt).	

(1)	 Det	europeiske	samarbeid	om	akkreditering	(EA).	Retningslinjer	for	anvendelsen	av	EN	45011.
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Bruk tabell 7 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

6.4.		 Hvilke	 tiltak	ble	 truffet	 i	de	 tilfellene	hvor	driftsansvarlige	 ikke	 framla	en	utslippsrapport	 innen	31.	mars	 i	
rapporteringsperioden?

6.5.		 Utførte	vedkommende	myndighet	uavhengige	kontroller	av	verifiserte	rapporter?	Dersom	ja,	beskriv	hvordan	
tilleggskontrollene	ble	utført	og/eller	hvor	mange	rapporter	som	ble	kontrollert.

6.6.		 Har	vedkommende	myndighet	gitt	 registerforvalteren	beskjed	om	å	rette	de	årlige	verifiserte	utslippene	for	
det	foregående	året	for	et	anlegg,	med	henblikk	på	å	sikre	at	de	detaljerte	kravene	fastsatt	av	medlemsstaten	
overholdes	i	henhold	til	vedlegg	V	til	direktiv	2003/87/EF?

Angi eventuelle rettelser i tabell 6 i del 2.

6.7.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 verifiseringsordningene	 i	 ditt	 land?	 Gi	 eventuelt	 nærmere	
opplysninger.

7. Føring av registrene

Spørsmål 7.1 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

7.1.		 Angi	 eventuelle	 vilkår	 som	 skal	 underskrives	 av	 kontohavere,	 og	 beskriv	 hvordan	 identitetskontrollen	 av	
personer	foretas	før	innskuddskontoene	opprettes	(jf.	kommisjonsforordning	(EF)	nr.	2216/2004(1)).

 Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet

Angi	lenken	til	registeret

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Særlige	vilkår	som	kontohavere	må	underskrive	på

(dersom	ja,	framlegg	relevante	dokumenter	eller	lenker)

Ja/Nei

Det	er	forskjell	på	identitetskontrollen	for	driftsansvarlige	og	
enkeltpersoner

Ja/Nei

Det	kreves	personlig	frammøte	ved	identitetskontroll	for	personer	
bosatt	i	medlemsstaten(8)

Driftsansvarlige/Enkeltpersoner/
Begge/Nei

Identitetskontroll	ved	skriftlig	framgangsmåte	bare	for	fast	
bosatte(9)

Driftsansvarlige/Enkeltpersoner/
Begge/Nei

Det	kreves	personlig	frammøte	ved	identitetskontroll	for	personer	
bosatt	i	andre	stater(10)

Driftsansvarlige/Enkeltpersoner/
Begge/Nei

Identitetskontroll	ved	skriftlig	framgangsmåte	for	personer	bosatt	
i	andre	stater(11)

Driftsansvarlige/Enkeltpersoner/
Begge/Nei

Kreves	det	kopi	fra	handelsregister	eller	tilsvarende	
dokumentasjon	for	å	kunne	åpne	en	innskuddskonto	for	
driftsansvarlige?

Ja/Nei

Kreves	det	dokumentasjon	av	retten	til	å	representere	et	foretak	
for	å	kunne	åpne	en	innskuddskonto	for	driftsansvarlige?

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

(1)	 EUT	L	386	av	29.12.2004,	s.	1.
(2)	 Dette	 omfatter	 identitetskontroller	 foretatt	 av	 tredjemann,	 som	 postkontorer	 eller	 notarius	 publicus,	 hvor	 søkeren	 må	 møte	

personlig.
(3)	 Dette	omfatter	elektroniske	framgangsmåter.
(4)	 Dette	omfatter	identitetskontroller	foretatt	av	tredjemann,	som	ambassader,	hvor	søkeren	må	møte	personlig.
(5)	 Dette	omfatter	elektroniske	framgangsmåter.
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7.2.		 Gi	et	sammendrag	av	alle	sikkerhetsvarsler	med	relevans	for	det	nasjonale	registeret	i	rapporteringsperioden,	
beskriv	hvordan	de	ble	fulgt	opp	og	angi	hvor	lang	tid	det	tok	å	løse	problemet.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Det	foreligger	generelle	framgangsmåter	for	å	unngå	
sikkerhetsvarsler

Ja/Nei

Det	har	forekommet	sikkerhetsvarsler	med	relevans	for	nasjonale	
registre	i	rapporteringsperioden

Ja/Nei

Dersom	ja,	fyll	ut	følgende	tabell:

Type	sikkerhetsvarsel Antall	varsler Tiltak	som	er	truffet	 Tid	som	er	nødvendig	for	å	
løse	problemet

7.3.		 Angi	hvor	mange	minutter	for	hver	måned	i	rapporteringsperioden	det	nasjonale	registeret	var	utilgjengelig	for	
brukerne:	a)	som	følge	av	planlagt	driftsavbrudd,	og	b)	som	følge	av	uforutsette	problemer.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Måned Planlagt	driftsavbrudd
[minutter]

Ikke-planlagt	driftsavbrudd
[minutter]

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember



21.6.2012 Nr.	35/489EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

7.4.		 Angi	og	beskriv	nærmere	alle	oppgraderinger	av	det	nasjonale	registeret	som	er	planlagt	for	den	kommende	
rapporteringsperioden.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Det	er	avsatt	faste	og	regelmessige	tidspunkter	for	ajourføring	og	
oppgradering	av	registeret	
(angi	i	så	fall	datoene)

Ja/Nei

Registeret	oppgraderes	sammen	med	oppgraderingen	av	
programvaresystemet	som	benyttes

Ja/Nei

Gi	nærmere	opplysninger	om	alle	planlagte	oppgraderinger	i	den	følgende	rapporteringsperioden

Dato Formål

7.5.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	føringen	av	registre	i	ditt	land?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

8. Ordninger for tildeling av kvoter — nyinntredere — nedlegginger

Spørsmål 8.1 og 8.2 skal besvares i den første rapporten etter hver framgangsmåte for melding og tildeling i 
henhold til artikkel 9 og 11 i direktiv 2003/87/EF.

8.1.		 Beskriv	 de	 viktigste	 erfaringene	 som	 dine	 myndigheter	 har	 høstet	 i	 forbindelse	 med	 den	 avsluttede	
tildelingsprosessen,	og	hvordan	de	forventes	å	påvirke	tilnærmingen	til	neste	tildelingsprosess.

8.2.		 Har	du	noen	forslag	til	forbedring	av	framtidige	framgangsmåter	ved	melding	og	tildeling	for	Fellesskapet	som	
helhet?

8.3.		 Hvor	mange	kvoter	ble	eventuelt	tildelt	nyinntrederne	oppført	i	tabell	1?	Angi	anleggskoden	for	nyinntrederen	
og	transaksjonskoden	som	er	knyttet	til	tildelingen	av	kvoter.

Bruk tabell 1 i del 2 i dette vedlegg når du svarer på dette spørsmålet.

8.4.		 Hvor	mange	kvoter	ble	til	overs	i	en	eventuell	reserve	for	nyinntredere	ved	utgangen	av	rapporteringsperioden,	
og	hvilken	andel	utgjør	de	av	den	opprinnelige	reserven?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Antall	kvoter	til	overs	som	reserve	for	nyinntredere	ved	utgangen	av	
rapporteringsperioden	(31.	desember	hvert	år)

Resterende	kvoteandel	i	reserven	for	nyinntredere,	i	prosent
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8.5.		 Dersom	 din	medlemsstat	 tildeler	 kvoter	 på	 annen	måte	 enn	 gratis,	 forklar	 hvordan	 tildelingen	 gjøres	 (for	
eksempel	hvordan	auksjonssalget	gjennomføres).

8.6.	 Dersom	auksjonssalg	ble	brukt	som	tildelingsmetode,	hvem	fikk	tillatelse	til	å	delta	i	auksjonssalget?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Bare	nasjonale	driftsansvarlige	 Ja/Nei

Bare	kontohavere	i	det	nasjonale	registeret Ja/Nei

Alle	driftsansvarlige	i	Fellesskapet Ja/Nei

Alle	bydere	med	konto	i	et	fellesskapsregister	 Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):	______________

8.7.	 Dersom	 auksjonssalg	 ble	 benyttet	 som	 tildelingsmetode,	 hvor	 mange	 auksjonssalg	 ble	 avholdt	 i	
rapporteringsperioden,	hvor	mange	kvoter	ble	auksjonert	bort	ved	hvert	auksjonssalg,	hvor	stor	andel	utgjør	
de	av	den	samlede	mengde	kvoter	i	handelsperioden	og	hva	var	kvoteprisen	ved	hvert	auksjonssalg?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Ble	auksjonssalg	brukt	som	tildelingsmetode? Ja/Nei

Dersom	ja,	besvar	følgende	spørsmål:

Antall	avholdte	auksjonssalg	i	rapporteringsperioden	(1.	januar	
til	31.	desember)

Antall	bortauksjonerte	kvoter	(hvert	auksjonssalg	for	seg)

Auksjonspris	(hvert	auksjonssalg	for	seg)

8.8.		 Dersom	 auksjonssalg	 ble	 benyttet	 som	 tildelingsmetode,	 hvordan	 ble	 de	 kvotene	 som	 ikke	 ble	 kjøpt	 ved	
auksjonssalget	eller	-salgene,	utnyttet?

8.9.		 Dersom	auksjonssalg	ble	brukt	som	tildelingsmetode,	hva	ble	inntektene	brukt	til?

8.10.		 Hvordan	 ble	 de	 kvotene	 behandlet	 som	 ble	 tildelt,	 men	 ikke	 utstedt	 til	 anlegg	 som	 ble	 nedlagt	 i	
rapporteringsperioden?

Spørsmål 8.11 skal besvares i den første rapporten etter utgangen av handelsperioden fastsatt i artikkel 11 
nr. 1 og 2 i direktiv 2003/87/EF.

8.11.		 Ble	de	resterende	kvotene	i	reserven	for	nyinntredere	ved	utgangen	av	handelsperioden	slettet	eller	auksjonert	
bort?

8.12.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	tildelingsordningene,	nyinntredere	og	nedlegginger	i	ditt	land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.
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9. Driftsansvarliges innlevering av kvoter

9.1.		 I	 de	 tilfellene	 hvor	 en	 konto	 i	 registeret	 ble	 avsluttet	 fordi	 det	 ikke	 fantes	 noen	 rimelige	 utsikter	 til	 at	
driftsansvarlig	 for	 anlegget	 ville	 innlevere	ytterligere	kvoter,	 beskriv	hvorfor	 det	 ikke	 fantes	 slike	 rimelige	
utsikter	og	angi	antall	utestående	kvoter(1).

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Årsak	til	avslutning	av	konto Antall	utestående	kvoter	(kt	CO2-ekv.)

9.2.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	de	driftsansvarliges	innlevering	av	kvoter	i	ditt	land?	Gi	eventuelt	
nærmere	opplysninger.

10. Bruk av utslippsreduksjonsenheter (ERU) og godkjente utslippsreduksjoner (CER) i 
fellesskapsordningen

Spørsmål 10.1 skal besvares årlig; første gang i rapporten som framlegges i 2006 når det gjelder CER, og 
første gang i rapporten som framlegges i 2009 når det gjelder ERU.

10.1.		 Er	det	blitt	utstedt	ERU	og	CER	som	det	måtte	slettes	et	tilsvarende	antall	kvoter	for	i	henhold	til	artikkel	11	
bokstav	 b)	 nr.	 3	 eller	 4	 i	 direktiv	 2003/87/EF,	 fordi	 prosjektvirksomheten	 ved	 Felles	 gjennomføring	 (JI)	
eller	 gjennom	 Den	 grønne	 utviklingsmekanismen	 (CDM)	 direkte	 eller	 indirekte	 reduserer	 eller	 begrenser	
utslippsmengden	fra	anlegg	som	omfattes	av	dette	direktiv?	Angi	eventuelt	summen	for	de	slettede	kvotene	og	
det	samlede	antall	berørte	driftsansvarlige,	oppdelt	i	slettinger	i	henhold	til	artikkel	11	bokstav	b)	nr.	3	og	4	i	
nevnte	direktiv.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Slettede	kvoter Antall	berørte	driftsansvarlige

sletting	i	henhold	til	artikkel	11	
bokstav	b)	nr.	3

sletting	i	henhold	til	artikkel	11	
bokstav	b)	nr.	4

Spørsmål 10.2 og 10.3 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

10.2.		 Hvilke	 CER	 og	 ERU	 kan	 brukes	 for	 å	 sikre	 overholdelse	 i	 din	medlemsstat?	Angi	 eventuelle	 utelukkede	
prosjektkategorier	bortsett	fra	dem	som	allerede	er	utelukket	i	henhold	til	artikkel	11	bokstav	a)	nr.	3	i	direktiv	
2003/87/EF	(CER	og	ERU	fra	atomanlegg,	arealbruk,	endring	i	arealbruk	og	skogbruk).

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Det	kan	brukes	CER	og	ERU	fra	alle	
prosjektkategorier

Ja/Nei

CER	og	ERU	fra	visse	prosjektkategorier	er	
utelukket	(dersom	ja,	gi	nærmere	opplysninger)	

Ja/Nei

(1)	 Dersom	antall	utestående	kvoter	ikke	er	kjent,	framlegges	en	beregning	av	utestående	kvoter	på	grunnlag	av	den	sist	kontrollerte	
utslippsrapporten,	resterende	kvoter	på	kontoen	og	andre	tilgjengelige	opplysninger	hos	vedkommende	myndighet.
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10.3.		 Hvilke	 tiltak	 er	 truffet	 for	 å	 sikre	 at	 relevante	 internasjonale	 kriterier	 og	 retningslinjer,	 herunder	 dem	 som	
finnes	i	sluttrapporten	av	2000	fra	Verdenskommisjonen	for	dammer	(WCD),	vil	bli	overholdt	ved	utbyggingen	
av	vannkraftprosjekter	med	en	produksjonskapasitet	på	over	20	MW?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Prosjektledere	er	rettslig	forpliktet	til	å	overholde	WCD-
retningslinjene

Ja/Nei

Overholdelse	av	WCD-retningslinjene	kontrolleres	(angi	
eventuelt	den	relevante	myndigheten,	dvs.	vedkommende	
myndighet	eller	den	utpekte	nasjonale	myndigheten)

Ja/Nei

Andre	internasjonale	kriterier	og	retningslinjer	skal	overholdes	
ved	utbyggingen	av	store	vannkraftprosjekter	(angi	eventuelt	
relevante	dokumenter	eller	lenker)

Ja/Nei

Annet	(angis	nærmere):

10.4.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	bruken	av	ERU	og	CER	i	 fellesskapsordningen	 i	ditt	 land?	Gi	
eventuelt	nærmere	opplysninger.

11.	 Avgifter og gebyrer

Spørsmål 11.1–11.4 skal bare besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de 
etterfølgende rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

11.1.		 Kreves	 det	 avgifter	 fra	 driftsansvarlige	 for	 utstedelse	 og	 ajourføring	 av	 tillatelser?	 Gi	 i	 så	 fall	 nærmere	
opplysninger	om	avgiftene,	samlede	inntekter	og	hva	disse	inntektene	brukes	til.

11.2.		 Hvilke	avgifter	kreves	fra	driftsansvarlige	for	utstedelse	av	tillatelser?	Gi	i	så	fall	nærmere	opplysninger	om	
avgiftene,	samlede	inntekter	og	hva	disse	inntektene	brukes	til.

11.3.		 Hvilke	avgifter	kreves	eventuelt	for	bruk	av	registeret?	Gi	nærmere	opplysninger.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Hvilke	av	følgende	påstander	gjelder	i	ditt	land	(legg	til	forklarende	tekst	om	nødvendig)?

Det	kreves	avgift	for	bruk	av	registeret Driftsansvarlige:	Ja/Nei
Enkeltpersoner:	Ja/Nei

Det	er	forskjell	på	avgiftene	for	driftsansvarlige	og	
enkeltpersoner

Ja/Nei

Avgift	for	å	åpne	en	konto(12) Driftsansvarlige:	…	EUR	én	gang/per	
handelsperiode
Enkeltpersoner:	…	EUR	én	gang/per	
handelsperiode

Årsavgift	for	å	forvalte	kontoen(13) Driftsansvarlige:	…	EUR	per	år
Enkeltpersoner:	…	EUR	per	år

Annet	(angis	nærmere):

(1)	 Angi	også	den	relevante	perioden	(én	gang/per	handelsperiode).
(2)	 Dersom	avgiftene	bygger	på	tildelingen,	angi	eventuelt	laveste	og	høyeste	beløp	og	den	relevante	beregningsformelen.
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11.4.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	avgifter	og	gebyrer	i	fellesskapsordningen	i	ditt	land?	Gi	eventuelt	
nærmere	opplysninger.

12.	 Spørsmål knyttet til overholdelsen av direktiv 2003/87/EF

Spørsmål 12.1 skal besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de etterfølgende 
rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.

12.1.		 Angi	 relevante	 nasjonale	 bestemmelser	 og	 sanksjoner	 ved	 overtredelser	 av	 de	 nasjonale	 bestemmelsene	 i	
henhold	til	artikkel	16	nr.	1	i	direktiv	2003/87/EF.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Type	overtredelse Relevante	nasjonale	
bestemmelser

Bøter	(EUR) Fengselsstraff	
(måneder)

minst høyst minst høyst

Drift	uten	tillatelse

Overtredelse	av	overvåkings-	og	
rapporteringspliktene

Manglende	melding	om	endringer	av	anlegget

Annet	(angis	nærmere)

12.2.		 Dersom	 det	 er	 pålagt	 sanksjoner	 i	 henhold	 til	 artikkel	 16	 nr.	 1	 i	 direktiv	 2003/87/EF	 for	 overtredelse	 av	
nasjonale	bestemmelser,	angi	de	relevante	nasjonale	bestemmelsene	og	gi	en	kort	beskrivelse	av	overtredelsen	
og	de	pålagte	sanksjonene.

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet. Legg til flere rader om nødvendig.

Pålagt	sanksjon

Overtredelse Nasjonal	bestemmelse Bøter	(EUR) Fengselsstraff	(måneder)

12.3.		 Angi	navnene	på	driftsansvarlige	som	er	pålagt	sanksjoner	for	utslippsoverskridelse	i	henhold	til	artikkel	16	
nr.	3	i	direktiv	2003/87/EF.

Når du svarer på dette spørsmålet, er det tilstrekkelig å vise til offentliggjøringen av navnene i henhold til 
artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2003/87/EF.

12.4.		 Finnes	det	andre	 relevante	opplysninger	om	overholdelsen	av	direktiv	2003/87/EF	 i	ditt	 land?	Gi	eventuelt	
nærmere	opplysninger.

13.	 Kvotenes rettslige status og skattemessige behandling

Spørsmål 13.1–13.8 skal bare besvares i rapporten som skal framlegges innen 30. juni 2007, og i de 
etterfølgende rapportene dersom det er gjort endringer i rapporteringsperioden.
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13.1.		 Hvilken	rettslig	status	har	en	kvote	(vare/finansielt	instrument)	med	hensyn	til	finansreglementet?

13.2.		 Hvilken	rettslig	status	har	kvoter	og	utslipp	med	hensyn	til	regnskapsføring?

13.3.		 Er	det	opprettet	eller	vedtatt	særlige	regnskapsregler	for	kvoter?	Dersom	ja,	gi	en	kort	beskrivelse	av	dem.

13.4.		 Er	kvotetransaksjoner	mva-pliktige?

13.5.		 Er	utstedelse	av	kvoter	mva-pliktig?

13.6.		 Dersom	din	medlemsstat	tildeler	kvoter	mot	betaling,	skal	det	betales	mva.	på	transaksjonen?

13.7.		 Skal	det	betales	en	særlig	inntektsskatt	(f.eks.	særlige	takster)	på	fortjeneste	eller	tap	ved	kvotetransaksjoner?

13.8.		 Finnes	det	andre	relevante	opplysninger	om	kvotenes	rettslige	status	og	skattemessige	behandling	i	ditt	land?	
Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

14.	 Tilgang til opplysninger i henhold til artikkel 17 i direktiv 2003/87/EF

14.1.	 Hvordan	gis	offentligheten	tilgang	til	vedtak	om	tildeling	av	kvoter,	opplysninger	om	prosjektvirksomhet	der	
en	medlemsstat	deltar	eller	tillater	at	private	eller	offentlige	foretak	deltar,	og	rapporter	om	utslipp	som	kreves	
i	henhold	til	utslippstillatelsen	for	klimagasser,	og	som	vedkommende	myndighet	er	i	besittelse	av?

Bruk tabellen nedenfor når du svarer på dette spørsmålet.

Type	opplysninger
Opplysninger	som	
er	tilgjengelige	for	
offentligheten

Dersom	opplysninger	er	tilgjengelige,	hvor	finnes	
de?

Internett(14) Offisiell	
publikasjon(15)

Annet	(angis	
nærmere)

Tildelingsregler Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

NAP-tabellen Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Endringer	i	listen	over	anlegg Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Kontrollerte	utslippsrapporter Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Prosjektvirksomhet Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Utslippstillatelse	for	klimagasser Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Opplysninger	som	kreves	i	
henhold	til	vedlegg	XVI	til	
forordning	(EF)	nr.	2216/2004(3)

Ja/Nei/Bare	på	
forespørsel

Annet	(angis	nærmere):

14.2.		 Finnes	 det	 andre	 relevante	 opplysninger	 om	 tilgangen	 til	 opplysninger	 i	 henhold	 til	 artikkel	 17	 i	 direktiv	
2003/87/EF	i	ditt	land?	Gi	eventuelt	nærmere	opplysninger.

15.	 Andre merknader

15.1.		 Er	det	foretatt	offentlige	undersøkelser	av	gjennomføringen	og	videreutviklingen	av	den	europeiske	ordningen	
for	handel	med	utslippskvoter	i	ditt	land?	Framlegg	i	så	fall	dokumentet,	en	henvisning	eller	en	Internett-lenke	
til	dokumentet,	sammen	med	en	kort	beskrivelse	av	undersøkelsen.	

15.2.		 Er	 det	 noen	 spørsmål	 knyttet	 til	 gjennomføringen	 som	 er	 problematiske	 i	 ditt	 land?	Gi	 eventuelt	 nærmere	
opplysninger.

(1)	 Angi	Internett-adresse.
(2)	 Angi	tittel.
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KOMMISJONEN	 FOR	 DE	 EUROPEISKE	 FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,	særlig	artikkel	211,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	 november	 2002	 vedtok	 Kommisjonen	 en	 melding	 til	
Europaparlamentet	og	Rådet	om	en	strategi	for	reduksjon	
av	utslipp	 til	 atmosfæren	 fra	 sjøgående	 fartøyer(1),	 som	
oppfordrer	havnemyndighetene	til	å	kreve,	fremme	eller	
lette	skips	bruk	av	landstrøm	når	de	ligger	i	havn.

2)	 I	 sin	 resolusjon	 av	 4.	 desember	 2003(2)	 om	 nevnte	
strategi,	understreket	Europaparlamentet	at	tiltak	for	bruk	
av	 landstrøm	 kan	 lettes	 ved	 utarbeiding	 av	 en	 rapport	
som	 beskriver	 positive	 eksempler	 på	 slike	 tiltak	 samt	
kostnadene	og	fordelene	ved	disse.

3)	 I	 sine	 konklusjoner	 om	 strategien	 av	 22.	 desember	
2003(3),	 erkjenner	Rådet	 at	 ikke	 alle	miljøproblemer	 er	
vurdert	 tilstrekkelig	 på	 et	 internasjonalt	 plan,	 og	 at	 det	
særlig	 er	 nødvendig	 å	 ta	 sjøgående	 fartøyers	 bidrag	 til	
konsentrasjonen	av	partikler	og	av	ozon	og	ozondannende	
stoffer	i	omgivelsesluft	ytterligere	i	betraktning.

4)	 Innenfor	rammen	av	meldingen	«Programmet	’Ren	luft	i	
Europa’	(CAFE):	Mot	en	temastrategi	for	luftkvalitet»(4)	
har	 Kommisjonen	 på	 nytt	 undersøkt	 hvordan	 sjøfarten	
bidrar	 til	 konsentrasjonen	 av	 luftforurensende	 stoffer	 i	
omgivelsesluft,	 og	 fastslo	 at	 den	var	 betydelig,	 særlig	 i	
havneområder.	 I	 noen	 havneområder	 er	 det	 fare	 for	 at	
luftkvalitetsstandardene	 ikke	 overholdes	 på	 grunn	 av	
utslipp	fra	skip.

5)	 I	CAFE-programmet	fastslås	det	at	det	i	økende	grad	er	
kostnadseffektivt	å	redusere	utslipp	fra	skip	sammenlignet	
med	ytterligere	 tiltak	 innenfor	 andre	 sektorer.	De	 fleste	
utslipp	fra	skip	ved	kai	kan	reduseres	bare	ved	tiltak	som	
gjelder	motorer	 og	 etterbehandling	 av	 utslipp	 eller	 ved	
bruk	av	landstrøm.

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 125	 av	 12.5.2006,	 s.	 38,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 35/2008	 av	 14.	mars	 2008	
om	endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XX	(Miljø),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	22

(1)	 KOM	(2002)	595	endelig.
(2)	 EUT	C	89	E	av	14.4.2004,	s.	107.
(3)	 EUT	C	8	av	13.1.2004,	s.	3.
(4)	 KOM	(2001)	245	endelig.

6)	 På	internasjonalt	plan	reguleres	utslipp	fra	skipsmotorer	
gjennom	Den	internasjonale	sjøfartsorganisasjon	(IMO).	
Utviklingen	 av	 disse	 standardene	 er	 utilstrekkelig	 for	 å	
løse	problemer	med	luftkvaliteten	i	havner	i	Fellesskapet.

7)	 Artikkel	 4b	 i	 rådsdirektiv	 1999/32/EF	 av	 26.april	 1999	
om	 en	 reduksjon	 av	 svovelinnholdet	 i	 visse	 flytende	
brennstoffer	 og	 om	 endring	 av	 direktiv	 93/12/EØF(5)	
med	 hensyn	 til	 svovelinnholdet	 i	 brennstoffer	 for	 skip	
gir	unntak	 fra	kravet	om	å	bruke	brennstoff	med	0,1	%	
svovelinnhold	 for	 fartøyer	 som	 slår	 av	 alle	motorer	 og	
bruker	landstrøm	mens	de	ligger	ved	kai	i	havnene.

8)	 I	henhold	til	rådsdirektiv	2003/96/EF	av	27.	oktober	2003	
om	en	omstrukturering	av	fellesskapsrammen	for	avgifter	
på	energiprodukter	og	elektrisitet(6)	kan	medlemsstatene	
under	visse	forutsetninger	gi	fullstendig	eller	delvis	fritak	
for	eller	reduksjon	av	elektrisitetsavgifter—

UTFORMET	DENNE	REKOMMANDASJON:

1.		 Medlemsstatene	 bør	 vurdere	 å	 installere	 anlegg	 for	
landstrøm	til	bruk	for	fartøyer	som	ligger	til	kai	i	havnene,	
særlig	 i	 havner	 der	 grenseverdiene	 for	 luftkvaliteten	
overskrides	 eller	 der	 offentligheten	 er	 opptatt	 av	 et	
høyt	støynivå,	og	særskilt	 i	kaiområder	som	ligger	nært	
boligområder.

2.		 Medlemsstatene	bør	ta	hensyn	til	rådene	i	vedlegget	om	
kostnadseffektivitet	 og	 gjennomførbarhet	 ved	 bruk	 av	
landstrøm	for	å	redusere	ulike	typer	utslipp	fra	fartøyer,	
veier	og	havner.	Miljøfordelene	og	kostnadseffektiviteten	
bør	uansett	vurderes	i	hvert	enkelt	tilfelle.

3.		 Medlemsstatene	 bør	 arbeide	 sammen	 innenfor	 Den	
internasjonale	sjøfartsorganisasjon,	og	innenfor	rammen	
av	 den	 fortløpenderevisjonen	 av	 Den	 internasjonale	
konvensjon	 om	 hindring	 av	 forurensning	 fra	 skip	
(MARPOL-konvensjonen)	 bør	 medlemsstatene	 arbeide	
for	å	fremme	utarbeiding	av	harmoniserte	internasjonale	
standarder	for	tilkopling	til	landstrøm,	idet	det	tas	hensyn	
til	det	pågående	arbeidet.

(5)	 EFT	L	121	av	11.5.1999,	s.	13.	Direktivet	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsdirektiv	2005/33/EF	(EUT	L	191	av	22.7.2005,	s.	59).

(6)	 EUT	L	283	av	31.10.2003,	s.	51.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2004/75/
EF	(EUT	L	157	av	30.4.2004,	s.	100,	 rettet	ved	EUT	L	195	av	2.6.2004,	
s.	31).

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 8. mai 2006

om fremming av bruk av landstrøm for skip som ligger ved kai i havner i Fellesskapet(*)

(2006/339/EF)

 2012/EØS/35/31
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4.		 Medlemsstatene	 bør	 overveie	 å	 ta	 i	 bruk	 økonomiske	
stimuleringstiltak	 overfor	 driftsansvarlige	 på	 skip	 for	
å	 oppmuntre	 til	 bruk	 av	 landstrøm,	 og	 for	 dette	 formål	
benytte	seg	av	de	mulighetene	som	finnes	i	Fellesskapets	
regelverk.

5.		 Medlemsstatene	 bør	 arbeide	 for	 å	 øke	 bevisstheten	
omkring	 landstrøm	 blant	 lokale	 myndigheter	 som	
har	 ansvaret	 for	 havneområder,	 sjøfartsmyndigheter,	
havnemyndigheter,	 klassifikasjonsselskaper	 og	
industrisammenslutninger.

6.		 Medlemsstatene	 bør	 oppmuntre	 havnemyndighetene	 og	
industrien	til	å	utveksle	erfaringer	om	beste	praksis	med	
hensyn	 til	 forsyning	 av	 landstrøm,	og	 til	 å	 harmonisere	
framgangsmåter	for	denne	tjenesten.

7.		 Medlemsstatene	bør	 rapportere	 til	Kommisjonen	om	de	
tiltak	de	har	 til	hensikt	å	gjennomføre	med	hensyn	 til	å	
redusere	 utslipp	 fra	 fartøyer	 i	 havnene,	 særlig	 der	 hvor	
grenseverdiene	for	luftkvalitet	overskrides.

Utferdiget	i	Brussel,	8.	mai	2006.

 For Kommisjonen

	 Stavros	DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

SAMMENDRAG AV RÅD OM BRUK AV LANDSTRØM

Dette	 vedlegg	 gir	 relevant	 informasjon	 om	 kostnader	 og	 fordeler	 ved	 bruk	 av	 landstrøm.	 Detaljerte	 opplysninger	
er	 samlet	 i	 en	 rapport	 som	 nylig	 ble	 utarbeidet	 for	Kommisjonen,	Service Contract on ship emissions assignment, 
abatement and market-based instruments: Shore-side electricity(1)	 (Tjenestekontrakt	 om	 utslipp	 fra	 fartøyer,	
reduserende	 og	 markedsbaserte	 instrumenter:	 Landstrøm).	 Her	 viser	 tallene	 for	 utslipp	 og	 kostnader	 til	 sjøgående	
fartøyer,	men	teknikken	er	også	velegnet	for	fartøyer	på	innlands	vannveier.

1. Tekniske krav — typisk konfigurasjon

Diagrammet	 under	 illustrerer	 typiske	 krav	 til	 en	 forbindelse	 for	 landstrøm.	 Andre	 konfigurasjoner	 er	 mulige,	
avhengig	av	type	fartøy	og	kai.	Den	internasjonale	kommisjonen	for	regler	for	godkjenning	av	elektrisk	utstyr	og	Det	
internasjonale	 forbund	 for	klassifikasjonsselskaper	arbeider	 for	 tiden	med	standarder	 for	 industrien	 som	 i	 framtiden	
kan	vurderes	av	IMO.

1.		 En	forbindelse	til	det	nasjonale	nettet	med	en	20-100	kV	elektrisitet	via	en	lokal	understasjon,	hvor	den	omformes	
til	6-20	kV.

2.		 Kabler	for	levering	av	6-20	kV	elektrisitet	fra	understasjonen	til	havneterminalen.

3.		 Frekvensomforming,	dersom	det	er	nødvendig.	(Vanligvis	har	elektrisitetsforsyningen	i	Fellesskapet	en	frekvens	
på	50	Hz.	Et	 fartøy	konstruert	 for	et	60	Hz	system	kan	benytte	50	Hz	elektrisitet	 for	noe	av	utstyret,	 slik	 som	
husholdningslys	og	varme,	men	ikke	for	motordrevet	utstyr	slik	som	pumper,	vinsjer	og	kraner.	Derfor	vil	det	være	
nødvendig	med	frekvensomforming	fra	50	Hz	til	60	Hz	for	fartøyer	som	bruker	60	Hz	elektrisitet).

4.		 Kabler	som	fører	strøm	til	terminalen.	Disse	kan	legges	under	jorden	i	eksisterende	eller	nye	ledninger.

5.		 Et	 kabeltrommelsystem,	 for	 å	 unngå	 håndtering	 av	 høyspenningskabler.	 Et	 slikt	 system,	 som	 består	 av	
kabeltrommel,	davit	og	ramme,	kan	bygges	på	kaien.	Det	er	mulig	å	bruke	daviten	og	rammen	til	å	heve	og	senke	
kabler	til	fartøyet.	Kabeltrommelen	og	rammen	kan	drives	og	styres	elektro-mekanisk.

6.		 En	kontakt	om	bord	i	fartøyet	for	tilkoplingskabelen.

7.		 En	transformator	om	bord	i	fartøyet	for	omforming	av	høyspenningselektrisitet	til	400	V.

8.		 Elektrisiteten	fordeles	i	fartøyet,	og	hjelpemotorene	slås	av.

2. Fordeler — reduserte utslipp

Landstrøm	er	et	virkemiddel	som	kan	brukes	for	å	oppnå	lokale	forbedringer	av	luftkvaliteten.	Fordelene	avhenger	av	
en	rekke	faktorer.	Konsekvensanalysen	som	følger	denne	rekommandasjonen	viser	fordelene	som	kan	oppnås	ved	økt	
bruk	av	dette	virkemiddelet	innenfor	EU.	Før	de	enkelte	anleggene	for	landstrøm	igangsettes,	bør	det	utføres	en	analyse	
av	kostnadene	og	fordelene	i	hvert	enkelt	tilfelle.

(1)	 Se:	http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/task2_shore-side.pdf
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Konsekvensanalysen	 viser	 reduksjonen	 av	 utslipp	 av	 forurensende	 stoffer	 til	 luft	 ved	 500	 kaiplasser	 som	 tar	 imot	
fartøyer	med	mellomstor	motor.	Svovelinnholdet	i	drivstoffet	er	en	viktig	faktor	som	påvirker	fordelene.	Fra	og	med	
2010	vil	det	i	henhold	til	fellesskapsretten	som	regel	gjelde	strengere	grenser	for	svovelinnhold	i	drivstoff	som	brukes	
ved	kai.	Derfor	viser	 analysen	 tall	 for	 svovelinnhold	 i	 drivstoff	 på	både	2,7	og	på	0,1	%.	Det	viser	 seg	 at	 bruk	 av	
landstrøm	vil	innbringe	en	samlet	nytte	regnet	i	penger	på	mellom	252	og	708	millioner	euro	per	år	i	tilfeller	der	den	
erstatter	drivstoff	med	svovelinnhold	på	2,7	%,	og	mellom	103	og	284	millioner	euro	per	år	i	tilfeller	der	den	erstatter	
drivstoff	med	 svovelinnhold	på	0,1	%.	Helseforbedringer	og	 reduserte	materialskader	 som	 følge	 av	 reduksjonen	av	
utslipp	av	forurensende	stoffer	til	luft	har	blitt	medregnet	her(1).

Et	 skifte	 til	 landstrøm	 vil	 også	 ha	 andre	 fordeler	 enn	 de	 som	 vises	med	 disse	 tallene.	 Det	 vil	 redusere	 utslipp	 av	
karbondioksid	(CO2)	med	over	50	%,	utslipp	av	karbonmonoksid	(CO)	med	om	lag	99	%,	og	utslipp	av	dinitrogendioksid	
(N20)	med	over	50	%.	Det	vil	fjerne	vibrasjon	og	støy	fra	hjelpemotorer,	som	har	blitt	målt	til	90-120	dB	i	nærområdet,	
og	forbedre	forholdene	ved	vedlikeholdsarbeid	for	maskinistene.

3. Kostnader — investeringsutgifter og driftskostnader

Kostnadene	ved	å	installere	og	bruke	landstrøm	fordeles	mellom	havnen	og	fartøyene,	og	vil	variere	betydelig	avhengig	
av	 eksisterende	 infrastruktur,	 særlig	 for	 havnen.	 Konsekvensanalysen	 gir	 veiledende	 beregninger	 av	 de	 samlede	
årlige	systemkostnadene	for	en	gjennomsnittlig	kai	og	for	nye	og	oppgraderte	fartøyer	med	ulik	hjelpemotorstørrelse.	
Resultatene	framgår	av	tabell	1.

Det	viser	seg	at	samlede	kostnader	er	mye	 lavere	for	 fartøyer	med	større	hjelpemotorer,	og	som	sannsynligvis	også	
gir	 størst	 reduksjon	 i	utslipp	av	 forurensende	 stoffer.	Kostnadene	ved	å	 installere	 landstrøm	er	også	mye	 lavere	 for	
nybygde	 skip	 enn	 for	 oppgraderte.	Kostnader	 ved	 drivstoff	 og	 elektrisitet	 er	 en	 svært	 betydelig	 faktor	 i	 driften	 av	
fartøyet.	Drivstoffkostnader	varierer,	men	drivstoff	med	lavt	svovelinnhold	vil	være	dyrere	enn	drivstoff	med	høyere	
svovelinnhold.	Avgiftsreduksjon	på	elektrisitetsforsyning	til	fartøyer	ved	kai	øker	interessen	for	bruk	av	landstrøm.

Tabell 1

TYPE	FARTØY
Hjelpemotorens	størrelse Samlede	årlige	systemkostnader

inkl.	avgifter
lav	drivstoffspris

ingen	avgifter
høy	drivstoffspris

(euro/kai/år) (euro/kai/år)

NYBYGDE	FARTØYER

Små 164	659 82	315

Mellomstore 269	416 39	904

Store 521	630 –72	298

OPPGRADERTE	FARTØYER

Små 202	783 120	439

Mellomstore 324	402 94	890

Store 617	999 24	071

4. Sammenligning av fordeler og kostnader

Årlig	nytte	regnet	i	penger	ved	å	redusere	de	fire	forurensende	stoffene	ved	500	kaier	er	beregnet	til	mellom	103	og	
284	millioner	euro	i	tilfeller	der	drivstoff	med	svovelinnhold	på	0,1	%	blir	erstattet,	og	til	mellom	252	og	708	millioner	
euro	i	tilfeller	der	drivstoff	med	svovelinnhold	på	2,7	%	blir	erstattet.	Verdiintervallet	avhenger	av	ulike	metodologiske	
faktorer,	herunder	statistisk	forventet	levetid.	For	nærmere	opplysninger,	se	konsekvensanalysen	innenfor	rammen	av	
temastrategien	for	luftforurensing(2).

De	samlede	årlige	kostnadene	per	kaiplass	som	vist	i	tabell	1	avhenger	av	tre	faktorer:	størrelsen	på	fartøyets	motorer,	
om	teknologien	skal	installeres	på	nye	eller	gamle	fartøyer	samt	av	elektrisitets-	og	drivstoffkostnader	for	skip	.	Dersom	
scenarioet	er	at	drivstoffprisene	for	fartøyer	er	lave	og	det	betales	fulle	avgifter	for	elektrisitet,	viser	konsekvensanalysen	
at	kostnaden	ved	at	fartøyer	bruker	landstrøm	ved	500	kaiplasser	beregnes	til	185	millioner	euro	mer	årlig	enn	ved	at	
fartøyer	bruker	drivstoff.	I	et	scenario	der	drivstoffprisene	er	høyere	og	det	gis	fullt	avgiftsfritak	for	elektrisitet,	vil	de	
samlede	kostnadene	reduseres	med	80	%	til	om	lag	34	millioner	euro	per	år.

(1)	 Se	 http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/activities/pdf/cafe_cba_externalities.pdf	 (side	 4).	 Verdiene	 er	 nasjonale	
gjennomsnitt	(by-	og	landdistrikter	sammen),	så	fordelene	kan	være	større	i	havner	som	ligger	sentralt	i	byer.

(2)	 SEK(2005)	1133.
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Disse	tallene	viser	at	fordelene	ved	landstrøm	i	mange	tilfeller	vil	veie	opp	for	kostnadene.	I	mange	tilfeller	er	fordelene	
flere	ganger	større	enn	kostnadene.

5. Konklusjon

Fordelene	 og	 kostnadene	 ved	 bruk	 av	 landstrøm	 varierer	 betydelig	 avhengig	 av	 havnens,	 kaiplassens	 og	 fartøyets	
eksisterende	 konfigurasjon	 og	 beliggenhet.	 Dette	 innebærer	 at	 kostnadseffektiviteten	 bør	 undersøkes	 i	 hvert	 enkelt	
tilfelle,	og	at	direkte	tiltak	for	å	redusere	utslipp	fra	skipsmotorer	fortsatt	bør	videreføres.

Når	 det	 gjelder	miljøet	 blir	 utslippsreduksjonene	mye	 større	 ved	bruk	 av	 landstrøm	enn	det	 som	oppnås	ved	 skifte	
til	drivstoff	med	svovelinnhold	på	0,1	%	ved	kai	(slik	som	kreves	i	henhold	til	direktiv	2005/33/EF	fra	2010),	særlig	
for	NOx	og	PM.	Det	bør	derfor	særlig	vurderes	i	havner	der	utslipp	av	NOx	og	partikler	fra	fartøyer	bidrar	til	lokale	
problemer	med	luftkvaliteten,	som	overskridelser	av	grenseverdiene	for	kvaliteten	på	omgivelsesluften	med	hensyn	til	
ozon	og	partikler.

Tallene	antyder	generelt	at	det	for	fartøyer	med	større	motorer	som	jevnlig	anløper	samme	havn,	både	av	miljømessige	
og	økonomiske	hensyn	bør	velges	å	skifte	 til	 landstrøm	framfor	å	bruke	drivstoff	med	svovelinnhold	på	0,1	%.	Fra	
et	 økonomisk	 synspunkt	 bør	 landstrøm	 gi	 innsparinger	 sammenlignet	 med	 drivstoff	 med	 lavt	 svovelinnhold	 for	
nybygde	fartøyer	som	jevnlig	anløper	samme	havn,	særlig,	men	ikke	bare,	dersom	det	fastsettes	avgiftsnedsettelser	for	
elektrisitet	i	henhold	til	direktiv	2003/96/EF.	Medlemsstatene	og	lokale	myndigheter	bør	ha	interesse	av	å	undersøke	
andre	muligheter	for	å	oppmuntre	havnene	til	å	investere	i	infrastruktur	for	landstrøm	og	til	å	sikre	bruk	av	den.

_______________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsdirektiv	 95/64/EF	 av	 8.	 desember	
1995	 om	 statistiske	 oppgaver	 over	 transport	 av	 gods	 og	
passasjerer	til	sjøs(1),	særlig	artikkel	12,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 1172/98	 av	
25.	mai	 1998	 om	 statistiske	 oppgaver	 over	 godstransport	 på	
vei(2),	særlig	artikkel	3	nr.	4,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 91/2003	 av	 16.	 desember	 2002	 om	 statistikk	 over	
jernbanetransport(3),	særlig	artikkel	4	nr.	5,

under	 henvisning	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 1365/2006	 av	 6.	 september	 2006	 om	 statistikk	 over	
godstransport	på	innlands	vannveier(4),	særlig	artikkel	9,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	henhold	til	direktiv	95/64/EF,	forordning	(EF)	nr.	1172/98	
og	forordning	(EF)	nr.	91/2003	skal	varenomenklaturens	
transportstatistikk	 (NST/R)	 anvendes	 ved	 klassifisering	
av	transportert	gods	i	henholdsvis	statistikk	over	transport	
til	sjøs,	godstransport	på	vei	og	jernbanetransport.

2)	 I	 henhold	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1365/2006	 skal	 enten	
NST/R	eller	NST	2000	rev.	2	anvendes	ved	klassifisering	
av	transportert	gods	i	statistikk	over	transport	på	innlands	
vannveier.

3)	 I	 juni	 2007	 vedtok	 De	 forente	 nasjoners	 økonomiske	
kommisjon	for	Europa	(UN-ECE)	en	ny	revisjon	av	NST	
2000	(NST	2007)	av	hensyn	til	samsvar	med	NACE	Rev.	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	290	av	8.11.2007,	s.	14,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	36/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	23

(1)	 EFT	L	320	av	30.12.1995,	s.	25.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsvedtak	
2005/366/EF	(EUT	L	123	av	17.5.2005,	s.	1).

(2)	 EFT	L	163	av	6.6.1998,	s.	1.	Forordningen	sist	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1893/2006	(EUT	L	393	av	30.12.2006,	s.	1).

(3)	 EFT	L	14	av	21.1.2003,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	kommisjonsforordning	
(EF)	nr.	1192/2003	(EUT	L	167	av	4.7.2003,	s.	13).

(4)	 EUT	 L	 264	 av	 25.9.2006,	 s.	 1.	 Forordningen	 sist	 endret	 ved	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	425/2007	(EUT	L	103	av	20.4.2007,	s.	26).

(standard	 for	 næringsgruppering	 innen	 De	 europeiske	
fellesskap).

4)	 For	 å	 kunne	 sikre	 et	 sammenlignbart	 statistisk	
dekningsområde	 for	 gods	 transportert	 med	 alle	 de	
berørte	transportmåtene	er	det	nødvendig	å	anvende	NST	
2007	 som	 felles	nomenklatur	 for	 gods	 transportert	med	
alle	 de	 berørte	 transportmåtene.	 Dette	 bør	 gjelde	 både	
medlemsstatene	 ved	 innsamling	 av	 nasjonale	 data	 og	
Kommisjonen	ved	spredning	av	statistiske	opplysninger	
om	transportert	gods.

5)	 Direktiv	95/64/EF,	forordning	(EF)	nr.	1172/98,	forordning	
(EF)	nr.	 91/2003	og	 forordning	 (EF)	nr.	 1365/2006	bør	
derfor	endres.

6)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	
ved	rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(5)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Endring av direktiv 95/64/EF

Vedlegg	 III	 til	 direktiv	 95/64/EF	 erstattes	 med	 teksten	 i	
vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 2

Endring av forordning (EF) nr. 1172/98

Vedlegg	D	til	forordning	(EF)	nr.	1172/98	erstattes	med	teksten	
i	vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 3

Endring av forordning (EF) nr. 91/2003

Vedlegg	J	til	forordning	(EF)	nr.	91/2003	erstattes	med	teksten	
i	vedlegget	til	denne	forordning.

Artikkel 4

Endring av forordning (EF) nr. 1365/2006

Vedlegg	 F	 til	 forordning	 (EF)	 nr.	 1365/2006	 erstattes	 med	
teksten	i	vedlegget	til	denne	forordning.

(5)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1304/2007

av 7. november 2007

om endring av rådsdirektiv 95/64/EF, rådsforordning (EF) nr. 1172/98, europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 91/2003 og (EF) nr. 1365/2006 med hensyn til opprettelse av NST 2007 som 

felles nomenklatur for gods transportert med visse transportmåter(*)

 2012/EØS/35/32
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Artikkel 5

Detaljnivå i fellesskapsstatistikker

Det	første	nivået	i	NST	2007	(de	20	hovedgruppene)	skal	anvendes	ved	klassifisering	av	vareslag.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

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

Den	får	anvendelse	fra	referanseåret	2008,	og	omfatter	data	fra	2008.

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

Utferdiget	i	Brussel,	7.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

NST 2007

Hoved-gruppe Beskrivelse

01 Jordbruks-,	jakt-	og	skogbruksprodukter,	fisk	og	andre	fiskeprodukter

02 Kull	og	lignitt,	råolje	og	naturgass

03 Metallholdig	malm	og	andre	produkter	fra	bryting	og	utvinning,	torv,	uran	og	
thorium

04 Nærings-	og	nytelsesmidler

05 Tekstiler	og	tekstilprodukter,	lær	og	lærprodukter

06 Tre	og	produkter	av	tre	og	kork	(unntatt	møbler),	varer	av	strå	og	flettematerialer,	
papirmasse,	papir	og	papirprodukter,	trykksaker	og	innspilte	opptak

07 Koks	og	raffinerte	petroleumsprodukter

08 Kjemikalier,	kjemiske	produkter	og	syntetiske	fibrer,	gummi-	og	plastprodukter,	
kjernebrensel

09 Andre	ikke-metallholdige	mineralprodukter

10 Metaller,	metallvarer,	unntatt	maskiner	og	utstyr

11 Maskiner	 og	 utstyr	 ikke	 nevnt	 annet	 sted,	 kontor-	 og	 datamaskiner,	
elektriske	 maskiner	 og	 apparater	 ikke	 nevnt	 annet	 sted,	 radio-,	 fjernsyns-	
og	kommunikasjonsutstyr	og	-apparater,	presisjonsinstrumenter,	medisinske	og	
optiske	instrumenter,	klokker	og	ur

12 Transportutstyr

13 Møbler,	andre	produserte	varer	ikke	nevnt	annet	sted

14 Sekundærråstoffer,	kommunalt	avfall	og	annet	avfall

15 Post,	pakker

16 Utstyr	og	materialer	som	brukes	ved	godstransport

17 Varer	 som	 flyttes	 ved	 flytting	 av	 husholdninger	 eller	 kontor,	 bagasje	 som	
transporteres	separat	fra	passasjerene,	motorvogner	som	flyttes	for	reparasjon,	
andre	ikke-markedsrettede	varer	ikke	nevnt	annet	sted

18 Samlastet	gods:	ulike	varetyper	som	transporteres	sammen

19 Uidentifiserbare	varer:	varer	som	av	en	eller	annen	grunn	ikke	kan	identifiseres	
og	derfor	ikke	kan	fordeles	på	gruppe	01-16

20 Andre	varer	ikke	nevnt	annet	sted
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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	økonomiske	
og	sosiale	komité(1),

etter	framgangsmåten	fastsatt	i	traktatens	artikkel	251(2)	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	sine	konklusjoner	av	28.	og	29.	mai	2001	med	hensyn	
til	 felles	 analyse	 og	 forbedret	 utveksling	 av	 inn-	 og	
utvandrings-	 samt	 asylstatistikk	 fastslo	 Rådet	 (justis-	
og	 innenrikssaker)	 at	 det	 er	 behov	 for	 en	 samlet	 og	
sammenhengende	 ramme	 for	 framtidige	 tiltak	 for	 å	
forbedre	statistikken.

2)	 I	 april	 2003	 oversendte	 Kommisjonen	 en	 melding	 til	
Rådet	 og	 Europaparlamentet	 med	 en	 handlingsplan	 for	
innsamling	 og	 analyse	 av	 fellesskapsstatistikk	 på	 inn-	
og	 utvandringsområdet.	 Den	 omfattet	 en	 rekke	 viktige	
endringer	som	skal	gjøre	statistikken	mer	fullstendig	og	
harmonisert.	Ifølge	handlingsplanen	skulle	Kommisjonen	
komme	med	forslag	til	et	regelverk	om	Fellesskapets	inn-	
og	utvandrings-	samt	asylstatistikk.

3)	 Det	 europeiske	 råd	 konkluderte	 etter	 sitt	 møte	 i	
Thessaloniki	 19.	 og	 20.	 juni	 2003	 at	 det	 var	 behov	 for	
mer	virkningsfulle	ordninger	 for	 innsamling	og	analyse	
av	 opplysninger	 om	 inn-	 og	 utvandring	 og	 asyl	 i	 Den	
europeiske	union.

4)	 I	sin	resolusjon	av	6.	november	2003(3)	om	ovennevnte	
melding	fra	Kommisjonen	merket	Europaparlamentet	seg	
at	det	var	behov	for	et	regelverk	for	å	sikre	utarbeidingen	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	199	av	31.7.2007,	s.	23,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	37/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	24

(1)	 EUT	C	185	av	8.8.2006,	s.	31.
(2)	 Europaparlamentsuttalelse	 av	 14.	 mars	 2007	 (ennå	 ikke	 offentliggjort	 i	

EUT)	og	rådsbeslutning	av	12.	juni	2007.
(3)	 EUT	C	83	E	av	2.4.2004,	s.	94.

av	den	samlede	statistikken	som	er	nødvendig	for	å	utvikle	
en	 rettferdig	 og	 virkningsfull	 fellesskapspolitikk	 for	
inn-	og	utvandring.	Resolusjonen	støtter	Kommisjonens	
planer	om	å	komme	med	forslag	til	et	regelverk	for	inn-	
og	utvandrings-	samt	asylstatistikk.

5)	 Utvidelsen	 av	 Den	 europeiske	 union	 har	 bidratt	 med	
en	 ytterligere	 geografisk	 og	 politisk	 dimensjon	 til	
omfanget	 av	 de	 fenomener	 som	 er	 knyttet	 til	 inn-	 og	
utvandring.	 Den	 har	 også	 økt	 behovet	 for	 nøyaktige,	
aktuelle	 og	 harmoniserte	 statistiske	 opplysninger.	 Det	
er	 også	 et	 stigende	 behov	 for	 statistiske	 opplysninger	
om	 innvandrernes	 og	 utvandrernes	 yrke,	 utdanning,	
kvalifikasjoner	og	virksomhet.

6)	 Harmonisert	og	sammenlignbar	fellesskapsstatistikk	over	
inn-	 og	 utvandring	 og	 asyl	 er	 viktig	 for	 utviklingen	 og	
overvåkingen	av	Fellesskapets	regelverk	og	politikk	med	
hensyn	til	innvandring	og	asyl,	og	for	fri	bevegelighet	for	
personer.

7)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 styrke	 utvekslingen	 av	 statistiske	
opplysninger	om	asyl	og	inn-	og	utvandring	og	forbedre	
kvaliteten	på	Fellesskapets	innsamling	og	behandling	av	
statistikk,	som	til	nå	har	vært	basert	på	en	rekke	uformelle	
avtaler.

8)	 Det	 er	 viktig	 at	 opplysninger	 er	 tilgjengelige	 i	 hele	
Den	 europeiske	 union	 med	 tanke	 på	 overvåking	 av	
utviklingen	 og	 gjennomføringen	 av	 Fellesskapets	
regelverk	 og	 politikk.	 Generelt	 sikrer	 ikke	 nåværende	
praksis	i	tilstrekkelig	grad	og	på	en	ensartet	måte,	jevnlig,	
punktlig	og	 rask	 levering	og	spredning	av	harmoniserte	
opplysninger.

9)	 Denne	 forordning	 omfatter	 ikke	 beregninger	 av	 antall	
personer	 som	 oppholder	 seg	 ulovlig	 i	 medlemsstatene.	
Medlemsstatene	 bør	 ikke	 framlegge	 slike	 beregninger	
eller	 opplysninger	 om	 slike	 personer	 for	 Kommisjonen	
(Eurostat),	selv	om	de	kan	inngå	i	befolkningsmengden	i	
henhold	til	visse	undersøkelser.

10)	 Definisjonene	i	denne	forordning	er	så	vidt	mulig	hentet	
fra	De	forente	nasjoners	anbefalinger	om	statistikk	over	
internasjonal	 inn-	 og	 utvandring,	 De	 forente	 nasjoners	
anbefalinger	 om	 befolknings-	 og	 boligtellinger	 i	 ECE-
området	eller	Fellesskapets	regelverk,	og	bør	ajourføres	i	
henhold	til	relevante	framgangsmåter.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 862/2007

av 11. juli 2007

om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om oppheving av rådsforordning  
(EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske arbeidstakere(*)

 2012/EØS/35/33
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11)	 Nye	fellesskapsbehov	med	hensyn	til	inn-	og	utvandrings-	
og	asylstatistikk	gjør	at	rådsforordning	(EØF)	nr.	311/76	
av	 9.	 februar	 1976	 om	 utarbeidelse	 av	 statistikk	 om	
utenlandske	arbeidstakere,	ikke	lenger	er	relevant(1).

12)	 Forordning	(EØF)	nr.	311/76	bør	derfor	oppheves.

13)	 Ettersom	 målene	 for	 denne	 forordning,	 som	 er	 å	
fastsette	 felles	 regler	 for	 innsamling	 og	 utarbeiding	
av	 fellesskapsstatistikk	 over	 inn-	 og	 utvandring	 og	
internasjonal	 beskyttelse,	 ikke	 kan	 nås	 i	 tilstrekkelig	
grad	 av	 medlemsstatene	 og	 derfor	 på	 grunn	 av	
tiltakets	 omfang	 bedre	 kan	 nås	 på	 fellesskapsplan,	 kan	
Fellesskapet	treffe	tiltak	i	samsvar	med	nærhetsprinsippet	
som	 fastsatt	 i	 traktatens	 artikkel	 5.	 I	 samsvar	 med	
forholdsmessighetsprinsippet	fastsatt	i	nevnte	artikkel	går	
denne	forordning	ikke	lenger	enn	det	som	er	nødvendig	
for	å	nå	disse	målene.

14)	 Rådsforordning	 (EF)	 nr.	 322/97	 av	 17.	 februar	 1997	
om	 fellesskapsstatistikker(2)	 utgjør	 referanserammen	
for	 bestemmelsene	 i	 denne	 forordning.	 Særlig	
krever	 den	 samsvar	 med	 prinsippene	 for	 upartiskhet,	
pålitelighet,	 objektivitet,	 vitenskapelig	 uavhengighet,	
kostnadseffektivitet	og	fortrolig	behandling	av	statistiske	
opplysninger.

15)	 De	 tiltakene	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	
denne	 forordning,	 bør	 vedtas	 i	 henhold	 til	
rådsbeslutning	 1999/468/EF	 av	 28.	 juni	 1999	 om	
fastsettelse	 av	 nærmere	 regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	
gjennomføringsmyndighet	som	er	tillagt	Kommisjonen(3).

16)	 Kommisjonen	 bør	 særlig	 få	 fullmakt	 til	 å	 ajourføre	
definisjonene,	 ta	 beslutninger	 om	 gruppering	 av	
opplysningene	 og	 ytterligere	 inndelinger	 samt	 fastsette	
regler	 for	 nøyaktighet	 og	 kvalitetsstandarder.	 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.

17)	 Komiteen	 for	 statistikkprogrammet,	 nedsatt	 ved	
rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom	av	19.	juni	1989	om	
nedsettelse	 av	 Komiteen	 for	 De	 europeiske	 fellesskaps	
statistikkprogram(4),	 er	 blitt	 rådspurt	 i	 samsvar	 med	
artikkel	3	i	nevnte	beslutning	—

(1)	 EFT	L	39	av	14.2.1976,	s.	1.
(2)	 EFT	L	52	av	22.2.1997,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	europaparlaments-	og	

rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).
(3)	 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).
(4)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I	 denne	 forordning	 fastsettes	 felles	 regler	 for	 innsamling	 og	
utarbeiding	av	fellesskapsstatistikk	over:

a)	 innvandring	 til	 og	 utvandring	 fra	 medlemsstatenes	
territorium,	 herunder	 strømmer	 fra	 en	 medlemsstats	
territorium	 til	 en	 annen	 medlemsstats	 territorium	 og	
strømmer	 mellom	 en	 medlemsstat	 og	 en	 tredjestats	
territorium,

b)	 statsborgerskap	og	fødselsstat	for	personer	som	har	vanlig	
bosted	på	medlemsstatenes	territorium,

c)	 administrative	og	rettslige	framgangsmåter	og	prosesser	 i	
medlemsstatene	med	hensyn	til	innvandring,	innvilgelse	av	
oppholdstillatelse,	 statsborgerskap,	 asyl	 og	 andre	 former	
for	 internasjonal	 beskyttelse	 og	 forebygging	 av	 ulovlig	
innvandring.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I	denne	forordning	menes	med:

a)	 «vanlig	 bosted»	 det	 sted	 en	 person	 til	 vanlig	 tilbringer	
døgnhvilen,	uansett	om	det	forekommer	midlertidig	fravær	
på	 grunn	 av	 fritidsaktiviteter,	 ferie,	 besøk	 hos	 venner	
og	 slektninger,	 forretningsreiser,	 medisinsk	 behandling	
eller	pilgrimsreiser,	 eller,	 dersom	slike	opplysninger	 ikke	
foreligger,	 det	 sted	 en	 person	 har	 lovlig	 eller	 registrert	
bosted,

b)	 «innvandring»	 at	 en	 person	 får	 vanlig	 bosted	 på	 en	
medlemsstats	 territorium	 i	 et	 tidsrom	 som	 varer	 eller	
forventes	å	vare	i	minst	tolv	måneder,	etter	at	vedkommende	
har	 hatt	 vanlig	 bosted	 i	 en	 annen	 medlemsstat	 eller	
tredjestat,

c)	 «utvandring»	 at	 en	 person	 som	 tidligere	 har	 hatt	 vanlig	
bosted	 på	 en	 medlemsstats	 territorium,	 opphører	 å	 ha	
vanlig	bosted	i	denne	medlemsstaten	i	et	tidsrom	som	varer	
eller	forventes	å	vare	i	minst	tolv	måneder,

d)	 «statsborgerskap»	 det	 særlige	 rettslige	 båndet	mellom	 en	
enkeltperson	 og	 dennes	 stat,	 som	 er	 ervervet	 gjennom	
fødsel	eller	naturalisering,	enten	gjennom	erklæring,	valg,	
ekteskap	 eller	 på	 annen	 måte	 i	 henhold	 til	 nasjonal	
lovgivning,
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e)	 «fødselsstat»	morens	 bostedsstat	 (innenfor	 de	 nåværende	
grenser,	 dersom	 opplysningene	 er	 tilgjengelige)	 på	
tidspunktet	 for	 fødselen	 eller,	 dersom	 slike	 opplysninger	
ikke	 er	 tilgjengelige,	 staten	 der	 fødselen	 skjedde	
(innenfor	de	nåværende	grenser,	dersom	opplysningene	er	
tilgjengelige),

f)	 «innvandrer»	en	person	som	foretar	en	innvandring,

g)	 «utvandrer»	en	person	som	foretar	en	utvandring,

h)	 «langtidsbosatt»	en	langtidsbosatt	i	henhold	til	definisjonen	
i	 artikkel	 2	 bokstav	 b)	 i	 rådsdirektiv	 2003/109/EF	 av	
25.	november	2003	om	statusen	til	tredjestatsborgere	som	
er	langtidsbosatte(1),

i)	 «tredjestatsborger»	enhver	person	som	ikke	er	unionsborger	
i	henhold	til	traktatens	artikkel	17	nr.	1,	herunder	statsløse,

j)	 «søknad	 om	 internasjonal	 beskyttelse»	 søknad	 om	
internasjonal	 beskyttelse	 i	 henhold	 til	 definisjonen	
i	 artikkel	 2	 bokstav	 g)	 i	 rådsdirektiv	 2004/83/EF	 av	
29.	 april	 2004	 om	minstestandarder	 for	 anerkjennelse	 av	
tredjestatsborgere	 eller	 statsløse	 som	 flyktninger	 eller	
som	 personer	 som	 av	 annen	 grunn	 trenger	 internasjonal	
beskyttelse,	og	om	innholdet	i	en	slik	beskyttelse(2),

k)	 «flyktningstatus»	flyktningstatus	i	henhold	til	definisjonen	
i	artikkel	2	bokstav	d)	i	direktiv	2004/83/EF,

l)	 «subsidiær	beskyttelsesstatus»	subsidiær	beskyttelsesstatus	
i	henhold	til	definisjonen	i	artikkel	2	bokstav	f)	i	direktiv	
2004/83/EF,

m)	 «familiemedlemmer»	 familiemedlemmer	 i	 henhold	 til	
definisjonen	 i	 artikkel	2	bokstav	 i)	 i	 rådsforordning	 (EF)	
nr.	 343/2003	 av	 18.	 februar	 2003	 om	 fastsettelse	 av	
kriterier	 og	 ordninger	 for	 å	 avgjøre	 hvilken	medlemsstat	
som	er	ansvarlig	 for	behandlingen	av	en	asylsøknad	som	
er	inngitt	i	en	medlemsstat	av	en	tredjestatsborger(3),

n)	 «midlertidig	beskyttelse»	midlertidig	beskyttelse	i	henhold	
til	 definisjonen	 i	 artikkel	 2	 bokstav	 a)	 i	 rådsdirektiv	
2001/55/EF	 av	 20.	 juli	 2001	 om	 minstestandarder	 for	 å	
innvilge	 midlertidig	 beskyttelse	 ved	 massetilstrømning	
av	 fordrevne	personer	og	om	tiltak	 for	å	 fremme	balanse	
mellom	 medlemsstatenes	 innsats	 for	 å	 ta	 imot	 disse	
personene	og	bære	følgene	av	dette(4),

o)	 «enslig	 mindreårig»	 en	 enslig	 mindreårig	 i	 henhold	 til	
definisjonen	i	artikkel	2	bokstav	i)	i	direktiv	2004/83/EF,

p)	 «ytre	 grenser»	 ytre	 grenser	 i	 henhold	 til	 definisjonen	 i	
artikkel	 2	 nr.	 2	 i	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	
(EF)	 nr.	 562/2006	 av	 15.	 mars	 2006	 om	 innføring	 av	
fellesskapsregler	 som	 regulerer	 bevegelsen	 av	 personer	
over	grenser	(Schengen-grenseregler)(5),

(1)	 EUT	L	16	av	23.1.2004,	s.	44.
(2)	 EUT	L	304	av	30.9.2004,	s.	12.
(3)	 EUT	L	50	av	25.2.2003,	s.	1.
(4)	 EFT	L	212	av	7.8.2001,	s.	12.
(5)	 EUT	L	105	av	13.4.2006,	s.	1.

q)	 «tredjestatsborgere	som	nektes	innreise»	tredjestatsborgere	
som	 nektes	 innreise	 ved	 den	 ytre	 grensen	 fordi	 de	 ikke	
oppfyller	 alle	 innreisevilkårene	 fastsatt	 i	 artikkel	 5	 nr.	 1	
i	 forordning	 (EF)	 nr.	 562/2006	 og	 ikke	 tilhører	 noen	
av	 personkategoriene	 omhandlet	 i	 artikkel	 5	 nr.	 4	 i	
forordningen,

r)	 «tredjestatsborgere	 som	 har	 ulovlig	 opphold»	
tredjestatsborgere	 som	 offisielt	 befinner	 seg	 på	 en	
medlemsstats	territorium,	og	som	ikke	oppfyller	eller	ikke	
lenger	oppfyller	vilkårene	for	å	oppholde	eller	bosette	seg	
i	medlemsstaten,

s)	 «gjenbosetting»	 overføring	 av	 tredjestatsborgere	 eller	
statsløse	 på	 grunnlag	 av	 en	 vurdering	 av	 deres	 behov	
for	 internasjonal	 beskyttelse	 og	 en	 varig	 løsning,	 til	 en	
medlemsstat	 der	 de	 får	 oppholdstillatelse	 med	 en	 sikker	
rettslig	status.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 rapportere	 til	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 om	 bruken	 og	 de	 sannsynlige	 virkningene	 av	
beregninger	eller	andre	metoder	for	å	tilpasse	statistikk	basert	
på	 nasjonale	 definisjoner	 for	 at	 den	 skal	 samsvare	 med	 de	
harmoniserte	definisjonene	fastsatt	i	nr.	1.

3.	 For	 referanseåret	2008	kan	 statistikken	 som	 framlegges	
for	Kommisjonen	(Eurostat)	i	samsvar	med	denne	forordning,	
bygge	 på	 alternative	 (nasjonale)	 definisjoner.	 I	 slike	 tilfeller	
skal	 medlemsstatene	 underrette	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 om	
de	alternative	definisjonene.

4.	 Dersom	 en	 medlemsstat	 ikke	 er	 bundet	 av	 en	 eller	
flere	 av	 rettsaktene	 omhandlet	 i	 definisjonene	 i	 nr.	 1,	 bør	
medlemsstaten	 framlegge	 statistikk	 som	 er	 sammenlignbar	
med	den	som	kreves	i	henhold	til	denne	forordning,	dersom	det	
kan	skje	i	henhold	til	gjeldende	lovgivningsprosesser	og/eller	
forvaltningsmessige	framgangsmåter.

Artikkel 3

Statistikk over internasjonal inn- og utvandring, den 
fastboende befolkningen og ervervelse av statsborgerskap

1. Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 innvandrere	 som	 flytter	 til	 en	 medlemsstats	
territorium,	inndelt	på	følgende	måte:

i)	 grupper	av	statsborgerskap	etter	alder	og	kjønn,

ii)	 grupper	av	fødselsstat	etter	alder	og	kjønn,

iii)	 grupper	 av	 stater	 for	 tidligere	 vanlige	 bosted,	 etter	
alder	og	kjønn,
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b)	 antall	 utvandrere	 som	 flytter	 fra	 en	 medlemsstats	
territorium,	inndelt	på	følgende	måte:

i)	 grupper	av	statsborgerskap,

ii)	 alder,

iii)	 kjønn,

iv)	 grupper	av	stater	for	neste	vanlige	bosted,

c)	 antall	 personer	 med	 vanlig	 bosted	 i	 medlemsstaten	 ved	
utgangen	av	referanseperioden,	inndelt	på	følgende	måte:

i)	 grupper	av	statsborgerskap	etter	alder	og	kjønn,

ii)	 grupper	av	fødselsstat	etter	alder	og	kjønn,

d)	 antall	 personer	 som	 har	 sitt	 vanlige	 bosted	 på	
medlemsstatens	territorium,	og	som	i	løpet	av	referanseåret	
har	 ervervet	 statsborgerskap	 i	 medlemsstaten,	 og	 som	
tidligere	 har	 vært	 statsborgere	 i	 en	 annen	 medlemsstat	
eller	 tredjestat,	 eller	 tidligere	 vært	 statsløse,	 inndelt	 etter	
alder	 og	 kjønn,	 og	 etter	 de	 berørte	 personenes	 tidligere	
statsborgerskap	 og	 etter	 hvorvidt	 personen	 tidligere	 var	
statsløs.

2.	 De	 statistiske	 opplysningene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	
gjelde	 referanseperioder	 på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	
for	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 senest	 tolv	 måneder	 etter	
referanseårets	slutt.	Det	første	referanseåret	skal	være	2008.

Artikkel 4

Statistikk over internasjonal beskyttelse

1. Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	personer	som	i	referanseperioden	har	inngitt	søknad	
om	 internasjonal	 beskyttelse,	 eller	 har	 inngått	 i	 en	 slik	
søknad	som	familiemedlem,

b)	 antall	personer	som	er	omfattet	av	søknader	om	internasjonal	
beskyttelse	 som	 er	 til	 behandling	 hos	 den	 ansvarlige	
nasjonale	myndighet	ved	utgangen	av	referanseperioden,

c)	 antall	 søknader	 om	 internasjonal	 beskyttelse	 som	 er	 blitt	
trukket	tilbake	i	referanseperioden.

De	 statistiske	 opplysningene	 skal	 inndeles	 etter	 alder	 og	
kjønn,	 og	 etter	 statsborgerskapet	 til	 de	 berørte	 personene.	
De	 skal	 gjelde	 referanseperioder	 på	 én	 kalendermåned	 og	
framlegges	 for	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 senest	 to	 måneder	
etter	 referansemånedens	 slutt.	 Den	 første	 referansemåneden	
skal	være	januar	2008.

2.	 Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 førsteinstansbeslutninger	 om	
avslag	 på	 søknader	 om	 internasjonal	 beskyttelse,	 f.eks.	
beslutninger	 der	 søknader	 anses	 som	 uantakelige	 eller	
grunnløse	samt	beslutninger	ved	prioriterte	eller	framskyndte	
framgangsmåter,	truffet	av	et	administrasjonsorgan	eller	en	
rettsinstans	i	referanseperioden,

b)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 førsteinstansbeslutninger	 om	
å	 innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 flyktningstatus,	 truffet	
av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	 en	 rettsinstans	 i	
referanseperioden,

c)	 antall	personer	omfattet	av	førsteinstansbeslutninger	om	å	
innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 subsidiær	 beskyttelsesstatus,	
truffet	 av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	 en	 rettsinstans	 i	
referanseperioden,

d)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 førsteinstansbeslutninger	 om	
å	 innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 midlertidig	 beskyttelse,	
truffet	 av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	 en	 rettsinstans	 i	
referanseperioden,

e)	 antall	personer	omfattet	av	andre	førsteinstansbeslutninger	
om	 å	 innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 oppholdstillatelse	 på	
humanitært	grunnlag	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning	om	
internasjonal	beskyttelse,	truffet	av	et	administrasjonsorgan	
eller	en	rettsinstans	i	referanseperioden.

De	 statistiske	 opplysningene	 skal	 inndeles	 etter	 alder	 og	
kjønn,	 og	 etter	 statsborgerskapet	 til	 de	 berørte	 personene.	
De	 skal	 gjelde	 referanseperioder	 på	 tre	 kalendermåneder	 og	
framlegges	 for	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 senest	 to	 måneder	
etter	 referanseperiodens	 slutt.	 Den	 første	 referanseperioden	
skal	være	januar-mars	2008.

3.	 Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 søkere	 om	 internasjonal	 beskyttelse	 som	 av	 den	
ansvarlige	 nasjonale	 myndighet	 anses	 som	 enslige	
mindreårige	i	referanseperioden,

b)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 endelige	 beslutninger	 om	
avslag	 på	 søknader	 om	 internasjonal	 beskyttelse,	 f.eks.	
beslutninger	 der	 søknader	 anses	 som	 uantakelige	 eller	
grunnløse	samt	beslutninger	ved	prioriterte	eller	framskyndte	
framgangsmåter,	 truffet	 av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	
en	 rettsinstans	 ved	 overprøvings-	 eller	 klagebehandling	 i	
referanseperioden,

c)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 endelige	 beslutninger	 om	
å	 innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 flyktningstatus,	 truffet	
av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	 en	 rettsinstans	 ved	
overprøvings-	eller	klagebehandling	i	referanseperioden,
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d)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 endelige	 beslutninger	 om	 å	
innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 subsidiær	 beskyttelsesstatus,	
truffet	av	et	administrasjonsorgan	eller	en	rettsinstans	ved	
overprøvings-	eller	klagebehandling	i	referanseperioden,

e)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 endelige	 beslutninger	 om	
å	 innvilge	 eller	 trekke	 tilbake	 midlertidig	 beskyttelse,	
truffet	av	et	administrasjonsorgan	eller	en	rettsinstans	ved	
overprøvings-	eller	klagebehandling	i	referanseperioden,

f)	 antall	 personer	 omfattet	 av	 andre	 endelige	 beslutninger,	
truffet	 av	 et	 administrasjonsorgan	 eller	 en	 rettsinstans	
ved	 overprøvings-	 eller	 klagebehandling,	 om	 å	 innvilge	
eller	 trekke	 tilbake	 oppholdstillatelser	 på	 humanitært	
grunnlag	i	henhold	til	nasjonal	lovgivning	om	internasjonal	
beskyttelse	i	referanseperioden.

g)	 antall	 personer	 som	 i	 referanseperioden	 har	 fått	 tillatelse	
til	 å	 oppholde	 seg	 i	 en	 medlemsstat	 innenfor	 rammen	
av	 en	 gjenbosettingsordning	 på	 nasjonalt	 plan	 eller	
fellesskapsplan,	dersom	medlemsstaten	har	innført	en	slik	
ordning.

De	statistiske	opplysningene	skal	inndeles	etter	alder	og	kjønn,	
og	 etter	 statsborgerskapet	 til	 de	 berørte	 personene.	 De	 skal	
gjelde	 referanseperioder	 på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	 for	
Kommisjonen	(Eurostat)	senest	tre	måneder	etter	referanseårets	
slutt.	Det	første	referanseåret	skal	være	2008.

4.	 Medlemsstatene	 skal	 framlegge	 for	 Kommisjonen	
(Eurostat)	 følgende	 statistiske	 opplysninger	 om	 anvendelsen	
av	 forordning	 (EF)	 nr.	 343/2003	 og	 kommisjonsforordning	
(EF)	 nr.	 1560/2003	 av	 2.	 september	 2003	 om	 fastsettelse	
av	 nærmere	 regler	 for	 gjennomføringen	 av	 forordning	 (EF)	
nr.	343/2003(1):

a)	 antall	 anmodninger	 om	 å	 overføre	 eller	 ta	 ansvaret	 for	
asylsøkere,

b)	 bestemmelsene	som	anmodningene	omhandlet	i	bokstav	a)	
bygger	på,

c)	 beslutningene	som	treffes	i	forbindelse	med	anmodningene	
omhandlet	i	bokstav	a),

d)	 antall	 overføringer	 som	 beslutningene	 omhandlet	 i	
bokstav	c)	fører	til,

e)	 antall	anmodninger	om	opplysninger.

De	 statistiske	 opplysningene	 skal	 gjelde	 referanseperioder	
på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	 for	Kommisjonen	 (Eurostat)	
senest	 tre	 måneder	 etter	 referanseårets	 slutt.	 Det	 første	
referanseåret	skal	være	2008.

(1)	 EUT	L	222	av	5.9.2003,	s.	3.

Artikkel 5

Statistikk over forebygging av ulovlig innreise og opphold

1. Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 tredjestatsborgere	 som	 er	 blitt	 nektet	 innreise	 til	
medlemsstatens	territorium	ved	den	ytre	grensen,

b)	 antall	 tredjestatsborgere	 som	 i	 henhold	 til	 den	 nasjonale	
innvandringslovgivningen	 oppholder	 seg	 ulovlig	 på	
medlemsstatens	territorium.

De	 statistiske	 opplysningene	 i	 bokstav	 a)	 skal	 inndeles	 i	
samsvar	med	artikkel	13	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	562/2006.

De	 statistiske	 opplysningene	 i	 bokstav	 b)	 skal	 inndeles	 etter	
alder	 og	 kjønn,	 og	 etter	 statsborgerskapet	 til	 de	 berørte	
personene.

2.	 De	 statistiske	 opplysningene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	
gjelde	 referanseperioder	 på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	 for	
Kommisjonen	(Eurostat)	senest	tre	måneder	etter	referanseårets	
slutt.	Det	første	referanseåret	skal	være	2008.

Artikkel 6

Statistikk over oppholdstillatelser og tredjestatsborgeres 
opphold

1.	 Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 oppholdstillatelser	 utstedt	 til	 personer	 som	 er	
tredjestatsborgere,	inndelt	på	følgende	måte:

i)	 tillatelser	 utstedt	 i	 referanseperioden,	 som	 gir	 den	
berørte	 personen	 oppholdstillatelse	 for	 første	 gang,	
inndelt	 etter	 statsborgerskap,	 årsak	 til	 utstedelse	
av	 oppholdstillatelse	 og	 oppholdstillatelsens	
gyldighetsperiode,

ii)	 tillatelser	utstedt	i	referanseperioden,	som	gis	som	følge	
av	 en	 endring	 i	 en	 persons	 innvandringsstatus	 eller	
årsak	til	opphold,	inndelt	etter	statsborgerskap,	årsak	til	
utstedelse	av	oppholdstillatelse	og	oppholdstillatelsens	
gyldighet,

iii)	 gyldige	 oppholdstillatelser	 ved	 utgangen	 av	
referanseperioden	 (antall	 utstedte	 oppholdstillatelser,	
som	 ikke	 er	 trukket	 tilbake	 eller	 utløpt),	 inndelt	 etter	
statsborgerskap,	årsak	til	utstedelse	av	oppholdstillatelse	
og	oppholdstillatelsens	gyldighetsperiode,

b)	 antall	langtidsbosatte	ved	referanseperiodens	slutt,	inndelt	
etter	statsborgerskap.
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2.	 Når	en	medlemsstats	lovgivning	og	administrative	praksis	
gjør	det	mulig	å	 innvilge	bestemte	kategorier	av	 langtidsvisa	
eller	 innvandringsstatus	 i	 stedet	 for	 oppholdstillatelser,	 skal	
antallet	 slike	 visa	 og	 innvilgninger	 av	 status	 medregnes	 i	
statistikken	omhandlet	i	nr.	1.

3.	 De	 statistiske	 opplysningene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	
gjelde	 referanseperioder	 på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	
for	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 senest	 seks	 måneder	 etter	
referanseårets	slutt.	Det	første	referanseåret	skal	være	2008.

Artikkel 7

Statistikk over tilbakevending

1. Medlemsstatene	 skal	 gi	 Kommisjonen	 (Eurostat)	
statistiske	opplysninger	om	følgende:

a)	 antall	 tredjestatsborgere	 som	 oppholder	 seg	 ulovlig	
på	 medlemsstatens	 territorium	 og	 som	 omfattes	 av	 et	
forvaltningsvedtak	eller	en	rettslig	beslutning	eller	lov	som	
fastslår	at	oppholdet	er	ulovlig	og	pålegger	dem	å	forlate	
medlemsstatens	territorium,	inndelt	etter	statsborgerskapet	
til	de	berørte	personene,

b)	 antall	 tredjestatsborgere	 som	 faktisk	 har	 forlatt	
medlemsstatens	territorium	etter	et	forvaltningsvedtak	eller	
en	rettslig	beslutning	eller	lov,	i	samsvar	med	bokstav	a),	
inndelt	 etter	 statsborgerskapet	 til	 de	 tilbakevendte	
personene.

2.	 De	 statistiske	 opplysningene	 omhandlet	 i	 nr.	 1	 skal	
gjelde	 referanseperioder	 på	 ett	 kalenderår	 og	 framlegges	 for	
Kommisjonen	(Eurostat)	senest	tre	måneder	etter	referanseårets	
slutt.	Det	første	referanseåret	skal	være	2008.

3.	 De	statistiske	opplysningene	omhandlet	i	nr.	1	skal	ikke	
omfatte	tredjestatsborgere	som	er	overført	fra	en	medlemsstat	
til	 en	 annen	 i	 henhold	 til	 ordningen	 som	 ble	 innført	 ved	
forordning	(EF)	nr.	343/2003	og	(EF)	nr.	1560/2003.

Artikkel 8

Ytterligere inndelinger

1. Kommisjonen	 kan	 treffe	 tiltak	 i	 forbindelse	 med	
definisjonen	 av	 ytterligere	 inndelinger	 som	 fastsatt	 nedenfor,	
for	følgende	statistiske	opplysninger:

a)	 for	opplysninger	som	kreves	 i	henhold	 til	artikkel	4	 i	 sin	
helhet,	inndelinger	etter

i)	 året	da	søknaden	ble	innlevert,

b)	 for	opplysninger	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	4	nr.	4,	
inndelinger	etter

i)	 antall	 personer	 berørt	 av	 anmodningen,	 beslutningen	
og	overføringen,

c)	 for	opplysninger	som	kreves	 i	henhold	til	artikkel	5	nr.	1	
bokstav	a),	inndelinger	etter

i)	 alder,

ii)	 kjønn,

d)	 for	opplysninger	som	kreves	 i	henhold	til	artikkel	5	nr.	1	
bokstav	b),	inndelinger	etter

i)	 årsakene	til	pågripelsen,

ii)	 stedet	for	pågripelsen,

e)	 for	statistikk	som	kreves	i	henhold	til	artikkel	6,	inndelinger	
etter

i)	 året	da	oppholdstillatelse	ble	innvilget	første	gang,

ii)	 alder,

iii)	 kjønn,

f)	 for	 opplysninger	 som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 7,	
inndelinger	etter

i)	 årsak	 til	 beslutningen	 eller	 rettsakten	 som	 pålegger	
utreise,

ii)	 alder,

iii)	 kjønn.

2.	 De	ytterligere	inndelingene	omhandlet	i	nr.	1	skal	gis	bare	
separat	og	ikke	kryssklassifiseres	med	inndelingen	som	kreves	
i	henhold	til	artikkel	4-7.

3.	 Når	 Kommisjonen	 beslutter	 om	 det	 kreves	 ytterligere	
inndelinger,	skal	den	vurdere	behovet	for	opplysningene	med	
tanke	 på	 utarbeiding	 og	 overvåking	 av	 fellesskapspolitikken	
og	 tilgjengeligheten	 av	 egnede	 datakilder	 samt	 kostnader	
forbundet	med	dette.

Forhandlinger	 om	 ytterligere	 inndelinger	 som	 det	 eventuelt	
kan	 være	 behov	 for	 ved	 anvendelsen	 av	 artikkel	 4-7,	 skal	
iverksettes	senest	20.	august	2009.	Det	 tidligste	referanseåret	
for	gjennomføringen	av	ytterligere	inndelinger	skal	være	2010.

Artikkel 9

Datakilder og kvalitetsstandarder

1. Statistikken	 skal	 baseres	 på	 følgende	 datakilder	 i	 den	
grad	 de	 er	 tilgjengelige	 i	 medlemsstaten	 og	 i	 samsvar	 med	
nasjonal	lovgivning	og	praksis:

a)	 registrerte	administrative	og	rettslige	tiltak,

b)	 registre	som	gjelder	administrative	tiltak,
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c)	 registre	over	personer	i	befolkningen	eller	over	en	bestemt	
befolkningsundergruppe,

d)	 folketellinger,

e)	 utvalgsundersøkelser,

f)	 andre	egnede	kilder.

Som	 et	 ledd	 i	 utarbeidingen	 av	 statistikken	 kan	 det	 brukes	
vitenskapelig	 baserte	 og	 veldokumenterte	 statistiske	
beregningsmetoder.

2.	 Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	(Eurostat)	
om	 datakildene	 de	 har	 brukt,	 grunnen	 til	 at	 de	 valgte	 disse	
kildene	 og	 om	 virkningene	 de	 valgte	 datakildene	 har	 på	
statistikkens	 kvalitet,	 samt	 om	 beregningsmetodene,	 og	 skal	
underrette	Kommisjonen	(Eurostat)	om	endringer	i	dette.

3.	 På	 anmodning	 fra	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal	
medlemsstatene	 framlegge	 alle	 opplysninger	 som	 er	
nødvendige	 for	 å	vurdere	kvaliteten,	 sammenlignbarheten	og	
fullstendigheten	av	de	statistiske	opplysningene.

4.	 Medlemsstatene	skal	underrette	Kommisjonen	(Eurostat)	
umiddelbart	 om	 revisjoner	 og	 endringer	 av	 de	 statistiske	
opplysningene	som	framlegges	i	henhold	til	denne	forordning,	
samt	om	eventuelle	endringer	i	metodene	og	datakildene.

5.	 De	tiltak	som	gjelder	fastsettelsen	av	egnede	formater	for	
overføring	av	opplysninger,	skal	vedtas	etter	framgangsmåten	
med	forskriftskomité	nevnt	i	artikkel	11	nr.	2.

Artikkel 10

Gjennomføringstiltak

1. De	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	 denne	
forordning,	og	som	fastsetter	reglene	for	de	egnede	formatene	
for	overføring	 av	opplysninger	 som	 fastsatt	 i	 artikkel	9,	 skal	
vedtas	 etter	 framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 nevnt	 i	
artikkel	11	nr.	2.

2.	 Følgende	 tiltak	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 gjennomføre	
denne	 forordning,	 og	 som	 har	 som	 formål	 å	 endre	 ikke-
grunnleggende	bestemmelser	i	denne	forordning	eller	å	utfylle	
den	 med	 ikke-grunnleggende	 bestemmelser,	 bør	 vedtas	 etter	
framgangsmåten	 med	 forskriftskomité	 med	 kontroll	 nevnt	 i	
artikkel	11	nr.	3:

a)	 ajourføring	av	definisjonene	fastsatt	i	artikkel	2	nr.	1,

b)	 definisjon	 av	 kategoriene	 av	 grupper	 av	 fødselsstater,	
grupper	av	stater	 for	 tidligere	og	neste	vanlige	bosted	og	
grupper	av	statsborgerskap	som	fastsatt	i	artikkel	3	nr.	1,

c)	 definisjon	 av	 kategoriene	 av	 årsaker	 til	 utstedelse	 av	
oppholdstillatelse	som	fastsatt	i	artikkel	6	nr.	1	bokstav	a),

d)	 definisjon	 av	 ytterligere	 inndelinger	 og	 inndelingsnivåer	
som	skal	anvendes	på	variablene,	som	fastsatt	i	artikkel	8,

e)	 fastsettelse	av	regler	for	nøyaktighet	og	kvalitetsstandarder.

Artikkel 11

Komité

1. I	forbindelse	med	vedtakelsen	av	gjennomføringstiltakene	
skal	Kommisjonen	bistås	av	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	
nedsatt	ved	beslutning	89/382/EØF,	Euratom.

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 12

Rapport

Innen	 20.	 august	 2012	 og	 deretter	 hvert	 tredje	 år	 skal	
Kommisjonen	 framlegge	 en	 rapport	 for	 Europaparlamentet	
og	Rådet	om	statistikken	som	er	utarbeidet	i	henhold	til	denne	
forordning,	og	om	kvaliteten	på	den.

Artikkel 13

Oppheving

Forordning	(EØF)	nr.	311/76	oppheves.

Artikkel 14

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,	11.	juli	2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

	 H.-G.	PÖTTERING M.	LOBO	ANTUNES

 President Formann

____________
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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.	 458/2007	 av	 25.	 april	 2007	 om	 det	 europeiske	 systemet	
for	integrerte	statistikkar	over	sosial	tryggleik	(ESSPROS)(1),	
særleg	artikkel	7	nr.	1	og	artikkel	7	nr.	2,	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Ved	 forordning	 (EF)	 nr.	 458/2007	 er	 det	 fastsett	 ei	
metodologisk	 ramme	 som	 skal	 nyttast	 ved	 utarbeiding	
av	 statistikkar	 som	 kan	 jamførast	 og	 er	 til	 nytte	 for	
Fellesskapet,	 og	 fristar	 for	 innsending	 og	 spreiing	 av	
statistikkar	som	er	utarbeidde	i	samsvar	med	ESSPROS.

2)	 I	 medhald	 av	 artikkel	 7	 nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	 458/2007	 skal	 det	 vedtakast	 gjennomføringstiltak	
som	gjeld	formata	for	innsending	av	data,	resultata	som

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	294	av	13.11.2007,	s.	5,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	38/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	25

(1)	 TEU	L	113	av	30.4.2007,	s.	3.

		 skal	 sendast	 inn	 og	 kriteria	 for	 kvalitetsmåling	 for	 det	
grunnleggjande	 ESSPROS-systemet	 og	 modulen	 om	
pensjonsmottakarar.

3)	 Dei	 tiltaka	 som	 er	 fastsette	 i	 denne	 forordninga,	 er	 i		
samsvar	 med	 fråsegna	 frå	 Utvalet	 for	
statistikkprogrammet	—

VEDTEKE	DENNE	FORORDNINGA:

Artikkel 1

Dei	gjennomføringstiltaka	som	krevst	i	medhald	av	artikkel	7	
nr.	 2	 i	 forordning	 (EF)	 nr.	 458/2007	 med	 omsyn	 til	 det	
grunnleggjande	ESSPROS-systemet	 (for	 kvantitative	 data	 og	
kvalitative	opplysningar	etter	ordning	og	einskilde	ytingar)	og	
med	omsyn	til	modulen	om	pensjonsmottakarar,	er	fastsette	 i	
vedlegg	I	og	II.

Artikkel 2

Denne	 forordninga	 tek	 til	 å	 gjelde	 20.	 dagen	 etter	 at	 ho	 er	
kunngjord	i	Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1322/2007

av 12. november 2007

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det 
europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til 
eigna format for innsending, resultat som skal sendast inn og kriterium for kvalitetsmåling, for 

det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar(*)

 2012/EØS/35/34

Denne	forordninga	er	bindande	i	alle	delar	og	gjeld	direkte	i	alle	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	12.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

EIGNA FORMAT FOR INNSENDING OG RESULTAT SOM SKAL SENDAST INN

1.	 EIGNA	 FORMAT	 FOR	 INNSENDING	 OG	 RESULTAT	 SOM	 SKAL	 SENDAST	 INN	 FOR	 DET	
GRUNNLEGGJANDE	ESSPROS-SYSTEMET

1.1.		 Liste over ordningar

Følgjande	opplysningar	skal	gjevast	i	ein	standardtabell:

1)		 eit	serienummer	som	identifiserer	kvar	einskild	ordning,

2)		 namnet	på	kvar	einskild	ordning,

3)		 ei	forkorting	av	namnet	(valfritt),

4)		 klassifiseringa	av	ordningane	på	grunnlag	av	dei	fem	kriteria	som	er	fastlagde	i	ESSPROS-handboka,	som	
er	utarbeidd	av	Europakommisjonen	i	samarbeid	med	medlemsstatane.

1.2.		 Kvantitative data

ESSPROS-spørjeskjemaet	for	kvantitative	data	omfattar	inntekter,	utgifter	og	einskilde	ytingar.

1.2.1. Samanstilling av data

Data	skal	vise	til	eitt	av	dei	kalenderåra	som	det	skal	sendast	inn	opplysningar	for	(i	samsvar	med	vedlegg	I	
til	forordning	(EF)	nr.	458/2007	av	25.	april	2007	om	det	europeiske	systemet	for	integrerte	statistikkar	over	
sosial	tryggleik	(ESSPROS)).

Standardtabellen	for	årlege	data	er	utarbeidd	på	følgjande	måte:

–	 radene	svarar	til	den	nærmare	klassifiseringa	av	inntekter,	utgifter	og	ytingar,

–	 kolonnene	svarar	 til	dei	ordningane	som	er	 førde	opp	 i	 tabellen	«liste	over	ordningar»	 (éi	kolonne	per	
ordning,	pluss	éi	kolonne	for	summen	av	alle	ordningane),

–	 dersom	det	skal	leggjast	til	ei	ny	ordning,	skal	dette	gjerast	ved	å	setje	inn	ei	ny	kolonne	i	tabellen.

1.2.2. Data som skal sendast inn

Det	skal	kvart	år	utarbeidast	data	 i	nasjonal	valuta	på	det	elementære	nivået.	Dei	 fleste	detaljerte	data	skal	
gjevast	for	kvar	einskild	ordning	(aggregata	vert	utrekna	automatisk	ved	hjelp	av	formlar).

1.2.3.	 Referansehandbok

Den	nærmare	klassifiseringa	som	skal	nyttast	ved	utarbeidinga	av	data,	er	fastlagd	i	tillegg	1	til	ESSPROS-
handboka,	som	er	utarbeidd	av	Europakommisjonen	i	samarbeid	med	medlemsstatane.

1.3.		 Kvalitative opplysningar for kvar ordning og yting

ESSPROS-spørjeskjemaet	 for	kvalitative	opplysningar	omfattar	dei	områda	som	er	 førde	opp	 i	 tillegg	2	 til	
ESSPROS-handboka,	som	er	utarbeidd	av	Europakommisjonen	i	samarbeid	med	medlemsstatane.

1.3.1.	 Samanstilling av data

Data	skal	vise	til	eitt	av	dei	kalenderåra	som	det	skal	sendast	inn	opplysningar	for	(i	samsvar	med	vedlegg	I	
til	forordning	(EF)	nr.	458/2007	av	25.	april	2007	om	det	europeiske	systemet	for	integrerte	statistikkar	over	
sosial	tryggleik	(ESSPROS)).

Opplysningane	skal	omfatte

–	 opplysningar	om	alle	ordningane	som	finst	i	staten,

–	 spesifikke	opplysningar	om	kvar	einskild	ordning.
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1.3.2.	 Opplysningar som skal sendast inn

Medlemsstatane	skal	utarbeide	eller	ajourføre	kvalitative	opplysningar	om	kvar	einskild	ordning	og	om	kvar	
einskild	yting.

1.3.3.	 Referansehandbok

Dei	 nærmare	 opplysningane	 som	 skal	 sendast	 inn,	 er	 fastlagde	 i	 tillegg	 2	 til	 ESSPROS-handboka,	 som	 er	
utarbeidd	av	Europakommisjonen	i	samarbeid	med	medlemsstatane.

2.	 EIGNA	FORMAT	FOR	INNSENDING	OG	RESULTAT	SOM	SKAL	SENDAST	INN	FOR	MODULEN	OM	
PENSJONSMOTTAKARAR

ESSPROS-spørjeskjemaet	om	pensjonsmottakarar	er	ein	standardtabell.

2.1.		 Samanstilling av data

Data	skal	vise	til	eitt	av	dei	kalenderåra	som	det	skal	sendast	inn	opplysningar	for	(i	samsvar	med	vedlegg	I	
til	 forordning	(EF)	nr.	458/2007	om	det	europeiske	systemet	 for	 integrerte	statistikkar	over	sosial	 tryggleik	
(ESSPROS)).

Standardtabellen	for	årlege	data	er	utarbeidd	på	følgjande	måte:

–	 radene	 svarar	 til	 dei	 kategoriane	 av	 pensjonsmottakarar	 som	 byggjer	 på	 klassifiseringa	 i	 tillegg	 3	 i	
ESSPROS-handboka,	som	er	utarbeidd	av	Europakommisjonen	i	samarbeid	med	medlemsstatane,

–	 kolonnene	svarar	til	dei	ordningane	der	det	finst	minst	éin	kategori	av	mottakarar.

2.2.		 Data som skal sendast inn

Data	om	mottakarane	skal	utarbeidast	for	kvart	år.

 Spørjeskjema

Spørjeskjemaet	er	ein	tabell	som	skal	fyllast	ut	berre	for	dei	ytingane	som	den	aktuelle	staten	har	utgifter	for.	
Dersom	det	vert	innført	ei	ny	ordning,	kan	denne	leggjast	til	i	det	same	formatet.	Skjemaet	for	datainnsamling	
skal	vere	spesifikt	for	kvar	stat	og/eller	kvart	år.

 Referansedato

Innsamlinga	av	grunnleggjande	data	for	året	N,	viser	til	talet	på	mottakarar	ved	utgangen	av	kalenderåret.

 Data om kjønn

Data	 om	 mottakarane	 skal	 delast	 inn	 etter	 kjønn.	 Slike	 data	 er	 obligatoriske	 berre	 for	 summen	 av	 alle	
ordningane.

______________
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VEDLEGG II

KRITERIUM FOR MÅLING AV KVALITET

1.	 KRITERIUM	FOR	MÅLING	AV	KVALITET	FOR	DET	GRUNNLEGGJANDE	ESSPROS-SYSTEMET

1.1.		 Nøyaktige data og pålitsgrad

1.1.1. For kvantitative data

1.1.1.1.	 D e k k i n g s om r å d e t 	 t i l 	 d a t a k j e l d e n e

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 kva	typar	kjelder	som	er	nytta:	register	eller	andre	administrative	kjelder,	granskingar,	overslag	osv.,

–	 problem	(medrekna	forseinkingar)	som	fører	til	at	det	må	utarbeidast	overslag	over	data,

–	 ordningar	som	er	omfatta	av	ulike	typar	kjelder,

–	 der	det	er	aktuelt,	ytingar	som	er	omfatta	av	ulike	typar	kjelder	(dersom	det	er	nytta	overlappande	kjelder,	
t.d.	granskingar	av	arbeidskraftkostnader).

1.1.1.2.	 M e t o d o l o g i a r 	 o g 	 v u r d e r i n g a r 	 s om 	 e r 	 n y t t a 	 i 	 o v e r s l a g a

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 overslaga	over	ordningar	som	det	ikkje	finst	tilgjengelege	data	om,

–	 overslaga	over	manglande	inntekter,	utgifter	og	einskilde	ytingar

a)	 dersom	det	ikkje	ligg	føre	data	i	det	heile,

b)	 dersom	det	manglar	 inndelingar	 for	éi	yting	eller	gruppe	av	ytingar	 (t.d.	 at	 ei	yting	vert	delt	 inn	 i	
ytingar	med	og	utan	behovsprøving,	eller	at	ei	kontantyting	for	ein	viss	funksjon	vert	delt	inn	i	fleire	
ytingar).

1.1.1.3.	 R e v i s j o n 	 a v 	 s t a t i s t i k k a n e

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 endringar	i	dei	datakjeldene	som	er	nytta,

–	 endringar	i	dei	metodane	som	er	nytta	til	å	utarbeide	overslag	over	data,

–	 revisjonar	av	data	som	følgje	av	tilpassingar	av	omgrep	(t.d.	tilpassingar	i	nasjonalrekneskapen),

–	 revisjonar	av	data	som	følgje	av	at	endelege	statistikkar	finst	tilgjengelege,

–	 revisjonar	av	data	som	følgje	av	kvalitetskontroll.

1.1.2.  For kvalitative opplysningar

Ikkje	relevant.

1.2.		 Jamføringsevne

1.2.1. For kvantitative data

Ge o g r a f i s k 	 j am f ø r i n g s e v n e

For	at	Eurostat	skal	kunne	vurdere	i	kor	stor	grad	statane	kan	jamførast,	skal	medlemsstatane	gje	opplysningar	
om

–	 dekkingsgraden	når	det	gjeld	ordningar,
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–	 dekkingsgraden	når	det	gjeld	inntekter,	utgifter	og	einskilde	ytingar,

–	 tilfelle	der	ESSPROS-metodologien	ikkje	er	nytta,	i	form	av	ei	fullstendig	liste.

1.2.2. For kvalitative opplysningar

Ikkje	relevant.

2.	 KRITERIUM	FOR	MÅLING	AV	KVALITET	FOR	MODULEN	OM	PENSJONSMOTTAKARAR

2.1.  Nøyaktige data og pålitsgrad

2.1.1. Dekkingsområdet til datakjeldene

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 kva	typar	kjelder	som	er	nytta:	register	eller	andre	administrative	kjelder,	granskingar,	overslag	osv.,

–	 problem	(medrekna	forseinkingar)	som	fører	til	at	det	må	utarbeidast	overslag	over	data,

–	 ordningar	som	er	omfatta	av	ulike	typar	kjelder.

2.1.2	 Metodologiar og vurderingar som er nytta i handteringa av dobbeltteljingar og i overslag

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 overslaga	over	ordningar	som	det	ikkje	finst	tilgjengelege	data	om,

–	 handteringa	av	dobbeltteljing:

a)	 for	ein	pensjonskategori	innanfor	ei	einskild	ordning,

b)	 mellom	ordningar	(ein	pensjonskategori	for	alle	ordningane),

c)	 mellom	pensjonskategoriar	med	og	utan	behovsprøving,

d)	 mellom	aggregerte	kategoriar.

2.1.3. Revisjon av statistikkane

Medlemsstatane	skal	gje	opplysningar	om

–	 endringar	i	dei	datakjeldene	som	er	nytta,

–	 endringar	i	dei	metodane	som	er	nytta	til	å	utarbeide	overslag	over	data,

–	 revisjonar	av	data	som	følgje	av	at	endelege	statistikkar	finst	tilgjengelege,

–	 revisjonar	av	data	som	følgje	av	kvalitetskontroll.

2.2.		 Jamføringsevne

 Geografisk jamføringsevne

For	at	Eurostat	skal	kunne	vurdere	i	kor	stor	grad	statane	kan	jamførast,	skal	medlemsstatane	gje	opplysningar	
om

–	 dekkingsgraden	når	det	gjeld	ordningar,

–	 dekkingsgraden	når	det	gjeld	mottakarar,

–	 tilfelle	der	ESSPROS-metodologien	ikkje	er	nytta,	i	form	av	ei	fullstendig	liste.
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3.	 TIdsplan	for	utarbeiding	av	kvalitetsrapportar

3.1.		 For det grunnleggjande systemet

Kvalitetsrapportane	om	det	grunnleggjande	 systemet	 skal	 leggjast	 fram	kvart	 år.	Rapporten	 for	 året	N	 skal	
sendast	inn	til	Eurostat	innan	utgangen	av	september	i	året	N+2.	På	dette	grunnlaget	vil	Eurostat	utarbeide	og	
spreie	ei	konsolidert	utgåve	av	desse	rapportane	innan	utgangen	av	desember	i	året	N+2.

3.2.		 For modulen om pensjonsmottakarar

Kvalitetsrapportane	om	modulane	om	pensjonsmottakarar	skal	utarbeidast	kvart	år.	Rapporten	for	året	N	skal	
sendast	 inn	 til	Eurostat	 innan	utgangen	av	august	 i	året	N+2.	På	dette	grunnlaget	vil	Eurostat	utarbeide	og	
spreie	ei	konsolidert	utgåve	av	desse	rapportane	innan	utgangen	av	november	i	året	N+2.

______________
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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	 henvisning	 til	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 2494/95	 av	
23.	 oktober	 1995	 om	 harmoniserte	 konsumprisindeksar(1),	
særlig	artikkel	4	nr.	3	og	5	nr.	3,

under	henvisning	til	uttalelse	fra	Den	europeiske	sentralbank(2),	
som	 kreves	 i	 henhold	 til	 artikkel	 5	 nr.	 3	 i	 forordning	 (EF)	
nr.	2494/95,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Harmoniserte	 konsumprisindekser	 (HKPI)	 er	
harmoniserte	 inflasjonstall	 som	 Kommisjonen	 og	 Den	
europeiske	 sentralbank	 krever	 for	 å	 kunne	 utføre	 de	
oppgaver	som	påhviler	dem	i	samsvar	med	artikkel	121	
i	EF-traktaten.	Formålet	med	HKPI-ene	er	å	muliggjøre	
sammenligning	 på	 internasjonalt	 plan	 av	 inflasjon	 i	
konsumprisene.	De	er	viktige	 indikatorer	 for	penge-	og	
valutapolitikken.

2)	 HKPI	 er	 en	 tilnærmet	 fullstendig	 begrepsramme.	 Det	
er	gjort	 store	 framskritt	 i	harmoniseringen	av	metodene	
siden	 de	 første	 gjennomføringstiltakene	 ble	 vedtatt,	
men	 det	 er	 fortsatt	 ikke	 sikret	 full	 sammenlignbarhet	
for	 framgangsmåtene	 for	 utvalgsteknikk,	 erstatning,	
kvalitetsjustering	og	aggregering.

3)	 I	 henhold	 til	 den	 eksisterende	 ramme	 defineres	 HKPI	
som	en	 indeks	 av	Laspeyres-typen,	 som	måler	 hvordan	
pengers	kjøpekraft	 endres	med	hensyn	 til	kjøp	av	varer	
og	 tjenester	 for	 direkte	 å	 oppfylle	 forbrukernes	 behov.	
Denne	 definisjonen	 gjenspeiler	 gjeldende	 forståelse	 av	
inflasjon	i	konsumprisene	i	Den	europeiske	union,	særlig	
i	euroområdet.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	296	av	15.11.2007,	s.	22,	
er	omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	38/2008	av	14.	mars	2008	om	
endring	av	EØS-avtalens	vedlegg	XXI	(Statistikk),	se	EØS-tillegget	til	Den	
europeiske	unions	tidende	nr.	42,	10.7.2008,	s.	25

(1)	 EFT	L	257	av	27.10.1995,	s.	1.	Forordningen	endret	ved	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 Uttalelse	avgitt	5.	oktober	2007	(EUT	C	248	av	23.10.2007,	s.	1).

4)	 HKPI	omfatter	priser	på	alle	produkter	som	forbrukerne	
kjøper	 når	 de	 søker	 å	 opprettholde	 bestemte	
forbruksmønstre,	 dvs.	 produkter	 som	 defineres	 ut	 fra	
grunnleggende	 utgiftsgrupper	 (vekter).	 Disse	 gruppene	
består	 av	 uttrykkelig	 fastsatte	 forbrukssegmenter,	
som	 defineres	 ut	 fra	 forbruksformål.	 Det	 samlede	
produkttilbud	 på	 statistikkområdet	 kan	 i	 sin	 helhet	
deles	 inn	 i	 forbrukssegmenter.	 Forbrukssegmenter	 er	
relativt	 stabile	 over	 tid,	 selv	 om	 produkttilbudene	 i	 et	
forbrukssegment	endres	etter	som	markedet	utvikles.

5)	 Begrepet	forbrukssegment	etter	forbruksformål	er	derfor	
avgjørende	 for	 utvalgsteknikk	 og	 for	 betydningen	 av	
kvalitetsendringer	 og	 kvalitetsjusteringer.	 Det	 er	
imidlertid	 ikke	 klart	 på	 hvilket	 aggregeringsnivå	 dette	
begrepet	skal	defineres	og	anvendes.

6)	 Utvalget	 av	 produkttilbud	 vil	 endres	 over	 tid	 ettersom	
produkter	 endres	 eller	 erstattes	 av	 detaljister	 og	
produsenter.	 HKPI	 skal	 omfatte	 alle	 produkttilbud	 som	
for	 tiden	 er	 tilgjengelige	 i	 de	 forbrukssegmenter	 etter	
forbruksformål	som	velges	ut	i	referanseperioden,	slik	at	
deres	innvirkning	på	inflasjonen	skal	kunne	måles.	Dette	
prinsipp	 gjelder	 særlig	 nye	 modeller	 eller	 varianter	 av	
tidligere	produkter.

7)	 Kvalitetsendringer	 dreier	 seg	 altså	 om	 i	 hvilken	 grad	
tilgjengelige	 produkter	 kan	 oppfylle	 formålet	 for	 det	
forbrukssegmentet	 de	 tilhører.	 Kvalitetsendringer	 bør	
vurderes	ut	fra	spesifikasjonene	for	konkrete	produkter	i	
et	forbrukssegment.

8)	 For	 å	 kunne	 løse	 disse	 problemene	 er	 det	 nødvendig	 å	
foreta	 presiseringer	 og	 endringer	 i	 kommisjonsfordning	
(EF)	 nr.	 1749/96	 av	 9.	 september	 1996	 om	 innledende	
gjennomføringstiltak	for	rådsforordning	(EF)	nr.	2494/95	
om	 harmoniserte	 konsumprisindeksar(3)	 for	 å	 sikre	
sammenlignbarhet	 for	 HKPI-er,	 og	 for	 å	 opprettholde	
deres	pålitelighet	og	relevans	i	samsvar	med	artikkel	5	i	
forordning	(EF)	nr.	2494/95.

(3)	 EFT	L	229	av	10.9.1996,	s.	3.	Forordningen	sist	endret	ved	forordning	(EF)	
nr.	1708/2005	(EUT	L	274	av	20.10.2005,	s.	9).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1334/2007

av 14. november 2007

om endring av forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning  
(EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar(*)

 2012/EØS/35/35
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9)	 Det	er	derfor	nødvendig	ytterligere	å	presisere	formålene	
for	 og	 definisjonen	 av	 HKPI,	 å	 klargjøre	 i	 hvilke	
tilfeller	 de	 avgjør	 hvilken	 praksis	 for	 utvalgsteknikk,	
erstatning	 og	 kvalitetsjustering	 som	 skal	 anvendes,	
fastsette	HKPI-ens	påkrevde	representativitet	og	fastsette	
ytterligere	 minstestandarder	 med	 hensyn	 til	 metoder	
for	 utvalgsteknikk,	 erstatning,	 kvalitetsjustering	 og	
aggregering.

10)	 Det	er	særlig	nødvendig	å	fastsette	et	klart	statistisk	mål	når	
det	gjelder	utvalgsteknikk,	erstatning	og	kvalitetsjustering	
samt	sikre	at	HKPI-en	gir	resultater	som	ligger	nær	målet,	
med	tilstrekkelig	 liten	usikkerhet	og	få	feil	med	hensyn	
til	skjevhet	og	nøyaktighet.	Det	bør	foretas	en	passende	
avveining	mellom	forventningsriktighet	og	nøyaktighet.

11)	 For	 ytterligere	 å	 angi	 målområdet	 for	 HKPI	 og	 løse	
problemet	 med	 HKPI-kurvens	 «uforanderlighet»	 kan	
begrepet	 «forbrukssegment	 etter	 forbruksformål»	 være	
en	 hensiktsmessig	 løsning,	 ettersom	 det	 gir	 indeksen	
av	 Laspeyres-typen	 den	 nødvendige	 uforanderlighet	 og	
er	et	relevant	begrep	i	en	verden	med	markeder	i	stadig	
utvikling.

12)	 Det	 er	 nødvendig	 å	 sikre	 at	 forbrukssegmentene	 for	
referanseperioden	 velges	 slik	 ut	 at	 de	 representerer	
hele	 inndelingen	 av	 samtlige	 transaksjoner,	 og	
at	 representasjonen	 av	 nåværende	 produkttilbud	
i	 forbrukssegmentene	 som	 allerede	 er	 representert	 i	
HKPI,	beholdes	i	forbindelse	med	erstatninger.	Konsum	
i	husholdninger	bør	gjenspeile	dynamikken	i	markeder	i	
stadig	utvikling.

13)	 Det	må	 sikres	 at	medlemsstatenes	 vurdering	 av	 om	det	
foreligger	 en	 kvalitetsendring	 bygger	 på	 beviser	 på	
forskjeller	 i	 prisbestemmende	 faktorer	 som	er	 relevante	
for	vedkommende	forbrukerformål.	For	dette	formål	bør	
særlige	 standarder	 for	 kvalitetsjustering	 utarbeides	 av	
Kommisjonen	(Eurostat)	fra	sak	til	sak.

14)	 Det	 er	 dessuten	 nødvendig	 å	 utvide	 definisjonen	 av	
basisaggregater	 og	 ytterligere	 harmonisere	 praksis	 ved	
aggregering	og	erstatning	innenfor	basisaggregater.

15)	 Det	er	tatt	hensyn	til	prinsippet	om	kostnadseffektivitet	i	
samsvar	med	artikkel	13	i	forordning	(EF)	nr.	2494/95.

16)	 Forordning	(EF)	nr.	1749/96	bør	derfor	endres.

17)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	Komiteen	for	statistikkprogrammet,	nedsatt	
ved	rådsbeslutning	89/382/EØF,	Euratom(1)	—

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

I	forordning	(EF)	nr.	1749/96	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Artikkel	2	skal	lyde:

«Artikkel	2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.	 «konsum	 i	 husholdninger»	 som	 angitt	 i	 vedlegg	 lb,	
den	andelen	av	konsumet	som	husholdningene	pådrar	
seg,	 uavhengig	 av	 nasjonalitet	 eller	 bosted,	 gjennom	
pengetransaksjoner	 på	 medlemsstatens	 økonomiske	
territorium,	til	varer	og	tjenester	som	umiddelbart	skal	
tilfredsstille	 individuelle	 behov	 eller	 ønsker	 i	 én	 av	
eller	begge	periodene	som	sammenlignes,

2.	 «produkttilbud»	 en	 bestemt	 vare	 eller	 tjeneste	 som	
tilbys	 til	 en	gitt	pris,	 fra	et	bestemt	salgssted	eller	av	
en	 bestemt	 leverandør,	 i	 henhold	 til	 nærmere	 angitte	
leveringsvilkår;	 betegnelsen	gir	 dermed	 en	definisjon	
av	en	enkelt	enhet	på	et	gitt	tidspunkt,

3.	 HKPIs	 «dekningsområde»,	 dvs.	 det	 statistiske	
«målområdet»	 som	 HKPI-en	 skal	 representere,	
samtlige	transaksjoner	som	er	gjennomført	i	tilknytning	
til	konsum	i	husholdninger,

4.	 «forbrukssegment	etter	formål»	eller	«forbrukssegment»	
en	gruppe	transaksjoner	som	gjelder	produkttilbud,	og	
som	på	grunn	av	felles	egenskaper	anses	å	tjene	samme	
formål	ettersom	de

–	 markedsføres	 for	 hovedsakelig	 å	 benyttes	 i	
lignende	situasjoner,

–	 i	stor	grad	kan	beskrives	ut	fra	en	felles	spesifikasjon	
og

–	 kan	betraktes	som	likeverdige	av	forbrukerne,

(1)	 EFT	L	181	av	28.6.1989,	s.	47.
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5.	 «varer	og	tjenester	som	nylig	har	fått	betydning»	varer	
og	tjenester	der	prisendringene	ikke	uttrykkelig	er	tatt	
med	 i	 en	 medlemsstats	 HKPI,	 og	 hvis	 andel	 av	 de	
beregnede	forbruksutgifter	utgjør	minst	en	tusendel	av	
de	utgifter	som	omfattes	av	den	aktuelle	HKPI-en,

6.	 «utvalgsteknikk»	enhver	framgangsmåte	som	er	brukt	
ved	 utarbeiding	 av	HKPI,	 der	 en	 del	 av	 området	 for	
produkttilbudet	velges	ut	 for	å	beregne	prisendringen	
for	forbrukssegmenter	som	omfattes	av	HKPI-en,

7.	 «målutvalg»	den	serie	produkttilbud	i	forbrukssegmenter	
der	medlemsstatene	 har	 til	 hensikt	 å	 observere	 priser	
for	å	sikre	en	pålitelig	og	sammenlignbar	gjenspeiling	
av	HKPI-ens	målområde,

8.	 «vekter»	 som	 benyttes	 i	 HKPI-aggregeringer,	
passende	 beregninger	 av	 relative	 utgifter	 for	 noen	
av	 underoppdelingene	 i	 målområdet,	 i	 samsvar	 med	
kommisjonsforordning	(EF)	nr.	2454/97(*),

9.	 «observert	 pris»	 den	 pris	 som	 bekreftes	 av	
medlemsstatene,

10.	«tilbud	 om	 erstatningsprodukt»	 et	 produkttilbud	med	
en	 observert	 pris	 som	 erstatter	 et	 produkttilbud	 i	
målutvalget,

11.	«erstatningspris»	en	pris	som	er	observert	på	et	tilbud	
om	erstatningsprodukt,

12.	«beregnet	 pris»	 en	 pris	 som	 benyttes	 i	 stedet	 for	
en	 observert	 pris,	 og	 som	 bygger	 på	 en	 passende	
beregningsmetode.	 Tidligere	 observerte	 priser	 skal	
ikke	anses	som	beregnede	priser	med	mindre	det	kan	
godtgjøres	at	de	utgjør	en	passende	beregning,

13.		«basisproduktgruppe»	 en	 serie	 produkttilbud	 som	
inngår	 i	 et	 utvalg	 der	 de	 representerer	 ett	 eller	 flere	
forbrukssegmenter	i	HKPI-en,

14.		«basisaggregat»	 en	 basisproduktgruppe	 som	 er	
stratifisert	 etter	 f.eks.	 regioner,	 byer	 eller	 salgssteder,	
og	 som	 refererer	 til	 det	 nivå	 der	 observerte	 priser	
omfattes	av	HKPI.	Dersom	en	basisproduktgruppe	ikke	
er	stratifisert,	skal	begrepene	«basisproduktgruppe»	og	
«basisaggregat»	ha	samme	betydning,

15.		«indeks	 for	 basisaggregat»	 en	 prisindeks	 for	 et	
basisaggregat,

16.	«kvalitetsendring»	 når	 en	 medlemsstat	 finner	 at	 en	
erstatning	har	medført	en	betydelig	endring	med	hensyn	
til	i	hvilken	grad	tilbudet	om	erstatningsprodukt	oppfyller	
forbruksformålet	for	det	forbrukssegment	det	tilhører,

17.	«kvalitetsjustering»	 den	 framgangsmåten	 som	 gjør	
det	 mulig	 å	 ta	 hensyn	 til	 en	 kvalitetsendring	 som	 er	
observert,	ved	å	heve	eller	senke	den	observerte	løpende	
prisen	 eller	 referanseprisen	 med	 en	 faktor	 eller	 et	
beløp	som	tilsvarer	verdien	av	nevnte	kvalitetsendring.

_____________

(*)	 EFT	L	340	av	11.12.1997,	s.	24.»

2.	 Ny	artikkel	2a	skal	lyde:

«Artikkel 2a

Prinsipper

1. HKPI	er	en	statistikk	som	er	basert	på	et	utvalg,	og	
som	viser	de	gjennomsnittlige	prisendringer	i	målområdet	
mellom	 kalendermåneden	 for	 den	 gjeldende	 indeksen	 og	
den	periode	som	den	sammenlignes	med.

2.	 Alle	 transaksjoner	 som	 foretas	 innenfor	
statistikkområdet,	 kan	 deles	 inn	 i	 underkategorier	
tilsvarende	 de	 produkttilbud	 transaksjonene	 gjelder.	 De	
skal	 klassifiseres	 i	 henhold	 til	 de	 firesifrede	 gruppene	
og	 undergruppene	 i	 vedlegg	 Ia,	 som	 er	 utledet	 av	 den	
internasjonale	 klassifikasjonen	 COICOP,	 og	 som	 skal	
betegnes	som	COICOP/HKPI	(klassifikasjon	av	individuelt	
konsum	etter	formål,	tilpasset	behovene	i	HKPI-er).

3.	 HKPI	 skal	 beregnes	 ved	 hjelp	 av	 en	 formel	 som	
samsvarer	med	Laspeyres-formelen.

4.	 De	 faste	 elementene	 i	 indekskurven	 som	 ligger	 til	
grunn	for	HKPI-en,	skal	utgjøres	av	forbrukssegmenter.

5.	 De	 priser	 som	 benyttes	 i	 HKPI-en,	 skal	
være	 kjøperprisene,	 som	 er	 den	 pris	 husholdningene	
betaler	 ved	 kjøp	 av	 individuelle	 varer	 og	 tjenester	 ved	
pengetransaksjoner.
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6.	 Dersom	forbrukerne	får	gratis	tilgang	til	varer	og	
tjenester,	og	dersom	det	senere	mottas	en	faktisk	pris	for	
disse,	skal	det	tas	høyde	for	endringen	fra	nullpris	til	den	
faktiske	prisen	og	omvendt	i	HKPI-en.

7.		 HKPI	skal	være	en	målestokk	på	rene	prisendringer,	
uavhengig	av	kvalitetsendringer.	HKPI-en	skal	

a)	 gjenspeile	 prisendringen	 på	 bakgrunn	 av	
husholdningenes	 endrede	 utgifter	 for	 å	
kunne	 opprettholde	 sine	 forbruksmønstre	 og	
sammensetningen	 av	 forbrukerpopulasjonen	 i	 basis-	
eller	referanseperioden,	og

b)	 utarbeides	 ved	 at	 det	 foretas	 passende	 justeringer	
for	 å	 ta	 hensyn	 til	 observerte	 kvalitetsendringer.	
Kvalitetsjusteringer	skal	foretas	av	hensyn	til	HKPI-ens	
pålitelighet,	 og	 særlig	 som	 en	 målestokk	 på	 rene	
prisendringer.

8.		 Vurderingen	 som	 gjelder	 kvalitetsendringer	
skal	 bygge	 på	 bevis	 på	 at	 det	 er	 en	 forskjell	 mellom	
spesifikasjonene	for	tilbudet	om	erstatningsprodukt	og	det	
produkttilbudet	det	 erstatter	 i	 utvalget;	dvs.	 en	 forskjell	 i	
vesentlige	 prisbestemmende	 kjennetegn	 som	 varemerke,	
materiale	eller	fabrikat,	som	er	relevante	for	vedkommende	
forbruksformål.

En	 omfattende	 årlig	 eller	 mindre	 hyppig	 revisjon	 av	
HKPI-utvalget	skal	ikke	betraktes	som	en	kvalitetsendring.	
Integrering	av	kvalitetsendringen	skal	skje	ved	at	det	foretas	
passende	 sammenkjedinger.	 Revisjon	 av	 HKPI-utvalget	
fjerner	ikke	behovet	for	omgående	å	introdusere	tilbud	om	
erstatningsprodukter	mellom	to	revisjoner.

9.		 En	 basisproduktgruppes	 eller	 et	 basisaggregats	
representasjon	 skal	 bestemmes	 ut	 fra	 vekten	 for	 de	
tilknyttede	 utgiftene.	Andre	 vekter	 kan	 benyttes	 innenfor	
basisaggregater	 dersom	 det	 ikke	 går	 utover	 indeksens	
representativitet.

10.		 «Pålitelighet»	 skal	 vurderes	 på	 grunnlag	 av	
«nøyaktighet»,	 som	 er	 et	 uttrykk	 for	 omfanget	 av	
utvalgsfeil,	 og	 «representativitet»,	 som	 er	 et	 uttrykk	 for	
mangel	på	skjevhet.»

3.	 I	artikkel	4	annet	ledd	skal	«artikkel	2	bokstav	b)»	erstattes	
med	«artikkel	2	nr.	5».

4.	 Artikkel	5	skal	lyde:

«Artikkel	5

Minstestandarder for erstatning og kvalitetsjusteringer

1.	 Metoder	 for	 kvalitetsjustering	 skal	 klassifiseres	 på	
følgende	måte:

a)	 A-metoder:	 de	 metoder	 som	 anses	 å	 gi	 de	 mest	
pålitelige	 resultater	 med	 hensyn	 til	 nøyaktighet	 og	
skjevhet.

b)	 B-metoder:	de	metoder	som	kan	gi	mindre	nøyaktige	
eller	mindre	representative	resultater	enn	A-metodene,	
men	som	likevel	anses	som	akseptable.	B-metoder	skal	
benyttes	dersom	A-metoder	ikke	benyttes.	

c)	 C-metoder:	 alle	 andre	metoder,	 som	 således	 ikke	må	
benyttes.

2.	 Kommisjonen	 (Eurostat)	 skal,	 etter	 samråd	 med	
Komiteen	 for	 statistikkprogrammet	 (SPC),	 fra	 sak	 til	 sak	
utarbeide	og	offentliggjøre	standarder	for	klassifisering	av	
metoder	for	kvalitetsjustering,	idet	det	tas	behørig	hensyn	
til	kostnadseffektivitetssiden	og	i	hvilken	sammenheng	de	
benyttes.

Klassifisering	 av	metoder	 for	 kvalitetsjustering	 utelukker	
ikke	at	det	vedtas	gjennomføringstiltak	på	dette	området,	i	
samsvar	med	artikkel	5	nr.	3	i	forordning	(EF)	nr.	2494/95.

3.	 A-	 og	 B-metoder	 skal	 anses	 som	 passende	
metoder	 for	 kvalitetsjustering.	 HKPI-er	 skal	 anses	 for	
å	 kunne	 sammenlignes	 når	 det	 er	 foretatt	 passende	
kvalitetsjusteringer.	 Dersom	 øvrige	 forhold	 er	 like,	 skal	
A-metoder	foretrekkes	framfor	B-metoder.

4.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 nasjonale	 beregninger,	
skal	 medlemsstatene	 benytte	 beregninger	 som	 bygger	
på	 eventuelle	 tilgjengelige	 og	 relevante	 opplysninger	 fra	
Kommisjonen	(Eurostat).

5.	 En	 kvalitetsendring	 skal	 ikke	 under	 noen	
omstendighet	 beregnes	 som	 hele	 prisforskjellen	 mellom	
de	to	produkttilbudene,	med	mindre	det	kan	godtgjøres	at	
dette	er	en	passende	beregning.
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6.	 Dersom	 det	 ikke	 foreligger	 beregninger,	 skal	
prisendringer	beregnes	 som	 forskjellen	mellom	prisen	på	
den	utvalgte	erstatning	og	prisen	på	det	produkttilbud	som	
erstattes.

7.		 Tilbud	om	erstatningsprodukt

a)	 skal	 være	 «i	 all	 vesentlighet	 likeverdige»	 dersom	
det	 ikke	 er	 observert	 noen	 kvalitetsendring	 mellom	
tilbudet	 om	 erstatningsprodukt	 og	 det	 produkttilbud	
som	 det	 erstatter	 i	 utvalget,	 eller	 «likeverdige	 etter	
kvalitetsjustering»	 dersom	 en	 kvalitetsjustering	 er	
nødvendig	 på	 grunn	 av	 en	 observert	 kvalitetsendring	
mellom	 tilbudet	 om	 erstatningsprodukt	 og	 det	
produkttilbud	som	det	erstatter	i	utvalget,

b)	 skal	 velges	 fra	 samme	 forbrukssegmenter	 som	
de	 produkttilbud	 som	 erstattes,	 for	 å	 beholde	
forbrukssegmentenes	representativitet,

c)	 skal	 ikke	 velges	 på	 grunnlag	 av	 likhet	 i	 pris.	 Dette	
gjelder	særlig	dersom	det	er	foretatt	erstatninger	etter	
at	varer	eller	tjenester	er	blitt	tilbudt	til	redusert	pris.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget	i	Brussel,	14.	november	2007.

 For Kommisjonen

	 Joaquín	ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

____________________
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RÅDET	FOR	DEN	EUROPEISKE	UNIONEN	HAR	—

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
fellesskapet,	særleg	artikkel	308,

med	 tilvising	 til	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
atomenergifellesskapet,	særleg	artikkel	203,

med	tilvising	til	framlegget	frå	Kommisjonen,

med	tilvising	til	fråsegna	frå	Europaparlamentet(1),

med	 tilvising	 til	 fråsegna	 frå	 Det	 europeiske	 økonomi-	 og	
sosialutvalet(2)	og

ut	frå	desse	synsmåtane:

1)	 Det	skal	gjerast	ei	rekkje	vesentlege	endringar	i	rådsvedtak	
2001/792/EF,	Euratom	av	23.	oktober	2001	om	skiping	
av	 ei	 fellesskapsordning	 for	 å	 styrkje	 samarbeidet	 om	
hjelpeaksjonar	innanfor	katastrofevernebuing(3)	(heretter	
kalla	«ordninga»)	for	å	gjere	innsatsen	til	Den	europeiske	
unionen	 ved	 katastrofesituasjonar	 meir	 samanhengande	
og	verknadsfull.	Av	omsyn	til	klarleiken	bør	det	nemnde	
vedtaket	omarbeidast.

2)	 I	dei	seinare	åra	har	talet	på	og	omfanget	av	naturkatastrofar	
og	katastrofar	som	er	valda	av	menneske,	auka	vesentleg,	
noko	 som	 har	 ført	 til	 tap	 av	menneskeliv	 og	 eigedom,	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	314	av	1.12.2007,	s.	9,	er	
omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	39/2008	av	14.	mars	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.	42,	10.7.2008,	s.	26

(1)	 Fråsegn	gjeven	24.	oktober	2006	(enno	ikkje	offentleggjord	i	TEU).
(2)	 TEU	C	195	av	18.8.2006,	s.	40.
(3)	 TEF	L	297	av	15.11.2001,	s.	7.

	 medrekna	kulturminne,	og	til	øydelegging	av	økonomisk	
og	sosial	infrastruktur	og	til	skadar	på	miljøet.

3)	 Dei	tiltaka	som	Fellesskapet	har	gjort	for	å	gjennomføre	
resolusjonen	til	Rådet	av	8.	juli	1991	om	betre	innbyrdes	
hjelp	 mellom	 medlemsstatane	 i	 tilfelle	 naturkatastrofar	
eller	 teknologiske	 katastrofar(4),	 har	 medverka	 til	 å	
verne	 personar,	 miljø	 og	 eigedom.	 Konvensjonen	 til	
Den	 økonomiske	 kommisjonen	 for	 Europa	 til	 Dei	
sameinte	nasjonane	om	verknader	over	landegrensene	av	
industriulukker,	 som	 vart	 vedteken	 av	 Fellesskapet	 ved	
rådsvedtak	 98/685/EF(5),	 har	medverka	 til	 ytterlegare	 å	
betre	førebygginga	og	handteringa	av	industriulukker.

4)	 Hovudføremålet	 med	 ordninga	 er	 på	 oppmoding	 å	 yte	
hjelp	 ved	 større	 katastrofesituasjonar,	 og	 å	 medverke	
til	 ei	 betre	 samordning	 av	 dei	 hjelpeaksjonane	 som	
medlemsstatane	og	Fellesskapet	utfører,	samstundes	som	
det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 dei	 særskilde	 behova	 til	 dei	
isolerte	 og	mest	 fjerntliggjande	 regionane	 eller	 øyane	 i	
Fellesskapet.	I	dei	seinare	åra	har	det	vore	ein	vesentleg	
auke	i	talet	på	statar	som	nyttar	seg	av	ordninga	for	hjelp	
innanfor	 katastrofevernebuing.	 Ordninga	 bør	 styrkjast	
for	 å	 sikre	 ein	 meir	 effektiv	 og	 synleg	 demonstrasjon	
av	 europeisk	 solidaritet,	 og	 for	 å	 gjere	 det	 mogleg	
å	 utvide	 kapasiteten	 når	 det	 gjeld	 å	 sikre	 ein	 snøgg	
innsats	 på	 europeisk	 plan	 som	 byggjer	 på	 modulane	
for	 katastrofevernebuing	 i	 medlemsstatane,	 slik	 det	
vart	 lagt	 vekt	 på	 under	 møtet	 til	 Det	 europeiske	 rådet	
16.-17.	juni	2005	og	i	resolusjonen	til	Europaparlamentet	
av	13.	januar	2005	om	tsunamikatastrofen.

(4)	 TEF	C	198	av	27.7.1991,	s.	1.
(5)	 TEF	L	326	av	3.12.1998,	s.	1.

RÅDSVEDTAK

av 8. november 2007

om skiping av ei fellesskapsordning for katastrofevernebuing (omarbeiding)(*)

(2007/779/EF,	Euratom)

 2012/EØS/35/36
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5)	 Gjennom	ordninga	vil	det	verte	 teke	 tilbørleg	omsyn	til	
det	relevante	regelverket	til	Fellesskapet	og	internasjonale	
plikter	 på	 dette	 området.	 Dette	 vedtaket	 bør	 difor	
ikkje	 påverke	 dei	 innbyrdes	 rettane	 og	 pliktene	 som	
medlemsstatane	har	i	medhald	av	tosidige	eller	fleirsidige	
avtaler,	om	spørsmål	som	er	nemnde	i	dette	vedtaket.

6)	 Ordninga	 bør	 lette	 innsatsen	 når	 det	 gjeld	
katastrofevernebuing	 ved	 alle	 typar	 større	
katastrofesituasjonar	 både	 innanfor	 og	 utanfor	
Fellesskapet,	 medrekna	 katastrofar	 som	 er	 valda	 av	
menneske,	 terrorhandlingar	 og	 teknologiske	 ulukker,	
strålingsulukker	 eller	 miljøulukker,	 medrekna	 utilsikta	
havureining.	Det	kan	vere	naudsynt	med	hjelp	på	området	
katastrofevernebuing	 i	 samband	 med	 alle	 dei	 nemnde	
katastrofesituasjonane	for	å	utfylle	den	innsatsen	som	kan	
gjerast	av	den	staten	som	er	råka	av	katastrofen.

7)	 Førebygging	 er	 særs	 viktig	 når	 det	 gjeld	 vern	 mot	
naturkatastrofar,	 teknologiske	 katastrofar	 og	
miljøkatastrofar,	 og	 vil	 krevje	 at	 ytterlegare	 tiltak	 vert	
vurderte.	Ved	å	medverke	til	vidareutviklinga	av	system	
for	 påvising	 og	 tidleg	 varsling	 bør	 Fellesskapet	 hjelpe	
medlemsstatane	 slik	 at	 reaksjonstida	 frå	 ein	 katastrofe	
oppstår	 til	 hjelpeaksjonen	 vert	 sett	 i	 gang,	 vert	 kortast	
mogleg,	 og	 slik	 at	 EU-borgarane	 vert	 varsla.	 Desse	
systema	 bør	 ta	 omsyn	 til	 og	 byggje	 på	 eksisterande	
informasjonskjelder.

8)	 Det	 må	 gjerast	 førebuande	 tiltak	 på	 medlemsstats-	
og	 fellesskapsplan	 for	 at	 innsatsgrupper	 snøgt	 skal	
kunne	 mobiliserast	 og	 verte	 samordna	 på	 den	 smidige	
måten	 som	 krevst,	 og	 gjennom	 eit	 opplæringsprogram	
sikre	 at	 vurderings-	 og/eller	 samordningsgruppene,	
innsatsgruppene	 og	 andre	 tilgjengelege	 ressursar	 om	
naudsynt	skal	kunne	handle	effektivt	og	utfylle	kvarandre.

9)	 Andre	 førebuande	 tiltak	 kan	 vere	 å	 samle	 opplysningar	
om	 naudsynte	 medisinske	 ressursar	 og	 fremje	 bruken	
av	ny	 teknologi.	Desse	opplysningane	gjeld	medisinske	
ressursar	 som	 medlemsstatane	 kan	 stille	 til	 rådvelde	
på	 frivillig	 grunnlag	 for	 å	 verne	 menneskehelsa	 etter	
oppmoding	 om	 innsats	 i	 medhald	 av	 ordninga.	 I	
samsvar	med	artikkel	296	i	traktaten	om	skipinga	av	Det	
europeiske	 fellesskapet	 skal	 ingen	 medlemsstatar	 vere	
plikta	 til	å	gje	opplysningar	som	dei	 reknar	for	å	vere	 i	
strid	med	grunnleggjande	tryggleiksinteresser.

10)	 Det	bør	vurderast	om	det	 skal	utviklast	 tilleggsmodular	
for	 hjelpeaksjonar	 innanfor	 katastrofevernebuing,	 med	
ressursar	 frå	 éin	 eller	 fleire	 medlemsstatar,	 som	 tek	
sikte	 på	 å	 vere	 fullt	 ut	 samverkande,	 slik	 at	 desse	 kan	
medverke	 til	å	utvikle	kapasiteten	for	snøgg	innsats	når	
det	gjeld	katastrofevernebuing.	Modulane	er	organiserte	
på	 medlemsstatsplan,	 og	 er	 underlagde	 leiinga	 og	
kommandoen	til	medlemsstatane.

11)	 Dersom	 det	 skulle	 oppstå	 eller	 er	 ein	 overhangande	
fare	 for	 at	 det	 kan	 oppstå	 større	 katastrofesituasjonar	
i	 Fellesskapet	 som	 gjev	 eller	 kan	 gje	 verknader	 over	
landegrensene,	 eller	 som	 kan	 føre	 til	 at	 det	 kjem	 ei	
oppmoding	 om	 hjelp	 på	 vegner	 av	 éin	 eller	 fleire	
medlemsstatar,	bør	det	meldast	frå	om	katastrofen	på	ein	
høveleg	 måte,	 eventuelt	 gjennom	 eit	 fastlagt	 felles	 og	
påliteleg	 kommunikasjons-	 og	 informasjonssystem	 ved	
katastrofesituasjonar.

12)	 Ordninga	 bør	 gjere	 det	 mogleg	 å	 mobilisere	 og	 lette	
samordninga	av	hjelpeaksjonar,	for	å	medverke	til	å	sikre	
eit	endå	betre	vern,	først	og	fremst	av	personar,	men	òg	
av	 kulturarven,	 og	 såleis	 redusere	 tap	 av	 menneskeliv,	
personskadar,	 tingsskadar,	 økonomiske	 skadar	 og	
miljøskadar,	 og	 gjere	 måla	 om	 sosial	 utjamning	 og	
solidaritet	meir	handgripelege.	Det	styrkte	samarbeidet	om	
hjelpeaksjonar	innanfor	katastrofevernebuing	bør	byggje	
på	 ein	 struktur	 for	 katastrofevernebuing	 i	 Fellesskapet	
der	 det	 finst	 eit	 overvakings-	 og	 informasjonssenter	 og	
eit	 felles	 kommunikasjons-	 og	 informasjonssystem	 ved	
katastrofesituasjonar	som	vert	forvalta	av	Kommisjonen,	
og	kontaktpunkt	 i	medlemsstatane.	Ordninga	bør	danne	
ei	ramme	for	innsamling	av	kontrollerte	opplysningar	om	
katastrofar	med	sikte	på	å	overføre	dei	til	medlemsstatane,	
og	for	deling	av	dei	røynslene	som	er	gjorde	i	samband	
med	hjelpeaksjonar.

13)	 Kontaktpunkta	i	medlemsstatane	bør	kunne	vere	i	stand	
til	 å	 gje	 opplysningar	 som	 stadfestar	 om	 den	 hjelpa	
som	 ein	 råka	 stat	 har	 bede	 om,	 finst	 tilgjengeleg,	
medrekna	opplysningar	om	tilgjengelege	militære	middel	
og	ressursar.

14)	 Tilgangen	til	eigna	transportmiddel	må	betrast	for	å	støtte	
utviklinga	 av	 evna	 til	 snøgg	 innsats	 på	 fellesskapsplan.	
Fellesskapet	 bør	 støtte	 og	 utfylle	 innsatsen	 til	
medlemsstatane	 ved	 å	 leggje	 til	 rette	 for	 felles	 bruk	 av	
transportressursane	 i	medlemsstatane	 og,	 dersom	det	 er	
naudsynt,	ved	å	finansiere	ytterlegare	transportmiddel.

15)	 Når	 det	 gjeld	 hjelpeaksjonar	 ved	 katastrofar	 utanfor	
Fellesskapet,	 bør	 ordninga	 fremje	 og	 støtte	 dei	 tiltaka	
som	 vert	 gjorde	 av	 Fellesskapet	 og	 medlemsstatane.	
Hjelpeaksjonar	 utanfor	 Fellesskapet	 kan	 anten	
gjennomførast	 på	 sjølvstendig	 grunnlag	 eller	 som	
del	 av	 ein	 aksjon	 som	 vert	 leidd	 av	 ein	 internasjonal	
organisasjon,	og	Fellesskapet	bør	difor	utvikle	sambandet	
sitt	med	relevante	internasjonale	organisasjonar.
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16)	 Når	Dei	sameinte	nasjonane	er	til	stades,	har	dei	ei	overordna	
rolle	 når	 det	 gjeld	 samordning	 av	 naudhjelpsaksjonar	 i	
tredjestatar.	 Hjelpa	 på	 området	 katastrofevernebuing	 i	
medhald	av	ordninga	bør	samordnast	med	Dei	sameinte	
nasjonane	 og	 andre	 relevante	 internasjonale	 aktørar,	
slik	 at	 dei	 tilgjengelege	 ressursane	 kan	 nyttast	 på	 best	
mogleg	 måte	 og	 unaudsynleg	 dobbeltarbeid	 unngåast.	
Ei	 betre	 samordning	 av	 hjelp	 gjennom	 ordninga	 for	
katastrofevernebuing	 er	 ein	 føresetnad	 for	 å	 støtte	 den	
overordna	samordninga	og	sikre	ein	omfattande	europeisk	
medverknad	 i	 den	 samla	 hjelpeinnsatsen.	 Ved	 større	
katastrofesituasjonar	der	det	vert	ytt	hjelp	 i	medhald	av	
både	ordninga	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1257/96	av	20.	
juni	1996	om	humanitær	hjelp(1),	bør	Kommisjonen	syte	
for	 at	 den	 samla	 fellesskapsinnsatsen	 er	 verknadsfull,	
samanhengande	og	utfyllande.

17)	 Ordninga	vil	òg	kunne	 lette	og	støtte	krisehandteringa	 i	
samsvar	med	 fellesfråsegna	 frå	Rådet	og	Kommisjonen	
av	29.	 september	2003	om	bruk	av	 fellesskapsordninga	
for	 katastrofevernebuing	 i	 den	 krisehandteringa	 som	
er	 nemnd	 i	 avdeling	 V	 i	 traktaten	 om	 Den	 europeiske	
unionen.	Dette	vedtaket	rører	ikkje	ved	kompetansen	og	
rolla	til	formannskapet	i	samband	med	krisehandtering	i	
medhald	av	den	nemnde	avdelinga.

18)	 Dersom	dei	konsulære	styresmaktene	i	medlemsstatane	ber	
om	det,	kan	ordninga	òg	nyttast	til	å	støtte	den	konsulære	
hjelpa	 til	 EU-borgarar	 ved	 større	 katastrofesituasjonar	 i	
tredjestatar	når	det	gjeld	katastrofevernebuing.

19)	 I	 tilfelle	 der	 bruk	 av	militære	middel	 og	 ressursar	 vert	
rekna	som	føremålstenleg,	vil	samarbeidet	med	militæret	
følgje	 dei	 reglane,	 framgangsmåtane	 og	 kriteria	 som	
Rådet	 eller	 dei	 rette	 organa	 til	 Rådet	 har	 fastsett	 med	
sikte	på	at	militære	ressursar	som	er	relevante	for	vern	av	
sivile,	skal	kunne	stillast	til	rådvelde	for	ordninga.

20)	 Bruken	 av	 militære	 middel	 og	 ressursar	 bør	 òg	 vere	 i	
samsvar	med	prinsippa	i	dei	relevante	retningslinjene	til	
Dei	sameinte	nasjonane.

21)	 Det	 bør	 vere	 mogleg	 å	 la	 kandidatstatar	 òg	 ta	 del	 i	
ordninga,	og	å	samarbeide	med	andre	tredjestatar	og	med	
internasjonale	og	regionale	organisasjonar.

22)	 Dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	 for	 å	 gjennomføre	 dette	
vedtaket,	 bør	 gjerast	 i	 samsvar	 med	 rådsbeslutning	

(1)	 TEF	L	163	av	2.7.1996,	s.	1.	Forordninga	endra	ved	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	1882/2003	(TEU	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

1999/468/EF	av	28.	juni	1999	om	fastsettelse	av	nærmere	
regler	 for	 utøvelsen	 av	 den	 gjennomføringsmyndighet	
som	er	tillagt	Kommisjonen(2).

23)	 Målet	for	dette	vedtaket,	som	er	å	leggje	til	rette	for	eit	
betre	samarbeid	mellom	Fellesskapet	og	medlemsstatane	
når	 det	 gjeld	 hjelpeaksjonar	 innanfor	 katastrofeverne-
buing	dersom	det	skulle	oppstå	eller	er	ein	overhangande	
fare	 for	 at	 det	 kan	 oppstå	 større	 katastrofesituasjonar,	
kan	 ikkje	 nåast	 i	 tilstrekkeleg	 grad	 av	medlemsstatane,	
og	 kan	 difor,	 på	 grunn	 av	 omfanget	 og	 verknadene	 av	
det	 framlagde	 tiltaket,	 betre	 nåast	 på	 fellesskapsplan,	
samstundes	som	det	vert	teke	omsyn	til	dei	føremonene	
som	ordninga	vil	kunne	medføre	når	det	gjeld	reduksjon	
av	tap	av	menneskeliv	og	skadar.

	 Dersom	ein	større	katastrofesituasjon	krev	større	innsats	
enn	 det	 som	 den	 råka	 medlemsstaten	 kan	 klare	 sjølv,	
bør	 denne	 staten	 kunne	 be	 om	 ressursar	 til	 å	 utfylle	
sine	 eigne	 katastrofevernebuingsressursar	 gjennom	
ordninga.	 Fellesskapet	 kan	 difor	 vedta	 tiltak	 i	 samsvar	
med	nærleiksprinsippet	 slik	 det	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 5	 i	
traktaten	 om	 skipinga	 av	Det	 europeiske	 fellesskapet.	 I	
samsvar	med	prinsippet	om	rimeleg	samhøve,	slik	det	er	
fastsett	i	den	nemnde	artikkelen,	går	ikkje	dette	vedtaket	
lenger	enn	det	som	er	naudsynt	for	å	nå	dette	målet.

24)	 I	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	 fellesskapet	
og	 traktaten	 om	 skipinga	 av	 Det	 europeiske	
atomenergifellesskapet	er	det	berre	høvesvis	artikkel	308	
og	203	som	gjev	heimel	for	å	gjere	dette	vedtaket	—

GJORT	DETTE	VEDTAKET:

KAPITTEL	I

Mål og verkeområde

Artikkel 1

1.	 Det	 vert	 oppretta	 ei	 fellesskapsordning	 (heretter	
kalla	 «ordninga»)	 for	 å	 styrkje	 samarbeidet	 mellom	
Fellesskapet	 og	 medlemsstatane	 ved	 hjelpeaksjonar	
innanfor	 katastrofevernebuing	 dersom	 det	 skulle	 oppstå	
eller	 er	 ein	 overhangande	 fare	 for	 at	 det	 kan	 oppstå	 større	
katastrofesituasjonar.

2.	 Det	 vernet	 som	 skal	 sikrast	 gjennom	 ordninga,	 skal	
i	 første	 rekkje	 gjelde	 personar,	 men	 òg	 miljø	 og	 eigedom,	
medrekna	kulturminne,	i	tilfelle	naturkatastrofar	og	katastrofar	
som	 er	 valda	 av	menneske,	 terrorhandlingar	 og	 teknologiske	
ulukker,	strålingsulukker	eller	miljøulukker,	medrekna	utilsikta	
havureining,	som	finn	stad	innanfor	eller	utanfor	Fellesskapet,	
samstundes	 som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 dei	 særlege	 behova	
til	 isolerte,	 fjerntliggjande	 og	 andre	 regionar	 eller	 øyar	 i	
Fellesskapet.

(2)	 TEF	L	184	av	17.7.1999,	 s.	23.	Vedtaket	endra	ved	avgjerd	2006/512/EF	
(TEU	L	200	av	22.7.2006,	s.	11).
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Ordninga	 skal	 ikkje	 påverke	 dei	 pliktene	 som	 følgjer	 av	
regelverket	til	Det	europeiske	fellesskapet	eller	Det	europeiske	
atomenergifellesskapet	eller	gjeldande	internasjonale	avtaler.

Artikkel 2

Ordninga	 omfattar	 ei	 rekkje	 element	 og	 tiltak,	 medrekna	
følgjande:

1.	 Registrering	 av	 innsatsgrupper	 og	 andre	 hjelpemannskap	
som	 er	 tilgjengelege	 i	medlemsstatane	 til	 å	 gjennomføre	
hjelpeaksjonar	dersom	det	skulle	oppstå	katastrofar.

2.	 Utarbeiding	 og	 gjennomføring	 av	 eit	 opplæringsprogram	
for	 innsatsgrupper	 og	 andre	 hjelpemannskap,	 og	 for	
sakkunnige	til	dei	gruppene	som	har	ansvaret	for	vurdering	
og/eller	 samordning	 (heretter	 kalla	 «vurderings-	 og/eller	
samordningsgrupper»).

3.	 Arbeidsgrupper,	 seminar	 og	 forsøksprosjekt	 om	 viktige	
sider	ved	hjelpeaksjonar.

4.	 Oppnemning	 og	 utsending	 av	 vurderings-	 og/eller	
samordningsgrupper.

5.	 Oppretting	 og	 forvalting	 av	 eit	 overvakings-	 og	
informasjonssenter	 som	 skal	 vere	 tilgjengeleg	 og	 i	 stand	
til	straks	å	gripe	inn	24	timar	i	døgnet,	og	som	skal	stillast	
til	rådvelde	for	medlemsstatane	og	Kommisjonen	som	eit	
ledd	i	ordninga.

6.	 Oppretting	og	forvalting	av	eit	felles	kommunikasjons-	og	
informasjonssystem	ved	katastrofesituasjonar	(CECIS)	med	
sikte	 på	 kommunikasjon	 og	 informasjonsdeling	 mellom	
overvakings-	og	informasjonssenteret	og	kontaktpunkta	til	
medlemsstatane.

7.	 Medverknad	 til	 utvikling	 av	 system	 for	 påvising	 og	
tidleg	 varsling	 av	 katastrofar	 som	 kan	 ha	 innverknad	 på	
territoriet	 til	 medlemsstatane,	 for	 såleis	 å	 få	 i	 stand	 ein	
snøgg	innsats	frå	medlemsstatane	og	Fellesskapet	si	side,	
og	medverknad	til	oppretting	av	slike	system	på	grunnlag	
av	 studiar	 og	 vurderingar	 av	 kva	 slags	 system	 som	
trengst	 og	 korleis	 dei	 kan	 setjast	 i	 verk,	 og	 på	 grunnlag	
av	 tiltak	 for	 å	 fremje	 sambandet	 deira	med	 overvakings-	
og	 informasjonssenteret	 og	 CECIS-systemet.	 Desse	
systema	skal	ta	omsyn	til	og	byggje	på	dei	informasjons-,	
overvakings-	og	påvisingskjeldene	som	alt	ligg	føre.

8.		 Støtte	til	medlemsstatane	for	at	dei	skal	få	tilgang	til	utstyr	
og	transportressursar	ved	å:

a)	 gje	og	dele	informasjon	om	utstyr	og	transportressursar	
som	medlemsstatane	kan	 stille	 til	 rådvelde	med	 sikte	
på	 felles	 bruk	 av	 slikt	 utstyr	 eller	 slike	 ressursar,

b)	 hjelpe	 medlemsstatane	 med	 å	 identifisere	
og	 lette	 tilgangen	 deira	 til	 transportressursar	
som	 kan	 vere	 tilgjengelege	 frå	 andre	 kjelder,	
òg	 frå	 den	 kommersielle	 marknaden,

c)	 hjelpe	 medlemsstatane	 med	 å	 identifisere	
utstyr	 som	 kan	 stillast	 til	 rådvelde	 frå	 andre	
kjelder,	 òg	 frå	 den	 kommersielle	 marknaden.

9.		 Styrking	 av	 dei	 transportressursane	 som	medlemsstatane	
stiller	 til	 rådvelde,	 gjennom	 levering	 av	 dei	 tilleggs-
ressursane	som	er	naudsynte	for	å	sikre	ein	snøgg	innsats	
ved	større	katastrofesituasjonar.

10.		Støtte	 til	 den	 konsulære	 hjelpa	 til	 EU-borgarar	 ved	
større	 katastrofesituasjonar	 i	 tredjestatar	 når	 det	 gjeld	
katastrofevernebuing,	dersom	dei	konsulære	styresmaktene	
i	medlemsstatane	ber	om	dette.

11.		Andre	 støttetiltak	 og	 utfyllande	 tiltak	 som	 er	 naudsynte	
innanfor	ramma	av	ordninga,	slik	det	er	nemnt	i	artikkel	4	
i	 rådsvedtak	 2007/162/EF,	 Euratom	 av	 5.	 mars	 2007	
om	 fastsetjing	 av	 ei	 finansieringsordning	 for	 sivil	
krisehandtering(1).

Artikkel 3

I	dette	vedtaket	tyder

1.	 «større	katastrofesituasjon»	 alle	 situasjonar	 som	har	 eller	
kan	 ha	 ein	 negativ	 innverknad	 på	 personar,	 miljø	 eller	
eigedom,	og	som	kan	føre	til	at	det	kjem	ei	oppmoding	om	
hjelp	i	medhald	av	ordninga,

2.	 «innsats»	alle	tiltak	som	vert	gjorde	i	medhald	av	ordninga	
under	 eller	 etter	 ein	 større	 katastrofesituasjon	 for	 å	
motverke	dei	direkte	følgjene	av	ein	slik	situasjon,

3.	 «vernebuing»	ein	tilstand	der	menneskelege	og	materielle	
ressursar	vert	stilte	til	rådvelde	på	førehand	for	å	sikre	ein	
effektiv	 og	 snøgg	 innsats	 dersom	 det	 skulle	 oppstå	 ein	
katastrofesituasjon,

4.	 «tidleg	 varsling»	 informasjon	 som	 er	 effektiv	 og	 skaffa	
fram	i	rett	tid,	og	som	gjer	det	mogleg	å	setje	i	verk	tiltak	
for	å	unngå	eller	minske	risikoar	og	sikre	vernebuinga	med	
sikte	på	ein	effektiv	innsats.

(1)	 TEU	L	71	av	10.3.2007,	s.	9.
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5.	 «modul»	 ei	 sjølvstendig	 og	 sjølvstyrande	 ordning	
av	 ressursane	 i	 medlemsstatane,	 som	 er	 styrd	 av	
førehandsdefinerte	 oppgåver	 og	 behov,	 eller	 ei	 mobil	
innsatsgruppe	 frå	 medlemsstatane	 som	 representerer	
både	 menneskelege	 og	 materielle	 ressursar,	 og	 som	 kan	
karakteriserast	ut	frå	evna	til	å	gjennomføre	hjelpeaksjonar	
eller	ut	frå	den	eller	dei	oppgåvene	som	ho	er	i	stand	til	å	
ta	på	seg.

Kapittel	II

Vernebuing

Artikkel 4

1.	 Medlemsstatane	 skal	 på	 førehand,	 innanfor	 dei	 rette	
tenestene	sine	og	særleg	innanfor	katastrofevernebuingstenestene	
eller	 andre	vernebuingstenester,	 peike	ut	dei	 innsatsgruppene	
eller	 modulane	 som	 kan	 vere	 tilgjengelege	 for	 deltaking	 i	
hjelpeaksjonar	eller	sendast	ut	på	svært	kort	varsel,	vanlegvis	
innan	tolv	timar	etter	at	ei	oppmoding	om	hjelp	er	gjeven.	Dei	
skal	ta	omsyn	til	at	samansetnaden	av	gruppa	eller	modulen	bør	
vere	avhengig	av	kva	slags	større	katastrofesituasjon	det	dreier	
seg	om,	og	kva	som	krevst	i	den	aktuelle	situasjonen.

2.	 Medlemsstatane	 skal	 peike	 ut	 sakkunnige	 som	 kan	
tilkallast	for	å	ta	del	i	ei	vurderings-	og/eller	samordningsgruppe	
i	katastrofeområdet.

3.	 Medlemsstatane	skal	arbeide	på	frivillig	grunnlag,	særleg	
for	 å	 oppfylle	 prioriterte	 behov	 for	 innsats	 eller	 støtte	 i	
medhald	av	ordninga,	for	å	utvikle	modular	som

a)	 er	samansette	av	ressursar	frå	éin	eller	fleire	medlemsstatar	
som	tek	del	i	ordninga,

b)	 er	 i	 stand	 til	 å	 utføre	 oppgåver	 i	 dei	 områda	 som	 krev	
innsats,

c)	 er	 i	 stand	 til	 å	 utføre	 oppgåvene	 sine	 i	 samsvar	 med	
godkjende	internasjonale	retningslinjer,	slik	at	dei	kan

i)	 sendast	ut	på	svært	kort	varsel	etter	at	det	er	kome	ei	
oppmoding	om	hjelp,

ii)	 arbeide	sjølvstendig	og	sjølvstyrande	i	eit	gjeve	tidsrom	
dersom	omstenda	på	staden	krev	det,

d)	 kan	samverke	med	andre	modular,

e)	 har	 gjennomgått	 opplæring	 og	 teke	 del	 i	 øvingar	 for	 å	
oppfylle	krava	til	samverknad	i	bokstav	a)	og	d),

f)	 høyrer	inn	under	ein	person	som	har	ansvaret	for	drifta	av	
modulane,

g)	 er	 i	 stand	 til	 å	 gje	 hjelp	 til	 andre	 EU-organ	 og/eller	
internasjonale	institusjonar,	særleg	Dei	sameinte	nasjonane.

4.	 Medlemsstatane	skal	vurdere	om	det	er	mogleg	eventuelt	
å	stille	andre	former	for	støtte	til	rådvelde	gjennom	dei	relevante	
tenestene,	som	t.d.	spesialisert	personale	og	spesialutstyr	til	å	
handsame	 ein	 særskild	 katastrofesituasjon,	 og	 å	 setje	 inn	
ressursar	 frå	 ikkje-statlege	 organisasjonar	 og	 andre	 relevante	
organ.

5.	 Medlemsstatar	 som	 ønskjer	 det,	 kan,	 med	 atterhald	
for	 høvelege	 tryggingskrav,	 gje	 opplysningar	 om	 relevante	
militære	middel	og	ressursar	som	vil	kunne	nyttast	som	ein	siste	
utveg	som	ein	del	av	hjelpa	på	området	katastrofevernebuing	
i	 medhald	 av	 ordninga,	 t.d.	 transport	 og	 logistikkstøtte	 eller	
medisinsk	støtte.

6.	 Innan	seks	månader	etter	at	dette	vedtaket	er	gjort,	skal	
medlemsstatane	 gje	 relevante	 allmenne	 opplysningar	 om	
innsatsgruppene,	dei	 sakkunnige,	modulane	og	annan	 innsats	
som	er	nemnd	i	nr.	1-4	i	denne	artikkelen,	og	straks	ajourføre	
desse	 opplysningane	 når	 det	 er	 naudsynt,	 og	 gje	 tilsvarande	
opplysningar	om	dei	medisinske	ressursane	som	er	nemnde	 i	
artikkel	5	nr.	6.

7.	 Medlemsstatane	 skal,	 med	 støtte	 frå	 Kommisjonen	
dersom	 dei	 ber	 om	 det,	 gjere	 dei	 tiltaka	 som	 er	 naudsynte	
for	 å	 syte	 for	 transport	 til	 rett	 tid	 i	 samband	 med	 den	
katastrofevernebuingshjelpa	som	dei	stiller	til	rådvelde.

8.	 Medlemsstatane	skal	peike	ut	kontaktpunkta	og	melde	frå	
til	Kommisjonen	om	dette.

Artikkel 5

Kommisjonen	skal	utføre	følgjande	oppgåver:

1.	 opprette	og	forvalte	overvakings-	og	informasjonssenteret	
(MIC),

2.	 opprette	 og	 forvalte	 det	 felles	 kommunikasjons-	 og	
informasjonssystemet	(CECIS),

3.	 medverke	 til	 å	utvikle	dei	 systema	 for	påvising	og	 tidleg	
varsling	av	katastrofar	som	er	nemnde	i	artikkel	2	nr.	7,

4.	 gjere	det	mogleg	å	mobilisere	og	på	kortast	mogleg	varsel	
sende	ut	små	grupper	av	sakkunnige	som	skal

a)	 vurdere	behovet	med	omsyn	til	katastrofevernebuing	i	
den	oppmodande	staten,	i	 lys	av	den	hjelpa	som	finst	
tilgjengeleg	 i	 medlemsstatane	 og	 gjennom	 ordninga,

b)	 når	 det	 er	 naudsynt,	 lette	 samordninga	 av	 hjelp	 på	
staden	når	det	gjeld	katastrofevernebuing,	og	eventuelt	
vere	 eit	 bindeledd	 til	 dei	 rette	 styresmaktene	 i	
den	 oppmodande	 staten	 når	 det	 er	 føremålstenleg,
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5.	 utarbeide	 eit	 opplæringsprogram	 som	 skal	 betre	 sam-
ordninga	av	hjelpeaksjonar	innanfor	katastrofevernebuing	
ved	 å	 sikre	 at	 det	 finst	 samverknad	 og	 komplementaritet	
mellom	dei	innsatsgruppene	og	modulane	som	er	nemnde	i	
artikkel	4	nr.	1,	eller	eventuelt	andre	hjelpemannskap	som	
er	nemnde	i	artikkel	4	nr.	4,	og	ved	å	betre	kompetansen	
til	 dei	 sakkunnige	 som	 er	 nemnde	 i	 artikkel	 4	 nr.	 2.	
Programmet	 bør	 omfatte	 felles	 kurs	 og	 øvingar	 i	 tillegg	
til	ei	utvekslingsordning	som	gjer	det	mogleg	å	utplassere	
einskildpersonar	til	teneste	i	andre	medlemsstatar,

6.	 samle	 og	 samanstille	 opplysningar	 om	 kva	 kapasitet	
medlemsstatane	 har,	 dersom	 det	 skulle	 oppstå	 større	
katastrofesituasjonar,	 til	 å	 halde	 ved	 lag	 produksjonen	
av	 serum	 og	 vaksinar	 eller	 andre	 naudsynte	 medisinske	
ressursar,	 og	 om	kva	 lager	 som	kan	 gjerast	 tilgjengelege	
for	innsatsen,

7.		 opprette	 eit	 program	 på	 grunnlag	 av	 dei	 røynslene	 som	
er	 gjorde	 innanfor	 ramma	 av	 ordninga,	 og	 spreie	 desse	
røynslene	gjennom	informasjonssystemet,

8.		 stimulere	 og	 oppmuntre	 til	 innføring	 og	 bruk	 av	 ny	
teknologi	innanfor	ordninga,

9.		 vedta	dei	tiltaka	som	er	førde	opp	i	artikkel	2	nr.	8	og	9,

10.		leggje	til	rette	for	at	sakkunnige	på	området	vurdering	og/
eller	samordning	skal	få	grunnleggjande	logistikkstøtte,

11.		gjere	eventuelle	andre	støttetiltak	og	utfyllande	tiltak	som	
er	 naudsynte	 innanfor	 ramma	 av	 ordninga,	 slik	 det	 er	
nemnt	i	artikkel	4	i	rådsvedtak	2007/162/EF,	Euratom.

KAPITTEL	III

Innsats

Artikkel 6

1.	 Dersom	det	skulle	oppstå	eller	er	ein	overhangande	fare	
for	at	det	kan	oppstå	større	katastrofesituasjonar	i	Fellesskapet	
som	har	eller	kan	ha	verknader	over	 landegrensene,	skal	den	
medlemsstaten	 der	 katastrofesituasjonen	 har	 oppstått,	 straks	
melde	frå	til	Kommisjonen	og	til	dei	medlemsstatane	som	kan	
verte	påverka	av	katastrofesituasjonen.

Første	 leddet	 skal	 ikkje	 nyttast	 dersom	 det	 alt	 er	 teke	
omsyn	 til	 denne	 meldeplikta	 i	 medhald	 av	 anna	 relevant	
regelverk	 i	 Det	 europeiske	 fellesskapet	 eller	 Det	 europeiske	
atomenergifellesskapet	eller	gjeldande	internasjonale	avtaler.

2.	 Dersom	 det	 skulle	 oppstå	 eller	 er	 ein	 overhangande	
fare	 for	 at	 det	 kan	 oppstå	 ein	 større	 katastrofesituasjon	 i	
Fellesskapet	 som	 kan	 føre	 til	 at	 det	 kjem	 ei	 oppmoding	 om	
hjelp	frå	éin	eller	fleire	medlemsstatar,	skal	medlemsstaten	der	

katastrofen	har	oppstått,	straks	melde	frå	til	Kommisjonen	om	
når	 ei	 eventuell	 oppmoding	 om	 hjelp	 gjennom	 overvakings-	
og	 informasjonssenteret	 kan	 ventast,	 slik	 at	 Kommisjonen	
eventuelt	vil	kunne	melde	frå	til	dei	andre	medlemsstatane	og	
mobilisere	dei	rette	tenestene	sine.

3.	 Dei	meldingane	som	er	nemnde	i	nr.	1	og	2,	skal	eventuelt	
gjevast	gjennom	CECIS.

Artikkel 7

1.	 Når	 det	 oppstår	 ein	 større	 katastrofesituasjon	 i	
Fellesskapet,	 kan	 ein	 medlemsstat	 anten	 oppmode	 om	 hjelp	
gjennom	overvakings-	og	informasjonssenteret	eller	direkte	frå	
dei	andre	medlemsstatane.	Oppmodinga	skal	vere	mest	mogleg	
spesifikk.

2.	 Dersom	det	vert	oppmoda	om	hjelp	gjennom	overvakings-	
og	 informasjonssenteret,	 skal	 Kommisjonen	 straks	 og	 på	
høveleg	måte

a)	 sende	 vidare	 oppmodinga	 til	 kontaktpunkta	 i	 dei	 andre	
medlemsstatane,

b)	 lette	mobiliseringa	av	innsatsgrupper,	sakkunnige,	modular	
og	andre	hjelpemannskap,

c)	 samle	 inn	 kontrollerte	 opplysningar	 om	 katastrofen	 og	
spreie	dei	til	medlemsstatane.

3.	 Ein	 medlemsstat	 som	 vert	 oppmoda	 om	 å	 hjelpe,	 skal	
straks	 avgjere	 om	 han	 er	 i	 stand	 til	 å	 gje	 den	 hjelpa	 som	
krevst,	 og	melde	 frå	 til	 den	 oppmodande	medlemsstaten	 om	
dette,	 anten	 gjennom	 overvakings-	 og	 informasjonssenteret	
eller	 direkte,	 og	 opplyse	 om	omfanget	 av	 og	 vilkåra	 for	 den	
hjelpa	 som	han	kan	gje.	Dersom	ein	medlemsstat	melder	 frå	
til	den	oppmodande	medlemsstaten	direkte,	skal	han	òg	gje	dei	
same	opplysningane	til	overvakings-	og	informasjonssenteret.	
Overvakings-	 og	 informasjonssenteret	 skal	 sende	 over	
opplysningane	til	medlemsstatane.

4.	 Den	 oppmodande	 medlemsstaten	 er	 ansvarleg	 for	 å	
leie	 hjelpeaksjonane.	 Styresmaktene	 i	 den	 oppmodande	
medlemsstaten	 skal	 fastsetje	 retningslinjer	 og,	 dersom	 det	
er	 naudsynt,	 fastleggje	 rammene	 for	 dei	 oppgåvene	 som	
innsatsgruppene	eller	modulane	har	fått.	Dei	nærmare	reglane	
for	 utføringa	 av	 desse	 oppgåvene	 skal	 overlatast	 til	 den	
ansvarlege	 personen	 som	 er	 oppnemnd	 av	 den	 hjelpeytande	
medlemsstaten.

5.	 Dersom	 den	 oppmodande	 medlemsstaten	 ber	
innsatsgruppene	 om	 å	 leie	 innsatsen	 på	 sine	 vegner,	 skal	
gruppene	eller	modulane	 frå	medlemsstatane	og	Fellesskapet	
leggje	vinn	på	å	samordne	innsatsen	sin.

6.	 Dersom	 det	 vert	 sendt	 ut	 vurderings-	 og/eller	
samordningsgrupper,	 skal	 desse	 lette	 samordninga	 mellom	
innsatsgruppene	og	vere	eit	bindeledd	til	dei	rette	styresmaktene	
i	den	oppmodande	medlemsstaten.
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Artikkel 8

1.	 Dersom	 det	 skulle	 oppstå	 ein	 større	 katastrofesituasjon	
utanfor	Fellesskapet,	kan	artikkel	7	på	oppmoding	òg	nyttast	
på	 hjelpeaksjonar	 innanfor	 katastrofevernebuing	 som	 vert	
gjennomførde	utanfor	Fellesskapet.

Desse	 hjelpeaksjonane	 kan	 anten	 utførast	 på	 sjølvstendig	
grunnlag,	eller	vere	ein	del	av	ein	aksjon	som	vert	leidd	av	ein	
internasjonal	organisasjon.

Omfanget	av	den	samordninga	som	er	nemnd	i	denne	artikkelen,	
skal	berre	omfatte	hjelp	som	vert	ytt	gjennom	ordninga.

Dei	 tiltaka	 som	 vert	 gjorde	 i	 medhald	 av	 denne	 artikkelen,	
rører	 ikkje	 ved	 dei	 tiltaka	 som	 er	 vedtekne	 i	 medhald	 av	
avdeling	V	i	traktaten	om	Den	europeiske	unionen.

2.	 Dersom	 hjelpeaksjonar	 innanfor	 katastrofevernebuing	
som	er	nemnde	i	nr.	1,	vert	sette	i	verk	etter	ei	oppmoding	som	
er	 formidla	 gjennom	 overvakings-	 og	 informasjonssenteret,	
skal	den	medlemsstaten	som	har	formannskapet	i	Rådet	for	Den	
europeiske	unionen	(heretter	kalla	«formannskapet»),	syte	for	
den	 overordna	 samordninga	 av	 hjelpeaksjonane,	 samstundes	
som	 det	 vert	 teke	 omsyn	 til	 den	 operative	 samordningsrolla	
som	Kommisjonen	har	fått	i	medhald	av	nr.	4.

3.	 Når	 det	 gjeld	 politisk	 og	 strategisk	 samordning,	 skal	
formannskapet	særleg

a)	 vurdere	om	det	eventuelt	er	føremålstenleg	å	nytte	ordninga	
som	eit	middel	til	å	lette	og	støtte	krisehandteringa,

b)	 dersom	det	 ser	det	 som	naudsynt,	opprette	 samband	med	
den	råka	tredjestaten	på	politisk	plan,	og	vere	eit	bindeledd	
til	denne	staten	gjennom	alle	stadium	av	krisesituasjonen	
innanfor	den	overordna	politiske	og	strategiske	ramma	av	
hjelpeaksjonen.

Der	det	høver,	kan	 formannskapet	be	ein	 annan	medlemsstat	
om	 heilt	 eller	 delvis	 å	 ta	 på	 seg	 ansvaret	 for	 politisk	 og	
strategisk	samordning,	eller	be	Kommisjonen	om	å	støtte	slik	
samordning.

4.	 Den	operative	samordninga	skal	utførast	av	Kommisjonen	
i	nært	samarbeid	med	formannskapet	og	innanfor	den	ramma	
for	politisk	og	strategisk	samordning	som	er	nemnd	i	nr.	3.	Den	
operative	samordninga	skal	omfatte	dei	følgjande	formene	for	
verksemd,	etter	behov:

a)	 å	 halde	 ved	 lag	 ein	 jamleg	 dialog	 med	 kontaktpunkta	 i	
medlemsstatane,	for	gjennom	ordninga	å	sikre	ein	effektiv	
og	 samanhengande	 europeisk	 medverknad	 til	 den	 samla	
hjelpeinnsatsen	når	det	gjeld	katastrofevernebuing,	særleg	
ved

i)	 straks	 å	 gje	 medlemsstatane	 fullstendig	 informasjon	
om	oppmodingane	om	hjelp,

ii)	 å	 sende	 ut	 vurderings-	 og/eller	 samordningsgrupper	
på	staden	som	skal	vurdere	situasjonen	og	behova	og/
eller	lette	den	operative	samordninga	på	staden	av	den	
hjelpa	som	vert	ytt	gjennom	ordninga,

iii)	 å	 utarbeide	 vurderingar	 av	 behova	 i	 samarbeid	 med	
vurderings-	 og/eller	 samordningsgruppene	 og	 andre	
aktørar,	medrekna	andre	EU-tenester,

iv)	 å	dele	relevante	vurderingar	og	analysar	med	alle	dei	
aktørane	som	det	gjeld,

v)	 å	 leggje	 fram	 ei	 oversikt	 over	 den	 hjelpa	 som	
medlemsstatane	og	andre	kjelder	tilbyr,

vi)	 å	 gje	 råd	 om	 kva	 slags	 hjelp	 som	 krevst,	 for	
såleis	 å	 sikre	 at	 den	 hjelpa	 som	 vert	 ytt	 innanfor	
katastrofevernebuing,	 er	 i	 samsvar	med	 vurderingane	
av	behova,

vii)	å	gje	hjelp	til	å	overvinne	eventuelle	praktiske	vanskar	
i	 samband	 med	 ytinga	 av	 hjelp,	 t.d.	 med	 omsyn	 til	
transitt	og	toll,

b)	 å	 knyte	 kontakt	 med	 den	 råka	 tredjestaten	 når	 det	 gjeld	
tekniske	 saker,	 som	 t.d.	 det	 nøyaktige	 behovet	 for	 hjelp,	
godtaking	 av	 tilbod	 og	 dei	 praktiske	 ordningane	 for	
mottaking	og	fordeling	av	hjelp	lokalt,

c)	 å	 knyte	 kontakt	 eller	 samarbeide	 med	 Kontoret	 til	 Dei	
sameinte	 nasjonane	 for	 samordning	 av	 humanitære	
aktivitetar	 (OCHA)	 når	 dette	 er	 til	 stades,	 og	med	 andre	
relevante	aktørar	som	medverkar	i	det	samla	hjelpearbeidet,	
for	såleis	å	skape	best	mogleg	samverknad,	leggje	vinn	på	
å	 oppnå	 komplementaritet	 og	 unngå	 dobbeltarbeid	 og	
opphald	i	arbeidet,

d)	 å	 knyte	 kontakt	 med	 alle	 relevante	 aktørar,	 særleg	 i	
sluttfasen	av	hjelpeaksjonen	i	medhald	av	ordninga,	for	å	
leggje	til	rette	for	ei	smidig	avslutning.

5.	 Når	det	høver,	kan	Kommisjonen	i	kvart	einskilt	 tilfelle	
ta	 på	 seg	 operative	 tilleggsoppgåver	 med	 samtykke	 frå	
formannskapet.
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6.	 Kommisjonen	kan,	i	nært	samarbeid	med	formannskapet,	
oppnemne	dei	vurderings-	og/eller	samordningsgruppene	som	
er	nemnde	i	nr.	4	bokstav	a)	ii).	Gruppene	skal	vere	samansette	
av	sakkunnige	og	ein	gruppeleiar	som	medlemsstatane	stiller	
til	 rådvelde	 i	 kvart	 einskilt	 tilfelle.	 Kommisjonen	 skal	 velje	
ut	 dei	 sakkunnige	 og	 leiaren	 for	 gruppa	 på	 grunnlag	 av	
kvalifikasjonar	 og	 røynsler,	 medrekna	 den	 opplæringa	 som	
dei	har	 fått	gjennom	ordninga,	 tidlegare	røynsler	 frå	oppdrag	
i	medhald	av	ordninga	og	frå	anna	internasjonalt	hjelpearbeid.	
Ved	 utveljinga	 skal	 det	 òg	 leggjast	 vekt	 på	 andre	 kriterium,	
medrekna	språkkunnskapar,	for	å	sikre	at	gruppa	til	saman	har	
dei	kvalifikasjonane	som	trengst	i	den	spesifikke	situasjonen.

Overvakings-	og	informasjonssenteret	skal	halde	nær	kontakt	
med	 vurderings-	 og/eller	 samordningsgruppene,	 og	 gje	 dei	
støtte	og	råd.

7.	 Formannskapet	og	Kommisjonen	 skal	 syte	 for	 at	det	 er	
eit	nært	samarbeid,	og	halde	ved	lag	ein	jamleg	dialog	når	det	
gjeld	innsatsen	på	alle	stadium	i	katastrofesituasjonen.

Den	 operative	 samordninga	 skal	 integrerast	 fullt	 ut	med	 den	
overordna	samordninga	som	OCHA	utfører	når	dette	kontoret	
er	til	stades,	og	skal	respektere	den	leiande	rolla	som	det	har.

Samordninga	 gjennom	 ordninga	 rører	 ikkje	 ved	 tosidige	
kontaktar	mellom	dei	deltakande	medlemsstatane	og	staten	som	
er	råka,	heller	ikkje	ved	samarbeidet	mellom	medlemsstatane	
og	 Dei	 sameinte	 nasjonane.	 Slike	 tosidige	 kontaktar	 kan	 òg	
nyttast	til	å	medverke	til	samordning	gjennom	ordninga.

Det	skal	leggjast	vekt	på	samverknad	og	komplementaritet	med	
andre	 ordningar	 i	 Unionen	 eller	 Fellesskapet.	 Kommisjonen	
skal	særleg	syte	for	at	det	er	komplementaritet	og	samanheng	
mellom	 tiltaka	 i	 medhald	 av	 ordninga	 og	 tiltak	 som	 vert	
finansierte	i	medhald	av	forordning	(EF)	nr.	1257/96.

Dersom	det	skulle	oppstå	ein	større	katastrofesituasjon	utanfor	
Fellesskapet,	 bør	 ein	 mogleg	 bruk	 av	 tilgjengelege	 militære	
middel	og	ressursar	til	støtte	for	katastrofevernebuinga	vere	i	
samsvar	med	prinsippa	 i	 dei	 relevante	 retningslinjene	 til	Dei	
sameinte	nasjonane.

8.	 Den	 samordnande	 rolla	 til	 formannskapet	 og	
Kommisjonen	 som	 er	 nemnd	 i	 denne	 artikkelen,	 skal	 ikkje	
røre	ved	den	kompetansen	og	det	ansvaret	som	medlemsstatane	
har	 når	 det	 gjeld	 gruppene	 og	 modulane	 deira	 og	 annan	
støtte,	 medrekna	 militære	 middel	 og	 ressursar.	 Framfor	 alt	
må	 samordninga	 til	 formannskapet	 og	 Kommisjonen	 ikkje	
innebere	 at	 det	 vert	 gjeve	 ordrar	 til	 medlemsstatane	 sine	
grupper,	 modular	 og	 annan	 støtte,	 som	 skal	 setjast	 inn	 på	
frivillig	grunnlag	i	samsvar	med	samordninga	i	hovudkvarteret	
og	på	staden.

9.	 For	 å	 gjere	 det	 mogleg	 med	 den	 samordninga	 som	 er	
nemnd	i	nr.	1-8,	og	for	å	sikre	ein	omfattande	medverknad	i	det	
overordna	hjelpearbeidet

a)	 skal	 alle	 medlemsstatar	 som	 yter	 hjelp	 på	 området	
katastrofevernebuing	 slik	 det	 er	 nemnt	 i	 nr.	 1,	 etter	
ei	 oppmoding	 som	 er	 formidla	 gjennom	 overvakings-	
og	 informasjonssenteret,	 halde	 overvakings-	 og	
informasjonssenteret	fullt	ut	orientert	om	verksemda	si,	og

b)	 skal	 dei	 gruppene	 og	 modulane	 som	 medlemsstatane	
har	 på	 staden,	 og	 som	 tek	 del	 i	 hjelpeaksjonen	 gjennom	
ordninga,	 ha	 nær	 kontakt	 med	 dei	 samordnings-	 og/
eller	 vurderingsgruppene	 som	 overvakings-	 og	
informasjonssenteret	har	på	staden.

Artikkel 9

Kommisjonen	kan	støtte	og	utfylle	den	hjelpa	som	vert	gjeven	
til	medlemsstatane	på	området	katastrofevernebuing	 innanfor	
ramma	av	ordninga,	ved	å	gjere	dei	tiltaka	som	er	førde	opp	i	
artikkel	2	nr.	8	og	9.

KAPITTEL	IV

Sluttføresegner

Artikkel 10

Ordninga	skal	vere	open	for	deltaking	for	kandidatstatar.

Andre	 tredjestatar	 kan,	 saman	 med	 internasjonale	 eller	
regionale	 organisasjonar,	 ta	 del	 i	 verksemd	 i	 medhald	 av	
ordninga	dersom	det	 finst	 avtaler	mellom	desse	 tredjestatane	
eller	organisasjonane	og	Fellesskapet	som	tillèt	dette.

Artikkel 11

Med	omsyn	til	bruken	av	dette	vedtaket	skal	medlemsstatane	
oppnemne	dei	rette	styresmaktene	og	melde	frå	til	Kommisjonen	
om	dette.

Artikkel 12

Kommisjonen	 skal	 fastsetje	 gjennomføringsreglar	 i	 medhald	
av	 dei	 framgangsmåtane	 som	 er	 nemnde	 i	 artikkel	 13	 nr.	 2,	
særleg	med	omsyn	til

1.	 dei	 ressursane	 som	 vert	 stilte	 til	 rådvelde	 for	 ein	
hjelpeaksjon,	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	4,

2.	 overvakings-	og	informasjonssenteret,	slik	det	er	fastsett	i	
artikkel	2	nr.	5,

3.	 CECIS,	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	2	nr.	6,
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4.	 vurderings-	 og/eller	 samordningsgruppene,	 slik	 det	 er	
fastsett	i	artikkel	2	nr.	4,	medrekna	kriterium	for	utveljing	
av	sakkunnige,

5.	 opplæringsprogrammet,	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	2	nr.	2,

6.	 modulane,	slik	det	er	fastsett	i	artikkel	4	nr.	3,

7.	 systemet	for	påvising	og	tidleg	varsling,	slik	det	er	fastsett	
i	artikkel	2	nr.	7,

8.	 opplysningar	om	medisinske	ressursar,	slik	det	er	fastsett	i	
artikkel	5	nr.	6,

9.	 hjelpeaksjonane	innanfor	Fellesskapet,	slik	det	er	fastsett	i	
artikkel	7,	og	hjelpeaksjonane	utanfor	Fellesskapet,	slik	det	
er	fastsett	i	artikkel	8.

Artikkel 13

1.	 Kommisjonen	 skal	 få	 hjelp	 av	 det	 utvalet	 som	 er	
oppnemnt	ved	artikkel	13	i	vedtak	2007/162/EF,	Euratom.

2.	 Når	det	vert	vist	til	dette	nummeret,	skal	artikkel	5	og	7	i	
avgjerd	1999/468/EF	nyttast.

Det	 tidsrommet	 som	 er	 fastsett	 i	 artikkel	 5	 nr.	 6	 i	 avgjerd	
1999/468/EF,	skal	vere	tre	månader.

Artikkel 14

Kommisjonen	 skal	 evaluere	 bruken	 av	 dette	 vedtaket	 kvart	
tredje	 år	 rekna	 frå	 datoen	 då	 det	 vart	 meldt,	 og	 sende	 over	
konklusjonane	 frå	 denne	 evalueringa	 til	 Europaparlamentet	
og	Rådet.

Eventuelle	 framlegg	 til	 endringar	 av	 dette	 vedtaket	 skal	
leggjast	ved	konklusjonane.

Artikkel 15

Vedtak	2001/792/EF,	Euratom	vert	oppheva.

Tilvisingar	 til	 det	 oppheva	 vedtaket	 skal	 forståast	 som	
tilvisingar	 til	 dette	 vedtaket,	 og	 skal	 lesast	 slik	 det	 er	 vist	 i	
jamføringstabellen	i	vedlegget.

Artikkel 16

Dette	vedtaket	er	retta	til	medlemsstatane.

Utferda	i	Brussel,	8.	november	2007.

 For Rådet

	 R.	PEREIRA

 Formann 



21.6.2012 Nr.	35/537EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG

Jamføringstabell

Rådsvedtak	2001/792/EF,	Euratom Dette	vedtaket

Artikkel	1	nr.	1 Artikkel	1	nr.	1

Artikkel	1	nr.	2	første	og	andre	leddet Artikkel	1	nr.	2	første	og	andre	leddet

Artikkel	1	nr.	2	tredje	leddet Synsmåte	4	andre	punktumet

Artikkel	1	nr.	3	det	innleiande	punktumet Artikkel	2	det	innleiande	punktumet

Artikkel	1	nr.	3	første	strekpunktet Artikkel	2	nr.	1

Artikkel	1	nr.	3	andre	strekpunktet Artikkel	2	nr.	2

Artikkel	1	nr.	3	tredje	strekpunktet Artikkel	2	nr.	3

Artikkel	1	nr.	3	fjerde	strekpunktet Artikkel	2	nr.	4

Artikkel	1	nr.	3	femte	strekpunktet Artikkel	2	nr.	5

Artikkel	1	nr.	3	sjette	strekpunktet Artikkel	2	nr.	6

— Artikkel	2	nr.	7

— Artikkel	2	nr.	8

— Artikkel	2	nr.	9

— Artikkel	2	nr.	10

Artikkel	1	nr.	3	sjuande	strekpunktet Artikkel	2	nr.	11

— Artikkel	3

Artikkel	2	nr.	1 Artikkel	6	nr.	1	og	2

Artikkel	2	nr.	2 Artikkel	6	nr.	3

Artikkel	3	det	innleiande	punktumet —

Artikkel	3	bokstav	a) Artikkel	4	nr.	1

Artikkel	3	bokstav	b) Artikkel	4	nr.	2

— Artikkel	4	nr.	3

Artikkel	3	bokstav	c) Artikkel	4	nr.	6

Artikkel	3	bokstav	d) Artikkel	4	nr.	4

— Artikkel	4	nr.	5

— Artikkel	4	nr.	7

Artikkel	3	bokstav	e) Artikkel	4	nr.	8	og	artikkel	11

Artikkel	4	det	innleiande	punktumet Artikkel	5	det	innleiande	punktumet

Artikkel	4	bokstav	a) Artikkel	5	nr.	1

Artikkel	4	bokstav	b) Artikkel	5	nr.	2

— Artikkel	5	nr.	3

Artikkel	4	bokstav	c) Artikkel	5	nr.	4

Artikkel	4	bokstav	d) Artikkel	5	nr.	5

Artikkel	4	bokstav	e) Artikkel	5	nr.	6
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Rådsvedtak	2001/792/EF,	Euratom Dette	vedtaket

Artikkel	4	bokstav	f) Artikkel	5	nr.	7

Artikkel	4	bokstav	g) Artikkel	5	nr.	8

Artikkel	4	bokstav	h) Artikkel	5	nr.	9

— Artikkel	5	nr.	10

— Artikkel	5	nr.	11

Artikkel	5	nr.	1 Artikkel	7	nr.	1	og	2

Artikkel	5	nr.	2 Artikkel	7	nr.	3

Artikkel	5	nr.	3 Artikkel	7	nr.	4

Artikkel	5	nr.	4 Artikkel	7	nr.	5

Artikkel	5	nr.	5 Artikkel	7	nr.	6

Artikkel	6	første	leddet Artikkel	8	nr.	1

Artikkel	6	andre	leddet Artikkel	8	nr.	2-9

— Artikkel	9

Artikkel	7 Artikkel	10	første	leddet

— Artikkel	10	andre	leddet

Artikkel	8	nr.	1 —

Artikkel	8	nr.	2	det	innleiande	punktumet Artikkel	12	det	innleiande	punktumet

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	a) Artikkel	12	nr.	1

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	b) Artikkel	12	nr.	2

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	c) Artikkel	12	nr.	3

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	d) Artikkel	12	nr.	4

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	e) Artikkel	12	nr.	5

— Artikkel	12	nr.	6

— Artikkel	12	nr.	7

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	f) Artikkel	12	nr.	8

Artikkel	8	nr.	2	bokstav	g) Artikkel	12	nr.	9

Artikkel	9	nr.	1 Artikkel	13	nr.	1

Artikkel	9	nr.	2 —

Artikkel	9	nr.	3 Artikkel	13	nr.	2

Artikkel	9	nr.	4 —

Artikkel	10 Artikkel	14

— Artikkel	15

Artikkel	11 —

Artikkel	12 Artikkel	16


