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12.2.2015 Nr. 10/1EØS-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 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for 
å bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 
samt restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut 
av restriksjonssonene. I forordningen er det også fastsatt 
vilkår for unntak fra utførselsforbudet som gjelder 
forflytning av mottakelige dyr samt deres sæd, egg og 
embryoer som fastsatt i direktiv 2000/75/EF.

2) I de seneste månedene har erfaringene vist at i en rekke 
medlemsstater kan effektiviteten av de tiltakene som er 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007 for å beskytte 
dyr mot angrep fra smittebærere, undergraves av en 
kombinasjon av faktorer, herunder smittebærende arter 
samt klima- og oppdrettsforhold for de mottakelige 
drøvtyggerne.

3) På bakgrunn av disse omstendighetene og i påvente av 
ytterligere vitenskapelige vurderinger bør det tillates at 
mottakermedlemsstater der innføring av ikke-immune 
dyr under slike omstendigheter kan utgjøre en risiko for 
dyrs helse, kan kreve at forflytning av ikke-immune dyr 
foregår i samsvar med tilleggsvilkår som er berettiget 
på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til 
de entomologiske og epidemiologiske forholdene dyr 
innføres under. Slike tilleggsvilkår bør begrenses til det 
som er nødvendig for å sikre effektiv beskyttelse av 
ikke-immune dyr mot angrep fra smittebærere.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 117 av 1.5.2008, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 289/2008 (EUT L 89 av 1.4.2008, s. 3).

4) En praktisk og effektiv måte å beskytte yngre dyr mot 
angrep fra smittebærere på, er å beskytte områdene der 
dyrene utsettes for smittebærere, forutsatt at dette utføres 
i samsvar med visse vilkår. Mottakermedlemsstatene 
bør derfor kunne kreve at disse vilkårene får anvendelse 
i forbindelse med innføring av unge ikke-immune dyr 
som det ikke er mulig å vaksinere. Da dette vil påvirke 
handelen innenfor Fellesskapet, bør hensikten om å 
anvende disse tilleggsvilkårene meddeles Kommisjonen, 
sammen med alle opplysninger som viser at vilkårene er 
berettiget.

5) Kommisjonen har anmodet om ytterligere 
vitenskapelige råd fra Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet. På bakgrunn av disse råd og 
ytterligere kunnskap og erfaring som innhentes, kan 
tiltakene fastsatt i denne forordning vurderes på nytt på et 
senere tidspunkt. Overgangsperioden bør derfor begrenes 
til å gjelde inntil 31. desember 2008.

6) I avsnitt A nr. 6 og 7 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 1266/2007 er det fastsatt vilkår for hvordan naturlig 
immune dyr kan unntas fra utførselsforbudet fastsatt i 
direktiv 2000/75/EF. Det er gjennomført forsøk som tyder 
på at beskyttelsen etter en blåtungeinfeksjon er relativt 
langvarig. Naturlig infiserte dyr er derfor immune i lang 
tid etter infeksjon med en bestemt serotype. Påvisning av 
en immunreaksjon mot blåtungeviruset hos dyr som ikke 
er vaksinerte, tyder på tidligere infeksjon. Beskyttelsen 
kan imidlertid variere avhengig av dyrerase, virusstamme 
og individuell variasjon hos dyrene. Ved å bekrefte en 
fortsatt antistoffreaksjon ved hjelp av to serologiske 
prøver, hvorav den første utføres mellom 60 og 360 dager 
før forflytning og den andre sju dager før forflytning, 
kan det derfor gis en ytterligere garanti for at slike dyr er 
immune og derfor trygt kan forflyttes.

7) Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 394/2008

av 30. april 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse mottakelige dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2015/EØS/10/01
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1. I kapittel 4 skal ny artikkel 9a lyde:

«Artikkel 9a

Overgangsbestemmelser

1. Som unntak fra artikkel 8 nr. 1 bokstav a) og på 
grunnlag av resultatene av en risikovurdering der det tas 
hensyn til de entomologiske og epidemiologiske forhold 
ved innførsel av dyr, kan mottakermedlemsstatene inntil 
31. desember 2008 kreve at forflytning av dyr som er 
omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 nr. 1 og oppfyller 
minst ett av vilkårene fastsatt i avsnitt A nr. 1-4 i vedlegg III, 
men som ikke oppfyller vilkårene i nr. 5-7 i nevnte avsnitt, 
skal oppfylle følgende tilleggsvilkår:

a) dyrene må være under 90 dager gamle,

b) dyrene må siden fødselen ha vært holdt i områder som 
er beskyttet mot smittebærere,

c) prøvene nevnt i avsnitt A nr. 1, 3 og 4 i vedlegg III må 
være utført tidligst sju dager før forflytningsdatoen.

2. En medlemsstat som har til hensikt å anvende 
tilleggsvilkårene fastsatt i nr. 1, skal på forhånd melde fra 
til Kommisjonen om dette.

Den skal framlegge for Kommisjonen alle nødvendige 
opplysninger og data som kreves for å berettige anvendelsen 
av disse tilleggsvilkårene på grunnlag av den entomologiske 
og epidemiologiske situasjonen i medlemsstaten, særlig 
med hensyn til hvilke smittebærende arter og serotyper av 
viruset som forekommer, samt klima- og oppdrettsforhold 
for de mottakelige drøvtyggerne.

Dersom Kommisjonen ikke har motsatt seg anvendelsen 
innen sju dager etter at meldingen ble gitt, skal 
meldermedlemsstaten umiddelbart ha rett til å anvende 

disse tilleggsvilkårene. Kommisjonen skal straks underrette 
de øvrige medlemsstatene om dette.

3. Kommisjonen skal gjøre opplysninger om 
anvendelsen av tilleggsvilkår i samsvar med nr. 2 
tilgjengelige for offentligheten.»

2. I avsnitt A i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 6 bokstav a) skal lyde:

«a)  de har med positivt resultat gjennomgått 
to serologiske prøver i samsvar med OIEs 
landdyrhåndbok for å påvise antistoffer mot 
serotypen av blåtungevirus; den første prøven er 
utført etter prøvetaking mellom 60 og 360 dager før 
forflytningsdatoen og den andre etter prøvetaking 
tidligst sju dager før forflytningsdatoen, eller»,

b) I nr. 7 skal innledende tekst og bokstav a) lyde:

«Dyrene er aldri blitt vaksinert mot blåtungeviruset, 
og har med positivt resultat gjennomgått to egnede 
serologiske prøver i samsvar med OIEs landdyrhåndbok 
som kan påvise spesifikke antistoffer mot alle serotyper 
av blåtungeviruset som forekommer eller kan antas å 
forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske 
opprinnelsesområdet, og

a) den første prøven skal være utført etter prøvetaking 
mellom 60 og 360 dager før forflytningsdatoen, og 
den andre prøven skal være utført etter prøvetaking 
tidligst sju dager før forflytningsdatoen, eller».

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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 37 og artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

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) I forordning (EF) nr. 998/2003(3) fastsettes kravene 
til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 
forflytning av kjæledyr, samt de regler som skal gjelde 
for kontroll av slike forflytninger.

2) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 
skal dessuten innførsel av hunder og katter som holdes 
som kjæledyr til Irlands, Maltas, Sveriges og Det forente 
kongerikes territorium i en overgangsperiode på fem år 
fra den datoen forordningen trer i kraft, være underlagt 
særlige krav, der det tas hensyn til medlemsstatenes 
særlige situasjon med hensyn til rabies.

3) I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 
kan medlemsstater som har særlige regler for å bekjempe 
ekinokokkose og flått den datoen denne forordning trer 
i kraft, i en overgangsperiode på fem år fra den datoen 
anvende disse kravene på innførsel av kjæledyr til sitt 
territorium. Finland, Irland, Malta, Sverige og Det 
forente kongerike anvender sine særlige innførselsregler 
for ekinokokkose, mens Irland, Malta og Det forente 
kongerike krever at hunder og katter som holdes som 
kjæledyr i tillegg skal behandles mot flått, noe som skal 
framgå av dyrenes pass.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 4.6.2008, s. 238, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) Uttalelse avgitt 12. desember 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. april 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 19. mai 2008.
(3) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 245/2007 (EUT L 73 av 13.3.2007, s. 9).

4) Overgangsordningene fastsatt i artikkel 6 og 16 i for-
ordning (EF) nr. 998/2003 utløper 3. juli 2008. I henhold til 
artikkel 23 i den forordningen skal overgangsordningene 
vurderes på nytt før overgangsperiodens slutt.

5) I henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 998/2003 
skulle derfor Kommisjonen innen 1. februar 2007 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
behovet for å opprettholde den serologiske prøvingen, 
sammen med egnede forslag for å fastsette den ordningen 
som skal anvendes etter overgangsordningene fastsatt i 
artikkel 6, 8 og 16 i nevnte forordning. Rapporten bør 
bygge på den erfaringen som er gjort og en risikovurdering, 
som skal bygge på en vitenskapelig uttalelse fra Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA).

6) EFSA har på Kommisjonens anmodning avgitt en 
vitenskapelig uttalelse for å bistå Kommisjonen med å 
foreslå relevante, vitenskapelig begrunnede endringer 
av forordning (EF) nr. 998/2003. Kommisjonen skulle 
dessuten vurdere rapporter fra medlemsstatene om deres 
erfaringer med gjennomføringen av artikkel 6, 8 og 16 i 
nevnte forordning.

7) Ettersom den vitenskapelige vurderingen har tatt 
lengre tid enn antatt, er imidlertid Kommisjonens 
rapport blitt forsinket. For å kunne ta tilstrekkelig 
hensyn til konklusjonene i rapporten, bør perioden med 
overgangsordninger forlenges.

8) Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 998/2003 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 nr. 1 skal innledende punktum lyde:

«1.  Til og med 30. juni 2010 skal innførsel av kjæledyrene 
oppført i del A i vedlegg I til Irlands, Maltas, Sveriges og 
Det forente kongerikes territorium være underlagt følgende 
krav:»

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 454/2008

av 21. mai 2008

om endring av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-
kommersiell forflytning av kjæledyr, med hensyn til forlengelse av overgangsperioden(*)
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2. I artikkel 16 skal første ledd lyde:

«Til og med 30. juni 2010 kan Finland, Irland, Malta, 
Sverige og Det forente kongerike, når det gjelder 
ekinokokkose, og Irland, Malta og Det forente kongerike 
når det gjelder flått, anvende de særlige regler for innførsel 
av kjæledyr til deres territorium som gjelder den datoen 
denne forordning trer i kraft.»

3. I artikkel 23 endres «1. januar 2008» til «1. juli 2010».

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 Strasbourg, 21. mai 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ

 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 rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 
om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og 
innførsel av slike dyr fra tredjestater(1), særlig artikkel 4 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 
om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med 
dyr av hestefamilien innenfor Fellesskapet(2), særlig artikkel 4 
nr. 2 bokstav c) og d), artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt og 
artikkel 8 nr. 1 første ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 94/28/EF av 23. juni 1994 om 
fastsettelse av prinsipper for avls- og avstamningsvilkår ved 
import fra tredjestater av dyr samt deres sæd, egg og embryoer, 
og om endring av direktiv 77/504/EØF om renrasede avlsdyr 
av storfe(3), særlig artikkel 3 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 93/623/EØF av 20. oktober 1993 
om fastsettelse av identifikasjonsdokumentet (passet) 
som skal følge registrerte dyr av hestefamilien(4), ble 
det av hensyn til dyrehelsekontroll innført en metode 
for å identifisere registrerte dyr av hestefamilien når de 
forflyttes.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 7.6.2008, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55.
(3) EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66.
(4) EFT L 298 av 3.12.1993, s. 45. Vedtaket endret ved vedtak 2000/68/EF 

(EFT L 23 av 28.1.2000, s. 72).

2) Ved kommisjonsvedtak 2000/68/EF av 22. desember 
1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/623/
EØF og om fastsettelse av identifikasjon for avls- og 
produksjonsdyr av hestefamilien(5) er det fastsatt 
bestemmelser om identifikasjonsdokumentet som skal 
følge dyr av hestefamilien som forflyttes.

3) Medlemsstatene har gjennomført vedtak 96/623/EØF 
og 2000/68/EF på forskjellige måter. Dessuten er 
identifiseringen av dyr av hestefamilien i disse vedtakene 
knyttet til forflytning, mens andre husdyr i henhold til 
Fellesskapets regelverk skal identifiseres uansett om 
de forflyttes eller ikke, blant annet som ledd i tiltak 
for sykdomsbekjempelse. Det todelte systemet med 
avls- og produksjonsdyr av hestefamilien på den ene 
side og registrerte dyr av hestefamilien på den annen 
side kan dessuten føre til at det utstedes mer enn ett 
identifikasjonsdokument for samme dyr, noe som bare 
kan imøtegås ved at dyret forsynes med et merke som 
ikke kan fjernes, men som ikke nødvendigvis er synlig, 
første gangen det identifiseres.

4) Oversiktsdiagrammet i identifikasjonsdokumentet i 
vedtak 93/623/EØF samsvarer ikke helt med lignende 
opplysninger som kreves av internasjonale organisasjoner 
som administrerer dyr av hestefamilien til konkurranser 
og veddeløp, og av Verdens dyrehelseorganisasjon 
(OIE). Derfor bør det ved denne forordning utarbeides et 
oversiktsdiagram som dekker Fellesskapets behov, og er i 
samsvar med internasjonalt godkjente krav.

5) Import av dyr av hestefamilien er fortsatt omfattet av 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 90/426/EØF, og særlig 
i kommisjonsvedtak 93/196/EØF av 5. februar 1993 
om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest 
ved import av dyr av hestefamilien til slakting(6), og 
kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om 
krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved 
import av registrerte dyr av hestefamilien og dyr av 
hestefamilien til oppdrett og produksjon(7).

(5) EFT L 23 av 28.1.2000, s. 72.
(6) EFT L 86 av 6.4.1993, s. 7. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1792/2006 (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 1).
(7) EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1792/2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 504/2008

av 6. juni 2008

om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 90/427/EØF med hensyn til metoder for 
identifisering av dyr av hestefamilien(*)

2015/EØS/10/03



Nr. 10/6 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6) Når tollprosedyrene fastsatt i rådsforordning (EF) 
nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av 
Fellesskapets tollkodeks(1) gjennomføres, er det også 
nødvendig å vise til rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 
12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få 
anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man med hensyn 
til handel med landbruksvarer(2). Ved forordning (EØF) 
nr. 706/73 fastsettes det at fellesskapsbestemmelsene 
om veterinærregelverket får anvendelse fra 1. september 
1973, men dette omfatter ikke Fellesskapets regelverk 
på det avlstekniske området. Denne forordning bør få 
anvendelse uten at nevnte forordning berøres.

7) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et 
system for identifikasjon og registrering av storfe og om 
merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter(3) defineres 
begrepet «dyreholder». I artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/426/
EØF vises det derimot til eieren eller oppdretteren av 
dyret. Ved rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om 
fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe 
afrikansk hestepest(4) anvendes en fellesdefinisjon av 
termene «eier» og «dyreholder». Ettersom eieren av et 
dyr av hestefamilien i henhold til Fellesskapets regelverk 
og nasjonal lovgivning ikke nødvendigvis er den som har 
ansvaret for dyret, bør det klargjøres at det først og fremst 
er dyreholderen av dyret av hestefamilien, som også kan 
være eieren, som bør ha ansvaret for å identifisere dyret i 
samsvar med denne forordning.

8) Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk 
bør de metodene for identifisering av dyr av hestefamilien 
som fastsettes ved denne forordning, få anvendelse uten 
at det berører kommisjonsvedtak 96/78/EF av 10. januar 
1996 om fastsettelse av kriterier for oppføring og 
registrering av avlsdyr av hestefamilien i stambøker(5).

9) Disse metodene bør være i samsvar med de prinsippene 
som er fastsatt av avlsorganisasjoner, som er godkjent i 
samsvar med kommisjonsvedtak 92/353/EØF av 11. juni 
1992 om fastsettelse av kriterier for godkjenning eller 
autorisering av organisasjoner og lag som oppretter eller 
fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien(6). I 
samsvar med nevnte vedtak skal den organisasjonen eller 

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning  
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

(2) EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1. Forordningen endret ved forordning  
(EØF) nr. 1174/86 (EFT L 107 av 24.4.1986, s. 1).

(3) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning  
(EF) nr. 1791/2006.

(4) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(5) EFT L 19 av 25.1.1996, s. 39.
(6) EFT L 192 av 11.7.1992, s. 63.

det laget som fører stamboken over rasens opprinnelse, 
utarbeide prinsipper for et system for identifisering av dyr 
av hestefamilien, for inndeling av stamboken i klasser og 
for registrering av avstamningen i stamboken.

10) Dessuten bør opprinnelsesbeviset som nevnt i artikkel 4 
nr. 2 bokstav d) i direktiv 90/427/EØF, som skal inngå 
i identifikasjonsdokumentet, omfatte alle nødvendige 
opplysninger for å sikre at dyr av hestefamilien som 
forflyttes mellom forskjellige stambøker, føres inn i den 
relevante klassen i stamboken i henhold til de kriteriene 
som dyrene oppfyller.

11) I samsvar med artikkel 1 tredje strekpunkt i 
kommisjonsvedtak 96/510/EF av 18. juli 1996 om 
fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater for 
import av avlsdyr og deres sæd, egg og embryoer(7) 
skal avstamnings- og avlssertifikatet for registrerte 
dyr av hestefamilien være i samsvar med det 
identifikasjonsdokumentet som er fastsatt i vedtak 
93/623/EØF. Det er derfor nødvendig å klargjøre at alle 
henvisninger til vedtak 93/623/EØF, men også til vedtak 
2000/68/EF, skal forstås som henvisninger til denne 
forordning.

12) Ettersom alle dyr av hestefamilien som er født i eller 
importert til Fellesskapet i samsvar med denne forordning, 
bør identifiseres med bare ett identifikasjonsdokument, 
kreves det særlige bestemmelser når dyrs status endres fra 
avls- og produksjonsdyr av hestefamilien til registrerte 
dyr av hestefamilien, som definert i artikkel 2 bokstav c) i 
direktiv 90/426/EØF.

13) Medlemsstatene bør ha muligheten til å innføre særlige 
ordninger for identifisering av dyr av hestefamilien som 
er viltlevende eller delvis viltlevende i definerte områder 
eller på definerte territorier, herunder i naturreservater, for 
å sikre samsvar med artikkel 2 annet ledd i direktiv 92/35/
EØF.

14) Bruk av elektroniske identifikatorer («signalgivere») 
for dyr av hestefamilien er allerede svært utbredt på 
internasjonalt plan. Denne teknologien bør utnyttes for å 
sikre en nær forbindelse mellom dyret av hestefamilien og 
identifikasjonsmerket. Dyr av hestefamilien bør merkes 
med en signalgiver, men det bør også være mulig å bruke 
alternative metoder for å kontrollere dyrets identitet, 
forutsatt at disse alternative metodene gir tilsvarende 
garantier for at flere identifikasjonsdokumenter ikke kan 
utstedes.

(7) EFT L 210 av 20.8.1996, s. 53. Vedtaket endret ved vedtak 2004/186/EF 
(EUT L 57 av 25.2.2004, s. 27).
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15) Selv om dyr av hestefamilien alltid skal følges av 
sitt identifikasjonsdokument i henhold til gjeldende 
fellesskapsregelverk, bør det være mulig å gi unntak fra 
dette kravet dersom det er umulig eller upraktisk å bevare 
identifikasjonsdokumentet i hele levetiden til dyret av 
hestefamilien, eller dersom dette dokumentet ikke er 
utstedt, fordi dyret skal slaktes før det når den høyeste 
alderen som kreves før identifisering.

16) Disse unntakene bør gis med forbehold for artikkel 14 
i rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om 
fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke(1), 
som gir mulighet for unntak fra visse tiltak for 
sykdomsbekjempelse for identifiserte dyr av hestefamilien 
på driftsenheter der det er bekreftet utbrudd av nevnte 
sykdom.

17) Medlemsstatene bør også kunne tillate at det brukes 
et forenklet identifikasjonsdokument for dyr av 
hestefamilien som forflyttes på sitt eget territorium. I 
visse områder er det innført plastkort med en innebygget 
databrikke («smartkort») for lagring av data. Det 
bør være mulig å utstede slike smartkort i tillegg til 
identifikasjonsdokumentet og under visse omstendigheter 
bruke dem i stedet for det identifikasjonsdokumentet 
som følger dyr av hestefamilien ved forflytning i en 
medlemsstat. 

18) I samsvar med artikkel 8 i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse 
av overgangsordninger for gjennomføringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004(2) skal kravene 
om opplysninger om næringsmiddelkjeden for dyr av 
hestefamilien gjennomføres innen utgangen av 2009.

19) Det er nødvendig å fastsette bestemmelser om de 
tilfellene der det originale identifikasjonsdokumentet 
som er utstedt for hele dyrets levetid i samsvar med 
denne forordning, går tapt. Disse bestemmelsene bør 
så langt som mulig forhindre ulovlig besittelse av flere 
enn ett identifikasjonsdokument for å sikre en riktig 
beskrivelse av dyrets status som beregnet på slakting 
til konsum. Dersom det foreligger tilstrekkelige 
opplysninger som kan kontrolleres, bør et duplikat av 
dokumentet utstedes med opplysning om at det dreier seg 
om et slikt dokument, noe som generelt sikrer at dyret 
holdes ute fra næringsmiddelkjeden; i andre tilfeller 
bør det utstedes et erstatningsdokument, også med 
opplysning om at det dreier seg om et slikt dokument, noe 
som dessuten innebærer at et tidligere registrert dyr av 
hestefamilien nedklassifiseres til avls- og produksjonsdyr 
av hestefamilien.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF.

(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1246/2007 (EUT L 281 av 25.10.2007, s. 21).

20) I samsvar med artikkel 4 og 5 i direktiv 90/426/EØF er 
identifikasjonsdokumentet et redskap som skal forhindre 
at dyr av hestefamilien forflyttes ved sykdomsutbrudd 
på en driftsenhet der dyrene holdes eller oppdrettes. 
Det er derfor nødvendig å fastsette at dette dokumentets 
gyldighet ved forflytning ved utbrudd av visse 
sykdommer, midlertidig oppheves med opplysninger om 
dette i identifikasjonsdokumentet.

21) Dersom et dyr av hestefamilien dør på en annen måte enn 
ved slakting på et slakteri, bør den myndigheten som fører 
tilsyn med bearbeidingen av det døde dyret, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(3), levere 
identifikasjonsdokumentet tilbake til det utstedende 
organet, og det bør sikres at den signalgiveren eller andre 
alternative metoder, herunder merker, som benyttes for å 
kontrollere identiteten til dyr av hestefamilien, ikke kan 
brukes på nytt.

22) For å forhindre at signalgivere kommer inn i 
næringsmiddelkjeden, skal kjøtt fra dyr som det ikke har 
vært mulig å fjerne signalgiveren fra på slaktetidspunktet, 
erklæres for uegnet til konsum i samsvar med avsnitt II 
kapittel V i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av 
offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse 
beregnet på konsum(4).

23) Standardiseringen av hvor signalgiveren skal implanteres 
og angivelse av dette stedet i identifikasjonsdokumentet, 
bør gjøre det lettere å finne implanterte signalgivere.

24) I samsvar med artikkel 2 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 
om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 
næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 
næringsmiddeltrygghet(5), defineres levende dyr som 
er beregnet på å bli brakt i omsetning for konsum, 
som næringsmidler. Ved nevnte forordning pålegges 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak et omfattende 
ansvar gjennom alle ledd i næringsmiddelproduksjonen, 
herunder for sporbarhet av dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon.

(3) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1432/2007 (EUT L 320 av 6.12.2007, s. 13).

(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. 
Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

(5) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3).
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25) Avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, også registrerte 
dyr av hestefamilien, kan på et tidspunkt i sitt liv bli 
til slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 
bokstav d) i direktiv 90/426/EØF. Kjøtt fra enhovede 
dyr, synonymt med dyr av hestefamilien, er definert 
i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av 
særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(1).

26) I samsvar med avsnitt III nr. 7 i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 853/2004 skal den driftsansvarlige på slakteriet 
motta, kontrollere og reagere på opplysninger om 
næringsmiddelkjeden ved å sørge for opplysninger om 
opprinnelse, historikk og håndtering av dyr beregnet på 
næringsmiddelproduksjon. Vedkommende myndighet 
kan tillate at opplysninger om næringsmiddelkjeden 
for tamme enhovede dyr sendes til slakteriet sammen 
med dyrene i stedet for at de sendes på forhånd. Det 
identifikasjonsdokumentet som følger slaktedyret 
av hestefamilien, bør derfor utgjøre en del av disse 
opplysningene om næringsmiddelkjeden.

27) I samsvar med avsnitt II kapittel III nr. 1 i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 854/2004 skal den offentlige 
veterinæren kontrollere om den driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetaket overholder plikten til å sikre 
at dyr som er godkjent for slakting til konsum, er riktig 
identifisert.

28) I samsvar med avsnitt III nr. 8 i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak kontrollere de passene som følger 
enhovede dyr, for å sikre at dyret er beregnet på slakting 
til konsum, og dersom de mottar dyret til slakting, skal de 
innlevere passet til den offentlige veterinæren.

29) Med forbehold for rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 
av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder 
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(2) og rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 
1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell 
eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2007 
(EUT L 281 av 25.10.2007, s. 8).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2008 (EUT L 22 av 25.1.2008, s. 8).

husdyrhold(3), er behandling av dyr av hestefamilien 
med veterinærpreparater underlagt europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring 
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (4).

30) Artikkel 10 nr. 2 og nr. 3 i direktiv 2001/82/EF inneholder 
særlige unntak fra bestemmelsene i artikkel 11 i 
nevnte direktiv for dyr av hestefamilien når det gjelder 
behandling av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 
med legemidler, for hvilke det er fastsatt en grenseverdi 
for restmengde for andre arter enn dem legemiddelet er 
beregnet på, eller som er godkjent for behandling av en annen 
tilstand, forutsatt at de aktuelle dyrene av hestefamilien 
er identifisert i samsvar med Fellesskapets regelverk, og 
at det er særskilt angitt i identifikasjonsdokumentet at de 
ikke er beregnet på slakting til konsum eller beregnet på 
slakting til konsum etter en tilbakeholdingstid på minst 
seks måneder etter at de er blitt behandlet med stoffer 
oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 
av 13. desember 2006 med hensyn til fastsettelse av en 
liste over stoffer som er uunnværlige for behandling av 
dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/82/EF om innføring av et 
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(5).

31) For å opprettholde kontrollen over utstedelsen av 
identifikasjonsdokumenter, bør et minimum av relevante 
opplysninger av betydning for utstedelsen av slike 
dokumenter registreres i en database. Når det gjelder 
databasene i de forskjellige medlemsstatene, bør det 
opprettes et samarbeid i samsvar med rådsdirektiv 
89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand 
mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om 
samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig 
anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene(6) for å 
lette utvekslingen av opplysninger.

32) UELN-systemet (Universal Equine Life Number eller 
et såkalt universelt identifikasjonsnummer for dyr av 
hestefamilien), er godkjent på verdensbasis av de største 
hesteavlsorganisasjonene og konkurranseorganene. 
Systemet er utviklet på initiativ av World Breeding 
Federation for Sport Horses (WBFSH), International 
Stud Book Committee (ISBC), World Arabian Horse 
Organization (WAHO), European Conference of 
Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence 
Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), Det 
internasjonale rideforbund (Fédération Equestre 
Internationale) (FEI) og Den europeiske travunion (Union 
Européenne du Trot) (UET), og det finnes opplysninger 
om systemet på UELNs nettsider(7).

(3) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/74/EF (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 17).

(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).

(5) EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33.
(6) EFT L 351 av 2.12.1989, s. 34.
(7) http://www.ueln.net
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33) UELN-systemet er egnet for registrering av både 
registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr 
av hestefamilien og gjør det mulig gradvis å innarbeide 
datanett slik at dyrenes identitet fortsatt kan kontrolleres 
i samsvar med artikkel 6 i direktiv 90/427/EØF når det 
gjelder registrerte dyr av hestefamilien.

34) De kodene som databasene tildeles, samt det formatet 
som benyttes for de registrerte identifikasjonsnumrene 
for de enkelte dyrene, skal ikke på noen måte komme 
i konflikt med det fastsatte UELN-systemet.  Før en 
database tildeles en ny kode, bør derfor listen over tildelte 
UELN-koder konsulteres.

35) I henhold til artikkel 7 nr. 3 i direktiv 90/426/EØF skal den 
offentlige veterinæren registrere identifikasjonsnummeret 
eller identifikasjonsdokumentets nummer til det 
slaktede dyret av hestefamilien, og sende en attest 
til vedkommende myndighet på avsenderstedet, på 
anmodning fra sistnevnte, som bekrefter at dyret er 
slaktet. I samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav i) i nevnte 
direktiv skal identifikasjonsdokumentet etter slakting 
av et registrert dyr av hestefamilien, leveres tilbake til 
det organet som har utstedt dokumentet. Disse kravene 
bør også gjelde for identifikasjonsdokumenter som er 
utstedt for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. 
Registrering av et UELN-kompatibelt individnummer og 
bruk av dette til identifisering av de myndighetene eller 
organene som utstedte identifikasjonsdokumentet, bør 
gjøre det lettere å oppfylle disse kravene. Medlemsstatene 
bør om mulig gjøre bruk av de kontaktorganene som de 
har utpekt i samsvar med artikkel 35 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 
2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs 
helse og velferd overholdes(1).

36) Den veterinærkontrollen som er en forutsetning for 
dyrehelsegarantiene i samsvar med artikkel 4 og 
5 i direktiv 90/426/EØF, kan bare sikres dersom 
vedkommende myndighet kjenner til driftsenheten 
som definert i artikkel 2 bokstav a) i nevnte 
direktiv. Lignende krav følger av anvendelsen av 
næringsmiddelregelverket for dyr av hestefamilien 
bestemt til næringsmiddelproduksjon. Siden dyr av 
hestefamilien forflyttes mye oftere enn andre husdyr, 
bør man imidlertid ikke forsøke å innføre alminnelig 
sporbarhet i sanntid for dyr av hestefamilien. Identifisering 
av dyr av hestefamilien bør derfor være et første skritt på 
veien mot et system for identifisering og registrering av 
dyr av hestefamilien, og dette systemet skal ferdigstilles 
innenfor rammen av Fellesskapets nye dyrehelsepolitikk.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

37) Med henblikk på en ensartet anvendelse av Fellesskapets 
regelverk for identifisering av dyr av hestefamilien i 
medlemsstatene, og for å sikre at regelverket er tydelig 
og oversiktlig, bør vedtak 93/623/EØF og 2000/68/EF 
oppheves og erstattes av denne forordning.

38) Det bør innføres overgangstiltak slik at medlemsstatene 
skal kunne tilpasse seg reglene i denne forordning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved denne forordning fastsettes regler for identifisering 
av dyr av hestefamilien som er:

a) født i Fellesskapet eller

b) frigitt for fri omsetning i Fellesskapet i samsvar med 
tollprosedyren definert i artikkel 4 nr. 16 bokstav a) i 
forordning (EØF) nr. 2913/92.

2. Denne forordning skal ikke berøre:

a) forordning (EØF) nr. 706/73 og vedtak 96/78/EF, og

b) tiltak truffet av medlemsstatene for å registrere driftsenheter 
som holder dyr av hestefamilien.
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Artikkel 2

Definisjoner

1. I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 bokstav a), 
c)-f), h) og i) i direktiv 90/426/EØF og artikkel 2 bokstav c) i 
direktiv 90/427/EØF anvendelse.

2. I dette direktiv menes videre med:

a) «dyreholder» enhver fysisk eller juridisk person som eier 
eller er i besittelse av dyr av hestefamilien, eller som har 
ansvar for å passe dyr av hestefamilien mot et vederlag 
eller vederlagsfritt, enten permanent eller midlertidig, 
herunder under transport, på markeder eller i forbindelse 
med konkurranser, veddeløp eller kulturarrangementer,

b) «signalgiver» en passiv innretning for radiobasert 
identifisering som bare kan avleses, og som:

i) er i samsvar med ISO-standard 11784 og benytter 
HDX- eller FDX-B-teknologi, og

ii) kan avleses med en leserenhet som er kompatibel med 
ISO-standard 11785 ved en avstand på minst 12 cm,

c) «dyr av hestefamilien» viltlevende eller tamme enhovede 
pattedyr av alle arter i slekten Equus tilhørende familien 
Equidae og krysninger av disse,

d) «unikt individnummer» en entydig 15-sifret alfanumerisk 
kode med opplysninger om det individuelle dyret av 
hestefamilien samt den databasen og den staten der disse 
opplysningene første gang ble registrert i samsvar med 
kodesystemet for unikt individnummer (UELN), og som 
omfatter følgende:

i) en 6-sifret UELN-kompatibel identifikasjonskode for 
databasen nevnt i artikkel 21 nr. 1, etterfulgt av

ii) et 9-sifret individuelt identifikasjonsnummer som 
tildeles dyret av hestefamilien,

e) «smartkort» en plastanordning med en innebygget 
databrikke for lagring og elektronisk overføring av 
opplysningene til kompatible datasystemer.

KAPITTEL II

IDENTIFIKASJONSDOKUMENT

Artikkel 3

Allmenne prinsipper og plikt til å identifisere dyr av 
hestefamilien

1. Dyr av hestefamilien som nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal 
ikke holdes med mindre de er identifisert i samsvar med denne 
forordning.

2. Når dyreholderen ikke eier dyret av hestefamilien, skal 
vedkommende handle innenfor rammen av denne forordning 
på vegne av og etter avtale med den fysiske eller juridiske 
personen som eier dyret av hestefamilien («eieren»).

3. I henhold til denne forordning skal systemet for 
identifisering av dyr av hestefamilien bestå av følgende deler:

a) ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele 
dyrets levetid,

b) en metode for å sikre en entydig forbindelse mellom 
identifikasjonsdokumentet og dyret av hestefamilien,

c) en database med identifikasjonsopplysninger, innført under 
et unikt identifikasjonsnummer, om det dyret som det er 
utstedt et identifikasjonsdokument for, til en person som er 
registrert i den samme databasen.

Artikkel 4

Organer som utsteder identifikasjonsdokumenter for dyr 
av hestefamilien

1. Medlemsstatene skal sikre at identifikasjonsdokumentet 
nevnt i artikkel 5 nr. 1 for registrerte dyr av hestefamilien, 
utstedes av følgende organer («utstedende organer»):

a) den organisasjonen eller det laget som er offisielt godkjent 
eller anerkjent av medlemsstaten eller av det offentlige 
kontoret i den berørte medlemsstaten, begge omhandlet i 
artikkel 2 bokstav c) første strekpunkt i direktiv 90/427/
EØF, som fører stamboken for den gjeldende dyrerasen, 
som nevnt i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF, 
eller

b) en avdeling av en internasjonal sammenslutning eller 
organisasjon med hovedkontor i en medlemsstat som 
administrerer konkurranse- eller løpshester, som nevnt i 
artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF.
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2. De identifikasjonsdokumentene som utstedes 
av myndighetene i en tredjestat, som utsteder 
avstamningssertifikater i henhold til artikkel 1 tredje strekpunkt 
i vedtak 96/510/EF, skal anses for å være gyldige i samsvar 
med denne forordning for registrerte dyr av hestefamilien 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b).

3. Det organet som utsteder identifikasjonsdokumentet nevnt 
i artikkel 5 nr. 1 for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, 
skal utpekes av vedkommende myndighet.

4. De utstedende organene nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal handle 
i samsvar med denne forordning, særlig bestemmelsene i 
artikkel 5, 8-12, 14, 16, 17, 21 og 23.

5. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre listen over 
utstedende organer og underrette de øvrige medlemsstatene og 
offentligheten om dette på et nettsted.

Opplysningene om utstedende organer skal minst omfatte 
de kontaktopplysningene som er nødvendige for at kravene i 
artikkel 19 kan oppfylles.

For å gjøre det lettere for medlemsstatene å gjøre de ajourførte 
listene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted 
der alle medlemsstatene skal legge en lenke til sine nasjonale 
nettsteder.

6. Listen over utstedende organer i tredjestater nevnt i nr. 2, 
skal utarbeides og ajourføres i samsvar med følgende vilkår:

a) vedkommende myndighet i den tredjestaten som det 
utstedende organet befinner seg i, skal garantere at:

i) det utstedende organet oppfyller vilkårene i nr. 2,

ii) dersom det utstedende organet er godkjent i 
samsvar med direktiv 94/28/EØF, skal det oppfylle 
opplysningskravet nevnt i artikkel 21 nr. 3 i denne 
forordning,

iii) lister over utstedende organer skal utarbeides, 
ajourføres og sendes til Kommisjonen,

b) Kommisjonen skal:

i) regelmessig underrette medlemsstatene om nye eller 
ajourførte lister som den har mottatt fra vedkommende 
myndigheter i berørte tredjestater i samsvar med 
bokstav a) iii),

ii) sørge for at ajourførte utgaver av disse listene er 
tilgjengelige for offentligheten,

iii) om nødvendig sørge for raskest mulig å sette spørsmål 
om listen over utstedende organer i tredjestater på 
dagsordenen i Den faste komité for avlsspørsmål 
med henblikk på en beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i rådsdirektiv 88/661/EØF(1).

Artikkel 5

Identifisering av dyr av hestefamilien som er født i 
Fellesskapet

1. Dyr av hestefamilien som er født i Fellesskapet, skal 
identifiseres med bare ett identifikasjonsdokument i samsvar 
med malen for identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien 
som er fastsatt i vedlegg I («identifikasjonsdokument» eller 
«pass»). Dokumentet skal utstedes for hele levetiden til dyret 
av hestefamilien.

Identifikasjonsdokumentet skal utstedes i et trykt, udelelig 
format og skal inneholde rubrikker for angivelse av de 
opplysningene som kreves i følgende avsnitt:

a) avsnitt I-X for registrerte dyr av hestefamilien,

b) minst avsnitt I, III, IV og VI-IX for avls- og produksjonsdyr 
av hestefamilien.

2. Det utstedende organet skal sikre at det ikke utstedes 
et identifikasjonsdokument for et dyr av hestefamilien med 
mindre minst avsnitt I i dokumentet er behørig fylt ut.

3. Med forbehold for artikkel 1 nr. 1 i vedtak 96/78/EF og 
uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 i denne 
artikkel, skal registrerte dyr av hestefamilien identifiseres i 
identifikasjonsdokumentet i samsvar med de reglene som er 
fastsatt av de utstedende organene, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 
eller 2 i denne forordning.

(1) EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36.
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4. For registrerte dyr av hestefamilien skal det utstedende 
organet som er nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og artikkel 4  
nr. 2 i denne forordning, fylle ut avsnitt II i identifikasjons-
dokumentet med opplysningene i opprinnelsesbeviset som 
nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i direktiv 90/427/EØF.

I samsvar med prinsippene for den godkjente eller anerkjente 
avlsorganisasjonen som fører stamboken for den opprinnelige 
rasen som det aktuelle registrerte dyret av hestefamilien 
tilhører, skal opprinnelsesbeviset inneholde fullstendige 
opplysninger om avstamning, det avsnittet i stamboken som er 
nevnt i artikkel 2 eller 3 i vedtak 96/78/EF, samt, dersom det 
er angitt, den klassen i stambokens hovedavsnitt som dyret av 
hestefamilien er ført inn i.

5. For å få utstedt et identifikasjonsdokument skal dyre-
holderen, eller eieren dersom lovgivningen i den medlemsstaten 
dyret er født i, uttrykkelige krever det, inngi en søknad innen 
den tidsfristen som er fastsatt i nr. 6 i denne artikkel og 
artikkel 7 nr. 1 for det identifikasjonsdokumentet som er nevnt 
i nr. 1 i denne artikkel, til det utstedende organet som er nevnt 
i artikkel 4 nr. 1, 2 eller 3, og framlegge alle de opplysningene 
som kreves for å etterkomme denne forordning.

6. Med forbehold for artikkel 13 nr. 1 skal dyr av hestefamilien 
som er født i Fellesskapet, identifiseres i samsvar med denne 
forordning innen 31. desember det året dyret av hestefamilien 
ble født, eller innen seks måneder fra fødselsdatoen, avhengig 
av hvilken dato som inntreffer sist.

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene beslutte å 
begrense det lengste tillatte tidsrommet for identifisering av dyr 
av hestefamilien til seks måneder.

Medlemsstater som benytter seg av unntaket i annet ledd, skal 
underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om 
dette.

7. Avsnittenes rekkefølge og nummerering skal forbli 
uendret i identifikasjonsdokumentet, bortsett fra avsnitt I som 
kan plasseres på midtoppslaget i identifikasjonsdokumentet.

8. Identifikasjonsdokumentet skal ikke utstedes i duplikater 
eller erstattes, med unntak av tilfellene fastsatt i artikkel 16 og 
17.

Artikkel 6

Unntak fra kravet om å fylle ut avsnitt I i 
identifikasjonsdokumentet

Når en signalgiver er implantert i samsvar med artikkel 11, eller 
dersom et individuelt, synlig alternativt merke som ikke kan 

fjernes, er påført i samsvar med artikkel 12, er det som unntak 
fra artikkel 5 nr. 2, tillatt å la være å fylle ut avsnitt I del A 
punkt 3(b)-(h) i identifikasjonsdokumentet, og avsnitt 1 del B 
punkt 12-18 i oversiktsdiagrammet i identifikasjonsdokumentet, 
eller å bruke et fotografi eller en utskrift som er tilstrekkelig 
detaljert til å identifisere dyret av hestefamilien, i stedet for å 
fylle ut oversiktsdiagrammet.

Unntaket i første ledd skal ikke berøre reglene for identifisering 
av dyr av hestefamilien som fastsettes av de utstedende 
organene nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 og 3.

Artikkel 7

Unntak ved identifisering av visse dyr av hestefamilien 
som er viltlevende eller delvis viltlevende

1. Som unntak fra artikkel 5 nr. 1, 3 og 5, kan vedkommende 
myndighet beslutte at dyr av hestefamilien som utgjør bestemte 
viltlevende eller delvis viltlevende bestander i visse områder, 
herunder naturreservater, som fastsettes av vedkommende 
myndighet, bare skal identifiseres i samsvar med artikkel 5 når 
de flyttes fra disse områdene eller tas i bruk som husdyr.

2. Medlemsstater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, 
skal underrette Kommisjonen om hvilken bestand og hvilke 
områder det dreier seg om:

a) innen seks måneder fra den datoen denne forordning trer i 
kraft, eller

b) før de benytter seg av dette unntak.

Artikkel 8

Identifisering av importerte dyr av hestefamilien

1. Dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen i den 
medlemsstaten dyret er importert til, uttrykkelig krever det, 
skal søke om et identifikasjonsdokument eller om registrering 
av det eksisterende identifikasjonsdokumentet i databasen til 
det berørte utstedende organet i samsvar med artikkel 21, innen 
30 dager etter at tollprosedyren som definert i artikkel 4 nr. 16 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 2913/92 er avsluttet, når:

a) dyr fra hestefamilien importeres til Fellesskapet, eller
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b) midlertidig innførsel som definert i artikkel 2 bokstav i) 
i direktiv 90/426/EØF, omgjøres til endelig innførsel i 
samsvar med artikkel 19 iii) i nevnte direktiv.

2. Dersom et dyr av hestefamilien som nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel, følges av dokumenter som ikke er i samsvar med 
artikkel 5 nr. 1, eller mangler visse opplysninger som kreves 
i henhold til denne forordning, skal det utstedende organet på 
anmodning fra dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen 
i den medlemsstaten dyret er importert til, uttrykkelig krever 
det:

a) fylle ut disse dokumentene slik at de oppfyller kravene i 
artikkel 5, og

b) registrere identifikasjonsopplysningene om dyret av 
hestefamilien og tilleggsopplysninger i databasen i samsvar 
med artikkel 21.

3. Dersom de dokumentene som følger dyr av hestefamilien, 
som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, ikke kan endres for å oppfylle 
kravene i artikkel 5 nr. 1 og 2, skal de ikke anses som gyldige 
for identifisering i henhold til denne forordning.

Når de dokumentene som er nevnt i første ledd, avleveres 
til eller kjennes ugyldige av det utstedende organet, skal 
dette registreres i databasen nevnt i artikkel 21, og dyrene av 
hestefamilien skal identifiseres i samsvar med artikkel 5.

KAPITTEL III

KONTROLLER SOM KREVES FØR UTSTEDELSE 
AV IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER OG 

SIGNALGIVERE

Artikkel 9

Kontroll av de enkelte identifikasjonsdokumentene som 
utstedes for dyr av hestefamilien

Før et identifikasjonsdokument utstedes, skal det utstedende 
organet eller den personen som handler på det utstedende 
organets vegne, treffe alle egnede tiltak for å:

a) kontrollere at et slikt identifikasjonsdokument ikke allerede 
er utstedt for det aktuelle dyret av hestefamilien,

b) forhindre ulovlig utstedelse av flere 
identifikasjonsdokumenter for det samme dyret av 
hestefamilien,

Disse tiltakene skal minst omfatte gjennomgåelse av 
tilgjengelige relevante dokumenter og elektroniske registre, 

undersøkelse av dyret med tanke på tegn eller merker som tyder 
på at dyret er blitt identifisert tidligere, samt gjennomføring av 
tiltakene i artikkel 10.

Artikkel 10

Tiltak for å påvise tidligere aktiv merking av dyr av 
hestefamilien

1. Tiltakene nevnt i artikkel 9, skal minst omfatte tiltak for å 
påvise:

a) tidligere implanterte signalgivere ved bruk av en leserenhet 
som er i samsvar med ISO-standard 11785, og som kan lese 
HDX- og FDX-B-signalgivere, i det minste når leseren er i 
direkte kontakt med kroppens overflate på det stedet der en 
signalgiver vanligvis ville være implantert,

b) kliniske tegn på at en tidligere implantert signalgiver er 
blitt fjernet ved et kirurgisk inngrep,

c) andre alternative merker påført dyret i samsvar med 
artikkel 12 nr. 3 bokstav b).

2. Når tiltakene fastsatt i nr. 1, viser at en signalgiver er 
blitt implantert tidligere, eller at andre alternative merker er 
blitt påført i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav b), skal det 
utstedende organet treffe følgende tiltak:

a) dersom det dreier seg om dyr av hestefamilien som er 
født i en medlemsstat, skal det utstede et duplikat eller en 
erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med 
artikkel 16 eller 17,

b) dersom det dreier seg om importerte dyr av hestefamilien, 
skal det følge artikkel 8 nr. 2.

3. Når tiltakene fastsatt i nr. 1 bokstav b), viser at en 
signalgiver er blitt implantert tidligere, eller dersom tiltakene 
fastsatt i nr. 1 bokstav c), viser at et annet alternativt merke 
forekommer, skal det utstedende organet på behørig vis føre 
inn disse opplysningene i identifikasjonsdokumentet i del A og 
i del B i avsnitt I i oversiktsdiagrammet.

4. Dersom det bekreftes at en signalgiver eller et alternativt 
merke som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, er blitt fjernet fra et 
dyr av hestefamilien som er født i Fellesskapet, og uten at det 
foreligger noen dokumentasjon, skal det utstedende organet 
som nevnt i artikkel 4 nr. 1 eller 3, utstede en erstatning av 
identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 17.
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Artikkel 11

Elektroniske metoder for identitetskontroll

1. Det utstedende organet skal sikre at når et dyr av 
hestefamilien blir identifisert første gang, skal det aktivt merkes 
ved implantering av en signalgiver.

Medlemsstatene skal fastsette minstekravene til det inngrepet 
som er nevnt i første ledd, eller utpeke den personen eller 
yrkesgruppen som har rett til å utføre slike inngrep. 

2. Signalgiveren skal implanteres parenteralt under 
aseptiske forhold mellom nakke og manke midt på halsen ved 
nakkebåndet.

Vedkommende myndighet kan likevel tillate at signalgiveren 
implanteres et annet sted i nakken på dyret av hestefamilien, 
forutsatt at en slik alternativ implantering ikke er til skade 
for dyrets velferd og ikke øker risikoen for at signalgiveren 
vandrer, sammenlignet med metoden nevnt i første ledd.

3. Når signalgiveren er implantert i samsvar med nr. 1 og 
2, skal det utstedende organet føre inn følgende opplysninger i 
identifikasjonsdokumentet:

a) i avsnitt I del A punkt 5 minst de 15 siste sifrene i den 
koden som signalgiveren sender og leseren viser etter 
implantering, samt, ved behov, et klistremerke med en 
strekkode eller et avtrykk av strekkoden med minst disse 
15 siste sifrene i den koden som signalgiveren sender,

b) i avsnitt I del A punkt 11 underskrift og stempel av den 
personen som er nevnt i nr. 1, og som identifiserte dyret av 
hestefamilien og implanterte signalgiveren,

c) i punkt 12 eller 13 i oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B, 
avhengig av på hvilken side signalgiveren ble implantert, 
det stedet der signalgiveren ble implantert på dyret av 
hestefamilien.

4. Som unntak fra nr. 3 bokstav a) i denne artikkel skal navnet 
på produsenten eller avlesningssystemet angis i avsnitt I del A 
punkt 5 i identifikasjonsdokumentet, dersom tiltakene nevnt i 
artikkel 26 nr. 2, gjennomføres for et dyr av hestefamilien som 

er merket med en tidligere implantert signalgiver, som ikke er i 
samsvar med standardene definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b).

5. Dersom en medlemsstat i samsvar med standardene nevnt 
i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), fastsetter regler for å sikre at de 
numrene som vises av de signalgiverne som er implantert av de 
utstedende organene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), og som er 
godkjent i samsvar med vedtak 92/353/EØF av vedkommende 
myndigheter i nevnte medlemsstat, er unike, skal disse reglene 
gjelde uten å være til skade for det identifikasjonssystemet som 
er fastsatt av det utstedende organet i en annen medlemsstat 
eller en tredjestat som utførte identifiseringen i samsvar med 
denne forordning på anmodning fra dyreholderen, eller fra 
eieren dersom lovgivningen i den medlemsstaten dyret er født 
i, uttrykkelig krever det.

Artikkel 12

Alternative metoder for identitetskontroll

1. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 kan medlemsstatene tillate 
at dyr av hestefamilien identifiseres etter egnede alternative 
metoder, herunder med merker, som hver for seg eller samlet gir 
tilsvarende vitenskapelige garantier for at identiteten til dyret 
av hestefamilien kan kontrolleres, og som effektivt forhindrer 
dobbel utstedelse av identifikasjonsdokumenter («alternativ 
metode»).

Det utstedende organet skal sikre at det ikke utstedes noe 
identifikasjonsdokument for et dyr av hestefamilien, med 
mindre den alternative metoden nevnt i første ledd, angis i 
avsnitt I del A punkt 6 eller 7 i identifikasjonsdokumentet 
og registreres i databasen i samsvar med artikkel 21 nr. 1 
bokstav f).

2. Når en alternativ metode benyttes, skal dyreholderen 
skaffe til veie de hjelpemidlene som trengs for å få tilgang til 
disse identifikasjonsopplysningene eller, når det er relevant, 
bære kostnadene for å kontrollere dyrets identitet.

3. Medlemsstatene skal sikre at:

a) alternative metoder i flesteparten av tilfellene ikke benyttes 
som eneste måte for å kontrollere identiteten til dyr av 
hestefamilien i samsvar med denne forordning,

b) synlige merker på avls- og produksjonsdyr av hestefamilien 
ikke kan forveksles med de merkene som er reservert for 
registrerte dyr av hestefamilien på deres territorium.
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4. Medlemsstater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, 
skal underrette Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og 
offentligheten om dette på et nettsted.

For at medlemsstatene lettere skal kunne gjøre disse 
opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et 
nettsted der alle medlemsstatene skal legge en lenke til sine 
respektive nasjonale nettsteder.

KAPITTEL IV

FORFLYTNING OG TRANSPORT AV DYR AV 
HESTEFAMILIEN

Artikkel 13

Forflytning og transport av registrerte dyr av hestefamilien 
samt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien

1. Identifikasjonsdokumentet skal til enhver tid følge 
registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av 
hestefamilien.

2. Som unntak fra nr. 1 er det ikke nødvendig at 
identifikasjonsdokumentet følger dyr av hestefamilien som er 
nevnt i dette nummer, når disse:

a) er oppstallet eller på beite, og dyreholderen kan framlegge 
identifikasjonsdokumentet umiddelbart,

b) er forflyttet midlertidig til fots, enten:

i) i nærheten av driftsenheten i en medlemsstat slik at 
identifikasjonsdokumentet kan framlegges innen tre 
timer, eller

ii) under beiteskifte av dyr av hestefamilien til eller 
fra sommerbeite og identifikasjonsdokumentet kan 
framlegges på avsendelsesdriftsenheten,

c) ikke er avvent og følger mordyret eller ammehoppen,

d) deltar i trening eller en prøve som ledd i en hestekonkurranse 
eller et arrangement, og i den forbindelse er nødt til å 
forlate det området der konkurransen eller arrangementet 
finner sted,

e) er forflyttet eller transportert i en nødssituasjon som gjelder 
dyrene av hestefamilien eller, uten at det berører artikkel 14 
nr. 1 annet ledd i direktiv 2003/85/EF, til driftsenheten der 
dyrene holdes.

Artikkel 14

Unntak for visse forflytninger og transport uten eller med 
forenklede identifikasjonsdokumenter

1. Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 kan vedkommende 
myndighet tillate forflytning eller transport innen samme 
medlemsstat av dyr av hestefamilien nevnt i dette nummer, 
som ikke følges av sine identifikasjonsdokumenter, forutsatt at 
de følges av et smartkort som er utstedt av det organet som 
utstedte deres identifikasjonsdokumenter, og som inneholder 
de opplysningene som er fastsatt i vedlegg II.

2. Medlemsstater som benytter seg av unntaket i nr. 1 i 
denne artikkel, kan gi hverandre unntak ved forflytninger eller 
transport av dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 13 nr. 1, på sitt 
eget territorium.

De skal underrette Kommisjonen om at de har til hensikt å gi 
slike unntak.

3. Det utstedende organet skal utstede et midlertidig 
dokument som minst inneholder det unike individnummeret 
og signalgiverkoden dersom denne finnes, som gir mulighet 
for å forflytte eller transportere dyret av hestefamilien innen 
samme medlemsstat i et tidsrom på høyst 45 dager, og i dette 
tidsrommet skal identifikasjonsdokumentet avleveres til 
det utstedende organet eller vedkommende myndighet med 
henblikk på å ajourføre identifikasjonsopplysningene.

4. Når et dyr av hestefamilien i løpet av tidsrommet nevnt 
i nr. 3, transporteres til en annen medlemsstat eller gjennom 
en annen medlemsstat til en tredjestat, skal det uansett dyrets 
registreringsstatus og i tillegg til det midlertidige dokumentet, 
følges av et helsesertifikat i samsvar med vedlegg C til direktiv 
90/426/EØF. Dersom dyret ikke er merket med en signalgiver 
eller er identifisert etter en alternativ metode i samsvar 
med artikkel 12 i denne forordning, skal helsesertifikatet 
fylles ut med en beskrivelse i samsvar med avsnitt I i 
identifikasjonsdokumentet.

Artikkel 15

Forflytninger og transport av slaktedyr av hestefamilien

1. Det identifikasjonsdokumentet som utstedes i samsvar 
med artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 8, skal følge slaktedyr 
av hestefamilien under deres forflytning eller transport til 
slakteriet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet 
tillate at et slaktedyr av hestefamilien som ikke er identifisert i 
samsvar med artikkel 5, transporteres direkte fra driftsenheten 
der dyret er født, til slakteriet innen samme medlemsstat, 
forutsatt at:
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a) dyret av hestefamilien er under tolv måneder og har synlige 
stjerner på de fremre melketennene,

b) dyret av hestefamilien kan spores uavbrutt fra driftsenheten 
der det er født, til slakteriet,

c) dyret av hestefamilien under transport til slakteriet kan 
identifiseres individuelt i samsvar med artikkel 11 eller 12,

d) sendingen følges av opplysninger om næringsmiddelkjeden 
i samsvar med avsnitt III i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 853/2004, som skal inneholde en henvisning til de 
individuelle identifikasjonsopplysningene som er nevnt i 
bokstav c) i dette nummer.

3. Artikkel 19 nr. 1 bokstav b)-d) får ikke anvendelse på 
forflytning eller transport av slaktedyr av hestefamilien i 
samsvar med nr. 2 i denne artikkel.

KAPITTEL V

UTSTEDELSE AV DUPLIKAT, ERSTATNING 
OG MIDLERTIDIG OPPHEVING AV 
IDENTIFIKASJONSDOKUMENTER

Artikkel 16

Duplikat av identifikasjonsdokumenter

1. Når det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt, 
men det er mulig å fastslå identiteten til dyret av hestefamilien, 
først og fremst ved hjelp av den koden som signalgiveren sender, 
eller den alternative metoden, og det foreligger en erklæring fra 
eieren, skal det utstedende organet som nevnt i artikkel 4 nr. 1, 
utstede et duplikat av identifikasjonsdokumentet som inneholder 
det unike individnummeret, og tydelig angi at det dreier seg om 
et duplikat («duplikat av identifikasjonsdokument»).

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien klassifiseres i 
avsnitt IX del II i duplikatet av identifikasjonsdokumentet som 
ikke beregnet på slakting til konsum.

Nærmere opplysninger om det utstedte duplikatet av 
identifikasjonsdokumentet og klassifiseringen av dyret av 
hestefamilien i avsnitt IX i dokumentet skal registreres med 
angivelse av det unike individnummeret i databasen som nevnt 
i artikkel 21.

2. Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan vedkommende 
myndighet beslutte at statusen til dyret av hestefamilien som 
er beregnet på slakting til konsum, oppheves i seks måneder, 
dersom dyreholderen på en tilfredsstillende måte innen 
30 dager etter det meldte tapet av identifikasjonsdokumentet, 

kan godtgjøre at statusen til dyret av hestefamilien som 
beregnet på slakting til konsum, ikke er brakt i fare ved 
medisinsk behandling.

For dette formål skal vedkommende myndighet føre inn datoen 
for når seksmånedersperioden for midlertidig oppheving 
begynner, i den første kolonnen i avsnitt IX del III på duplikatet 
av identifikasjonsdokumentet, samt fylle ut tredje kolonne.

3. Dersom det tapte opprinnelige identifikasjonsdokumentet 
ble utstedt av et utstedende organ som nevnt i artikkel 4 nr. 2, 
i en tredjestat, skal duplikatet av identifikasjonsdokumentet 
utstedes av det opprinnelige utstedende organet og sendes til 
dyreholderen, eller dersom det er særskilt påkrevd i henhold til 
lovgivningen i den medlemsstaten dyret befinner seg, til eieren 
via det utstedende organet eller vedkommende myndighet i 
nevnte medlemsstat.

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien i avsnitt IX del II i 
duplikatet av identifikasjonsdokumentet klassifiseres som ikke 
beregnet på slakting til konsum, og opplysningene i databasen 
nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav l), skal tilpasses i henhold til 
dette.

Duplikatet av identifikasjonsdokumentet kan likevel utstedes 
av et utstedende organ nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), som 
registrerer dyr av hestefamilien av den aktuelle rasen, eller 
av et utstedende organ nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), 
som registrerer dyr av hestefamilien for dette formålet i den 
medlemsstaten der dyret av hestefamilien befinner seg, dersom 
det opprinnelige utstedende organet har samtykket i dette.

4. Dersom det tapte opprinnelige identifikasjonsdokumentet 
ble utstedt av et utstedende organ som ikke lenger finnes, 
skal duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedes av et 
utstedende organ i medlemsstaten der dyret av hestefamilien 
befinner seg, i samsvar med nr. 1.

Artikkel 17

Erstatning av identifikasjonsdokument

Når det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt, og det 
ikke er mulig å fastslå identiteten til dyret av hestefamilien, 
skal det utstedende organet nevnt i artikkel 4 nr. 3, i den 
medlemsstaten der dyret av hestefamilien befinner seg, utstede 
en erstatning av identifikasjonsdokumentet («erstatning av 
identifikasjonsdokument») med tydelig angivelse av at det 
dreier seg om en erstatning, og oppfylle kravene i artikkel 5 
nr. 1 bokstav b).

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien i avsnitt IX del II 
i erstatningen av identifikasjonsdokumentet klassifiseres som 
ikke beregnet på slakting til konsum.
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Nærmere opplysninger om den utstedte erstatningen av 
identifikasjonsdokumentet samt registreringsstatusen til 
og klassifiseringen av dyret av hestefamilien i avsnitt IX i 
dokumentet, skal tilpasses i henhold til dette med angivelse 
av det unike individnummeret i den databasen som er nevnt i 
artikkel 21.

Artikkel 18

Midlertidig oppheving av identifikasjonsdokumenter ved 
forflytning

Den offentlige veterinæren skal midlertidig oppheve 
identifikasjonsdokumentet ved forflytning og opplyse om dette 
i avsnitt VIII i dokumentet, når et dyr av hestefamilien holdes 
på eller kommer fra en driftsenhet som: 

a) omfattes av et forbud som nevnt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 
90/426/EØF, eller

b) ligger i en medlemsstat eller del av en medlemsstat som 
ikke er fri for afrikansk hestepest.

KAPITTEL VI

DØDSFALL BLANT DYR AV HESTEFAMILIEN OG 
SLAKTEDYR AV HESTEFAMILIEN BEREGNET PÅ 
KONSUM SAMT REGISTRERING AV MEDISINSK 

BEHANDLING

Artikkel 19

Dødsfall blant dyr av hestefamilien

1. Når et dyr av hestefamilien dør eller slaktes, skal følgende 
tiltak treffes:

a) signalgiveren skal beskyttes mot etterfølgende svikefull 
bruk, først og fremst ved gjenvinning, destruering eller 
disponering på stedet,

b) identifikasjonsdokumentet skal gjøres ugyldig ved minst å 
stemple det «ugyldig» på første side,

c) det skal sendes en erklæring til det utstedende organet, enten 
direkte eller gjennom kontaktpunktet nevnt i artikkel 23 
nr. 4, med angivelse av det unike individnummeret til dyret 
av hestefamilien og opplysning om at dyret av hestefamilien 
er slaktet, avlivet eller selvdødt, herunder datoen for dyrets 
død, og

d) det ugyldige identifikasjonsdokumentet skal tilintetgjøres.

2. De tiltakene som er fastsatt i nr. 1, skal iverksettes av eller 
være under tilsyn av:

a) offentlig veterinær:

i) ved slakting eller avliving som ledd i tiltak for 
sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i) i 
direktiv 90/426/EØF, eller

ii) etter slakting i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 
90/426/EØF, eller

b) vedkommende myndighet som definert i artikkel 2 
nr. 1 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1774/2002, ved 
disponering eller bearbeiding av skrotten i samsvar med 
artikkel 4 og 5 i nevnte forordning.

3. Når signalgiveren i henhold til nr. 1 bokstav a), ikke kan 
fjernes fra et slaktet dyr av hestefamilien beregnet på konsum, 
skal den offentlige veterinæren erklære det kjøttet eller den 
delen av kjøttet som inneholder signalgiveren, for uegnet til 
konsum i samsvar med avsnitt II kapittel V nr. 1 bokstav n) i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004. 

4. Som unntak fra nr. 1 bokstav d) og uten at det 
berører de reglene som det utstedende organet har trykt i 
identifikasjonsdokumentet, kan medlemsstatene gjennomføre 
framgangsmåter for tilbakelevering av det ugyldige dokumentet 
til det utstedende organet.

5. Dersom dyr av hestefamilien dør eller går tapt på annen 
måte enn det som er nevnt i denne artikkel, skal dyreholderen 
levere identifikasjonsdokumentet tilbake til det utstedende 
organet nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 eller 3, innen 30 dager etter at 
dyret døde eller gikk tapt.

Artikkel 20

Slaktedyr av hestefamilien beregnet på konsum og 
registrering av medisinsk behandling

1. Et dyr av hestefamilien skal anses å være beregnet 
på slakting til konsum, med mindre det i avsnitt IX del II i 
identifikasjonsdokumentet, ugjenkallelig erklæres for ikke å 
være beregnet til dette formål, ved underskrift av:

a) dyreholder eller eier etter eget valg, eller
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b) dyreholder og ansvarlig veterinær som handler i samsvar 
med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF.

2. Før enhver behandling i henhold til artikkel 10 nr. 2 i 
direktiv 2001/82/EF, eller enhver behandling med et legemiddel 
som er godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv, 
skal den ansvarlige veterinæren fastslå statusen til dyret av 
hestefamilien som enten beregnet på slakting til konsum, som 
er det normale, eller som ikke beregnet på slakting til konsum, 
som fastsatt i avsnitt IX del II i identifikasjonsdokumentet.

3. Når behandlingen nevnt i nr. 2 i denne artikkel, ikke er 
tillatt for dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum, 
skal den ansvarlige veterinæren sikre at det aktuelle dyret av 
hestefamilien i samsvar med unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 2 
i direktiv 2001/82/EF, ugjenkallelig erklæres for ikke beregnet 
på slakting til konsum, ved å:

a) fylle ut og undertegne avsnitt IX del II i identifikasjons-
dokumentet, og

b) gjøre avsnitt IX del III i identifikasjonsdokumentet ugyldig.

4. Når et dyr av hestefamilien skal behandles under 
vilkårene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF, 
skal den ansvarlige veterinæren angi i avsnitt IX del III i 
identifikasjonsdokumentet de nødvendige opplysningene om 
det legemiddelet som inneholder stoffer som er uunnværlig for 
behandling av dyr av hestefamilien, som oppført i forordning 
(EF) nr. 1950/2006.

Den ansvarlige veterinæren skal angi datoen for siste 
foreskrevne tilførsel av nevnte legemiddel og i samsvar med 
artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2001/82/EF underrette dyreholderen 
om datoen for når tilbakeholdingstiden fastsatt i samsvar med 
artikkel 10 nr. 3 i nevnte direktiv, utløper.

KAPITTEL VII

REGISTRERING AV OPPLYSNINGER OG 
SANKSJONER

Artikkel 21

Database

1. Når identifikasjonsdokumentet utstedes eller tidligere 
utstedte identifikasjonsdokumenter registreres, skal det 
utstedende organet registrere minst følgende opplysninger om 
dyret av hestefamilien i sin database:

a) unikt individnummer,

b) art,

c) kjønn,

d) farge,

e) fødselsdato (dag, måned og år),

f) når det er relevant, minst de siste 15 sifrene i den koden som 
signalgiveren sender, eller den koden som en anordning for 
radiobasert identifisering sender, som ikke er i samsvar 
med standarden definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), samt 
opplysninger om det påkrevde avlesningssystemet eller 
den alternative metoden,

g) fødselsstat,

h) dato for utstedelse og enhver endring av 
identifikasjonsdokumentet,

i) navn og adresse på den personen som 
identifikasjonsdokumentet er utstedt til,

j) status som registrert dyr av hestefamilien eller avls- og 
produksjonsdyr av hestefamilien,

k) dyrets navn (fødselsnavn og eventuelt handelsnavn),

l) dyrets status, når den er kjent, som ikke beregnet på slakting 
til konsum,

m) opplysninger om eventuelle duplikater og erstatninger av 
identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 16 og 
17,

n) den meldte datoen for dyrets død.

2. Det utstedende organet skal oppbevare opplysningene 
nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i sin database i minst 35 år eller 
minst to år etter den datoen dyret av hestefamilien døde, som 
meddelt i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav c).

3. Umiddelbart etter registrering av opplysningene nevnt i 
nr. 1 i denne artikkel, skal det utstedende organet oversende 
opplysningene nevnt i bokstav a)-f) og n) i nevnte nummer, 
til den sentrale databasen i den medlemsstaten der dyret av 
hestefamilien ble født, dersom en slik sentral database er gjort 
tilgjengelig i samsvar med artikkel 23.
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Artikkel 22

Informasjon om koden til utstedende organers databaser

Medlemsstatene skal gjøre navn, adresser, herunder 
kontaktopplysninger, og den 6-sifrede UELN-kompatible 
identifikasjonskoden til de utstedende organenes databaser 
tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og offentligheten på 
et nettsted.

For at medlemsstatene lettere skal kunne gjøre disse 
opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et 
nettsted der alle medlemsstatene skal legge en lenke til sine 
respektive nasjonale nettsteder.

Artikkel 23

Sentrale databaser, samarbeid mellom disse og 
kontaktpunkter

1. En medlemsstat kan beslutte at det utstedende organet 
skal føre inn opplysningene nevnt i artikkel 21, om dyr av 
hestefamilien som er født eller identifisert på medlemsstatens 
territorium, i en sentral database, eller at det utstedende 
organets database koples til denne sentrale databasen («den 
sentrale databasen») i nettverk.

2. Medlemsstatene skal i samsvar med direktiv 89/608/EØF 
samarbeide om forvaltningen av sine sentrale databaser.

3. Medlemsstatene skal gjøre navn, adresse og den 6-sifrede 
UELN-kompatible identifikasjonskoden til sine databaser 
tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og offentligheten på 
et nettsted.

For at medlemsstatene lettere skal kunne gjøre disse 
opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et 
nettsted der alle medlemsstatene skal legge en lenke til sine 
respektive nasjonale nettsteder.

4. Medlemsstatene skal opprette et kontaktpunkt som mottar 
erklæringen nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c), med henblikk 
på videresending til de respektive utstedende organene som er 
godkjent på deres territorium.

Kontaktpunktet kan være et kontaktorgan som nevnt i 
artikkel 35 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Nærmere opplysninger om dette kontaktpunktet, som kan føres 
inn i den sentrale databasen, skal gjøres tilgjengelig for de 
øvrige medlemsstatene og offentligheten på et nettsted.

For at medlemsstatene lettere skal kunne gjøre disse 
opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et 
nettsted der alle medlemsstatene skal legge en lenke til sine 
respektive nasjonale nettsteder.

Artikkel 24

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 
overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene 
som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De 
fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende.

Medlemsstatene skal senest 30. juni 2009 underrette 
Kommisjonen om disse bestemmelsene. Eventuelle senere 
endringer som berører disse, skal meddeles Kommisjonen 
omgående.

KAPITTEL VIII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 25

Oppheving

Vedtak 93/623/EØF og 2000/68/EF oppheves fra 1. juli 2009.

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

Artikkel 26

Overgangsbestemmelser

1. Dyr av hestefamilien som er født senest 30. juni 2009, 
og som per denne datoen er identifisert i samsvar med vedtak 
93/623/EØF eller 2000/68/EF, skal anses for å være identifisert 
i samsvar med denne forordning.

Identifikasjonsdokumentene for disse dyrene av hestefamilien 
skal senest 31. desember 2009 registreres i samsvar med 
artikkel 21 nr. 1 i denne forordning.

2. Dyr av hestefamilien som er født senest 30. juni 2009, 
men som per denne datoen ikke er identifisert i samsvar med 
vedtak 93/623/EØF eller 2000/68/EF, skal senest 31. desember 
2009 identifiseres i samsvar med denne forordning.
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Artikkel 27

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2009.

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

 Utferdiget i Brussel, 6. juni 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG I

IDENTIFIKASJONSDOKUMENT FOR DYR AV HESTEFAMILIEN

PASS

Allmenn veiledning

Denne veiledningen er utarbeidet som en hjelp til brukeren og påvirker ikke reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 504/2008.

I. Passet skal inneholde en fullstendig veiledning som opplyser om hvordan det skal brukes, samt opplysninger om 
det utstedende organet på fransk, engelsk og ett av de andre offisielle språkene i den medlemsstaten eller staten der 
det utstedende organet har sitt hovedkontor.

II. Passets innhold

A. Passet skal inneholde følgende opplysninger:

1. Avsnitt I og II — Identifisering

Dyret av hestefamilien skal identifiseres av vedkommende myndighet. Identifikasjonsnummeret skal på 
en tydelig måte identifisere dyret og det organet som utstedte identifikasjonsdokumentet, og det skal være 
UELN-kompatibelt.

I avsnitt I nr. 5 skal det være satt av plass til minst 15 sifre i signalgiverkoden.

Når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien, skal passet angi avstamning og den stambokklassen som 
dyret er ført opp under, i samsvar med reglene fastsatt av den godkjente avlsorganisasjonen som utsteder 
passet.

2. Avsnitt III — Eie

Navnet til eieren eller dennes stedfortreder/representant skal oppgis såframt det utstedende organet krever 
det.

3. Avsnitt IV — Registrering av identitetskontroller

Når lover og forskrifter inneholder krav om at det skal foretas kontroll av identiteten til dyr av hestefamilien, 
skal kontrollen registreres av vedkommende myndighet.

4. Avsnitt V og VI — Vaksinasjonskort

Alle vaksinasjoner skal registreres i avsnitt V (bare hesteinfluensa) og i avsnitt VI (alle andre vaksinasjoner). 
Opplysningene kan påføres i form av klistremerker.

5. Avsnitt VII — Laboratorieundersøkelser av dyrets helse

Resultatene av alle undersøkelser som er foretatt for å påvise smittsomme sykdommer, skal registreres.

6. Avsnitt VIII — Dokumentets gyldighet ved forflytning

Oppheving/fornyelse av dokumentet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 90/426/EØF, og en liste over 
meldepliktige sykdommer.

7. Avsnitt IX — Behandling med veterinærpreparater

Del I og II eller del III i dette avsnitt skal behørig fylles ut i henhold til veiledningen fastsatt i dette avsnitt.

B. Passet kan inneholde følgende opplysninger:

Avsnitt X — Grunnleggende helsekrav
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AVSNITT I

Del A — Identifikasjonsopplysninger

(1)(a) Espèce :
Species: 
Art:

(1)(b) Sexe :
Sex:
Kjønn:

(2) Date de naissance : 
 Date of birth:
 Fødselsdato:

(4) Numéro unique d’identification valable à vie
(15 chiffres):

 Unique Life Number (15 digits):
 Unikt individnummer (15 sifre):
 □□□-□□□-□□□□□□□□□

(5) Code du transpondeur (si disponible) :
Transponder code (where available):
Signalgiverkode (når relevant):
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□
Système de lecture (si différent de ISO 11784)…
Reading system (if not ISO 11784)…
Avlesningssystem (dersom ikke ISO 11784) …
Code-barres (optionnel)
Bar-Code (optional)
Strekkode (valgfritt)

(3) Signalement :
Description:
Beskrivelse:

(3)(a) Robe : 
Colour:
Farge:

(3)(b) Tête :
Head:
Hode:

(3)(c) Ant. G :
Foreleg L:
Venstre forbein:

(3)(d) Ant. D :
 Foreleg R:
 Høyre forbein:

(3)(e) Post G :
 Hind leg L:
 Venstre bakbein:

(3)(f) Post D :
 Hind leg R:
 Høyre bakbein:

(3)(g) Corps :
Body:
Kropp:

(3)(h) Marques :
Markings:
Merker:

(6) Méthode de marquage alternative (si disponible) :
Alternative method of marking (if available):
Alternativ merkingsmetode (når relevant): 

(7) Information sur toute autre méthode appropriée donnant des 
garanties pour vérifier l’identité de l’animal (groupe sanguin/
code ADN) (optionnel):

Information on any other appropriate method providing 
guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA 
code) (optional):

Opplysninger om enhver annen relevant metode som gir garanti 
for at dyrets identitet kan kontrolleres (blodtype/DNA-kode) 
(valgfritt):

(8) Nom et adresse du destinataire du document :
Name and address of person to whom document is issued:
Navn og adresse på den personen som dokumentet utstedes til: 

(9) Le :
 On: 
 Dato:

(10) Circonscription :
 District:
 Distrikt:

(11) Signature et cachet de la personne qualifiée (ou de l’autorité 
compétente) (en lettres capitales)

 Signature and stamp of qualified person (or competent authority) 
(in capital letters)

 Underskrift og stempel fra kvalifisert person (eller vedkommende 
myndighet) (med blokkbokstaver)
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AVSNITT II

Certificat d’origine

Certificate of Origin

Opprinnelsesbevis

(1) Nom  :
 Name:
 Navn:

(2) Nom commercial :
 Commercial name:
 Handelsnavn:

(3) Race :
 Breed:
 Rase:

(4) Classe dans le livre généalogique :
 Studbook class:
 Stambokklasse:

(5) Père génétique :
 Genetic sire:
 Genetisk far:

(5)(a) Grand-père :
  Grandsire:
 Farfar:

(6) Mère génétique :
 Genetic dam:
 Genetisk mor:

(6)(a) Grand-père :
 Grandsire:
 Morfar:

Note:  Pedigree (si indiqué sur page additionnelle)
 Pedigree (if appropriate on additional page)
 Avstamning (angis eventuelt på tilleggsark)(7) Lieu de naissance :

 Place of birth:
 Fødselssted:

(8) Naisseur(s) :
 Breeder(s):
 Oppdretter(e):

 

(9) Certificat d’origine validé le :
 Par :

 Certificate of origin validated on:
 by:

 Opprinnelsesbevis godkjent den:
 av:

(10)(a) Nom de l’instance émetteur :
 Name of the issuing body:
 Det utstedende organets navn:

(10)(b) Adresse :
 Address:
 Adresse:

(10)(c) N° de téléphone :
 Telephone number:
 Telefonnummer:

(10)(d) N° de télécopie/e-mail :
 Fax-number/e-mail:
 Faksnummer/e-post:

(10)(e) Cachet :
 Stamp:
 Stempel:

(10)(f) Signature : (nom en lettres capitales et qualité du signataire) 
 Signature: (Name in capital letters and capacity of signatory)
 Underskrift: (Navn (med blokkbokstaver) og stilling)

Merknad til det utstedende organet [skal ikke trykkes i identifikasjonsdokumentet]: Avvik fra denne malen er tillatt, forutsatt at de fastsatte minstekravene 
til opplysninger er oppfylt.
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AVSNITT X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l’introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Grunnleggende helsekrav

Oppfyllelsen av disse kravene gir ikke adgang til Fellesskapet

Je soussigné(1) certifie que l’équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned(1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Undertegnede(1) bekrefter herved at dyret av hestefamilien beskrevet i dette passet, oppfyller følgende krav:

a) il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

 it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

 det er blitt undersøkt i dag og viser ingen kliniske tegn på sykdom og er skikket til transport,

b) il n’est pas destiné à l’abattage dans le cadre d’un programme national d’éradication d’une maladie transmissible;

 it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

 det skal ikke slaktes innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av smittsomme sykdommer,

(c) il ne provient pas d’une exploitation faisant l’objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et 
n’a pas été en contact avec des équidés d’une telle exploitation;

 it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with 
equidae on such a holding;

 det kommer ikke fra en driftsenhet som er underlagt restriksjoner av dyrehelsemessige årsaker, og har ikke vært i 
kontakt med dyr av hestefamilien fra en slik driftsenhet,

d) à ma connaissance, il n’a pas été en contact avec des équidés atteints d’une maladie transmissible au cours des 15 
jours précédant l’embarquement.

 to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 
15 days prior to loading.

 det har, så vidt jeg vet, ikke vært i kontakt med dyr av hestefamilien angrepet av en smittsom sykdom i løpet av de 
siste 15 dagene før lasting.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE 
PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL 
VETERINARIAN

DETTE SERTIFIKATET ER GYLDIG I 10 DAGER FRA DEN DATOEN DEN OFFENTLIGE VETERINÆREN 
UNDERTEGNET DET.

(1) Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.
This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.
Dette dokumentet skal undertegnes tidligst 48 timer før dyr av hestefamilien transporteres til utlandet.
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Date

Date

Dato

Lieu

Place

Sted

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un 
certificat sanitaire séparé accompagne le présent 

passeport

For particular epidemiological reasons, a separate 
health certificate accompanies this passport

Av særlige epidemiologiske årsaker skal dette passet 
følges av et eget helsesertifikat

Nom en capitales 
et signature du 

vétérinaire officiel

Name in capital 
letters and signature 

of official veterinarian

Den offentlige 
veterinærens navn 

(med blokkbokstaver) 
og underskrift

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)

VEDLEGG II

Opplysninger lagret i smartkortet

Smartkortet skal inneholde minst følgende opplysninger:

1. Synlige opplysninger:

– utstedende organ

– unikt individnummer

– navn

– kjønn

– farge

– de siste 15 sifrene i koden fra signalgiveren (når relevant)

– foto av dyret av hestefamilien

2. Elektroniske opplysninger som er tilgjengelige med standard programvare:

– minst alle obligatoriske opplysninger i avsnitt I del A i identifikasjonsdokumentet.

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav 
c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 
samt restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut 
av restriksjonssonene. I forordningen er det også fastsatt 
vilkår for unntak fra utførselsforbudet som gjelder 
forflytning av mottakelige dyr samt deres sæd, egg og 
embryoer som fastsatt i direktiv 2000/75/EF.

2) Nye vitenskapelige opplysninger som flere medlemsstater 
nylig har innhentet om blåtungevirusets patogenese, angir 
at den transplacentale overføringen av blåtungeviruset 
kan forventes å forekomme for minst serotype 8. De 
forebyggende tiltakene som er truffet for å hindre 
eventuell spredning av sykdommen fra drektige eller visse 
nyfødte dyr, som fastsatt i forordning (EF) nr. 1266/2007, 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2008(3), 
bør derfor opprettholdes.

3) Dyr som før kunstig sædoverføring eller paring var 
immune mot blåtunge som følge av vaksinasjon med en 
modifisert levende vaksine eller en inaktivert vaksine, 
anses ikke for å utgjøre noen betydelig risiko med hensyn 
til denne sykdommen, forutsatt at det har gått tilstrekkelig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 25.7.2008, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 394/2008 (EUT L 117 av 1.5.2008, s. 22).

(3) EUT L 116 av 30.4.2008, s. 3.

lang tid mellom vaksinasjonen og sædoverføringen eller 
paringen. Forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved 
forordning (EF) nr. 384/2008, omfatter bare dyr som er 
vaksinert med inaktiverte vaksiner.

4) Ettersom foreløpige vitenskapelige opplysninger som 
nylig er innhentet, ikke tyder på at det foreligger noen 
tilleggsrisiko i forbindelse med drektige dyr som er 
vaksinert med modifiserte levende vaksiner minst 60 
dager før sædoverføringen eller paringen, bør det være 
mulig å unnta alle immuniserte dyr som er vaksinert med 
enten inaktiverte eller modifiserte levende vaksiner, fra 
utførselsforbudet, forutsatt at det er gått tilstrekkelig 
lang tid mellom vaksinasjonen og sædoverføringen eller 
paringen.

5) Dyr som kanskje ikke oppfyller alle de kravene som 
er nødvendige for å kunne forflyttes fra en driftsenhet 
i en restriksjonssone til en annen driftsenhet utenfor 
restriksjonssonen i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1266/2007, men som eksporteres 
til en tredjestat, utgjør ikke noen tilleggsrisiko for 
helsetilstanden i Fellesskapet, ettersom de ikke er 
beregnet på en driftsenhet i Fellesskapet. Kravene til 
forflytning av dyrene til utførselsstedet som definert 
i kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om 
nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet 
med visse levende dyr og varer beregnet på eksport til 
tredjestater(4) bør ikke være strengere enn dem som 
gjelder for dyr som sendes til slakterier i samsvar med 
artikkel 8 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1266/2007. Det 
bør derfor ikke kreves ytterligere helsesertifikater 
når det gjelder vilkårene fastsatt i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 1266/2007, dersom disse dyrene 
ledsages av et sertifikat i samsvar med vedtak 93/444/
EØF. Henvisningen til vedtak 93/444/EØF i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor utgå.

6) Dersom det i samsvar med dyrehelsereglene på 
grunn av transportens lengde kreves en hviletid når 
dyrene forflyttes til slakteriet eller utførselsstedet, bør 
unntakene som gjelder for forflytning av slike dyr, bare 
få anvendelse dersom hviletiden kan tilbringes på en 
kontrollstasjon som ligger i samme restriksjonssone som 
opprinnelsesenheten, da det bare er i slike tilfeller at det 
ikke er noen tilleggsrisiko forbundet med et slikt avbrudd 
av den direkte transporten på kontrollstasjonen.

(4) EFT L 208 av 19.8.1993, s. 34.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2008

av 24. juli 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2015/EØS/10/04
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7) Forordning (EØF) nr. 1266/2007 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. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 skal bokstav b) lyde:

«b) dyrene transporteres

– under veterinærkontroll til bestemmelses-
slakteriet, der de skal slaktes innen 24 timer 
etter ankomsten, og

– direkte, med mindre det gjennomføres 
en hviletid fastsatt ved forordning (EF) 
nr. 1/2005(*), på en kontrollstasjon som ligger 
i samme restriksjonssone.

________________
(*)  EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.»

b) Nytt nr. 5a skal lyde:

«5a. Forflytning av dyr som det ikke er utstedt 
helsesertifikat for i samsvar med nr. 1, fra en 
driftsenhet som ligger i en restriksjonssone, direkte til 
utførselsstedet som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) 
i vedtak 93/444/EØF, for eksport til en tredjestat, 

er unntatt fra utførselsforbudet fastsatt i henhold 
til artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 10 nr. 1 i 
direktiv 2000/75/EF, forutsatt at

a) det ikke er registrert noe tilfelle av blåtunge på 
opprinnelsesenheten i et tidsrom på minst 30 dager 
før avsendelsesdatoen,

b) dyrene transporteres til utførselsstedet

– under offentlig tilsyn, og

– direkte, med mindre det gjennomføres en 
hviletid fastsatt ved forordning (EF) nr. 1/2005 
på en kontrollstasjon som ligger i samme 
restriksjonssone.»

c) Nr. 6 skal lyde:

«6. For dyr samt deres sæd, egg og embryoer som er 
nevnt i nr. 1, 4 og 5a i denne artikkel, skal følgende 
utfyllende tekst tilføyes i tilsvarende helsesertifikater 
som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 
92/65/EØF eller nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«… (Dyr, sæd, egg og embryoer, angi det som 
passer) som oppfyller kravene i ..… (artikkel 8 nr. 1 
bokstav a), artikkel 8 nr. 1 bokstav b), artikkel 8 nr. 4 
eller artikkel 8 nr. 5a, angi det som passer) i forordning 
(EF) nr. 1266/2007».»

2. I vedlegg III skal avsnitt A erstattes med teksten i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________



12.2.2015 Nr. 10/37EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

«A. Dyr

Dyrene skal ha vært beskyttet mot angrep fra smittebæreren Culicoides under transport til bestemmelsesstedet.

I tillegg skal minst ett av vilkårene i nr. 1-7 være oppfylt.

1. Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den smittebærerfrie 
sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, siden fødselen eller i minst 60 dager før forflytningsdatoen, og har høyst 
sju dager før forflytningsdatoen med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i samsvar 
med Verdens dyrehelseorganisasjons (OIEs) landdyrhåndbok (heretter kalt «OIEs landdyrhåndbok»).

En prøve for identifisering av agens er likevel ikke nødvendig for medlemsstater eller regioner i en medlemsstat der 
tilstrekkelige epidemiologiske data som er innsamlet på grunnlag av et overvåkingsprogram som er gjennomført i 
en periode på minst tre år, underbygger fastsettelsen av den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg 
V.

Medlemsstater som benytter seg av denne muligheten, skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene 
gjennom Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene har inntil avsendelsen i den smittebærerfrie sesongen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge 
i bestemte sesonger fra ..… (sett inn dato), siden fødselen eller i minst 60 dager, og har eventuelt (oppgis eventuelt) 
deretter med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs landdyrhåndbok, 
utført på prøver tatt høyst sju dager før avsendelsen i samsvar med avsnitt A nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 1266/2007.»

2. Dyrene har inntil avsendelsen vært beskyttet mot angrep fra smittebærere i et tidsrom på minst 60 dager før 
avsendelsesdatoen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene oppfyller kravene i avsnitt A nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

3. Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den smittebærerfrie 
sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 28 dager vært beskyttet mot angrep fra smittebærere, 
og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve for påvisning av antistoffer mot 
blåtungevirusgruppen i samsvar med OIEs landdyrhåndbok, utført minst 28 dager etter startdatoen for tidsrommet 
med beskyttelse mot angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene oppfyller kravene i avsnitt A nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»
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4. Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for blåtunge i bestemte sesonger, i den 
smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 14 dager vært beskyttet mot angrep 
fra smittebærere, og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens 
samsvar med OIEs landdyrhåndbok, utført minst 14 dager etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot 
angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene oppfyller kravene i avsnitt A nr. 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

5. Dyrene stammer fra en besetning som er vaksinert i henhold til et vaksinasjonsprogram fastsatt av vedkommende 
myndighet, dyrene er vaksinert mot den eller de serotypene som forekommer eller kan forekomme i et epidemiologisk 
relevant geografisk opprinnelsesområde, dyrene er fortsatt omfattet av den immunitetsperioden som garanteres i 
spesifikasjonene for vaksinen og er godkjent i vaksinasjonsprogrammet, og dyrene oppfyller minst ett av følgende 
vilkår:

a) De er blitt vaksinert minst 60 dager før forflytningsdatoen.

b) De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som kreves for at 
immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for den vaksinen som er godkjent i 
vaksinasjonsprogrammet, og har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i 
samsvar med OIEs landdyrhåndbok, utført minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i 
henhold til spesifikasjonene for den vaksinen som er godkjent i vaksinasjonsprogrammet.

c) De er blitt vaksinert tidligere, og er blitt revaksinert med en inaktivert vaksine innenfor den immunitetsperioden 
som garanteres i spesifikasjonene for den vaksinen som er godkjent i vaksinasjonsprogrammet.

d) De har i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V vært holdt i et område som er fritt 
for blåtunge i bestemte sesonger, siden fødselen eller i minst 60 dager før vaksinasjonsdatoen, og de er blitt 
vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som i henhold til spesifikasjonene for den 
vaksinen som er godkjent i vaksinasjonsprogrammet, kreves for at immunbeskyttelsen skal begynne å virke.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyr vaksinert mot blåtunge, serotype(r) ….. (angi serotype(r)) med ..… (vaksinens navn) med en inaktivert/
modifisert levende vaksine (angi det som passer) i samsvar med avsnitt A nr. 5 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 1266/2007.»

6. Dyrene er aldri blitt vaksinert mot blåtunge, og har i hele sin levetid vært holdt i et epidemiologisk relevant 
geografisk opprinnelsesområde der høyst én serotype har forekommet, forekommer eller kan antas å forekomme, og

a) de har med positivt resultat gjennomgått to serologiske prøver i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for å påvise 
antistoffer mot serotype av blåtungevirus; den første prøven skal utføres etter prøvetaking mellom 60 og 360 
dager før forflytningsdatoen og den andre etter prøvetaking tidligst sju dager før forflytningsdatoen, eller



12.2.2015 Nr. 10/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) de har med positivt resultat gjennomgått en serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for å påvise 
antistoffer mot serotypen av blåtungevirus, som er utført minst 30 dager før forflytningsdatoen, og dyrene har 
med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs landdyrhåndbok, 
høyst sju dager før forflytningsdatoen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene har gjennomgått en serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok som kan påvise antistoffer 
mot serotypen ….. (angi serotype) av blåtungevirus i samsvar med avsnitt A nr. 6 i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 1266/2007.»

7. Dyrene er aldri blitt vaksinert mot blåtungevirus, og har med positivt resultat gjennomgått to egnede serologiske 
prøver i samsvar med OIEs landdyrhåndbok som kan påvise spesifikke antistoffer mot alle serotyper av blåtungevirus 
som forekommer eller kan antas å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske opprinnelsesområdet, og:

a) den første prøven skal være utført etter prøvetaking mellom 60 og 360 dager før forflytningsdatoen, og den 
andre prøven skal være utført etter prøvetaking tidligst sju dager før forflytningsdatoen, eller

b) den spesifikke serologiske prøven skal være utført minst 30 dager før forflytningsdatoen, og dyrene har med 
negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs landdyrhåndbok, utført 
tidligst sju dager før forflytningsdatoen.

For dyr som er nevnt i dette nummer og er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende utfyllende tekst 
tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene har gjennomgått en spesifikk serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok som kan påvise 
antistoffer mot blåtungevirus av alle serotyper ..… (angi serotype) som forekommer eller kan antas å forekomme i 
samsvar med avsnitt A nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

For drektige dyr skal minst ett av vilkårene fastsatt i nr. 5, 6 og 7 være oppfylt før sædoverføring eller paring, eller 
vilkåret fastsatt i nr. 3 skal være oppfylt, og prøven skal være utført tidligst sju dager før forflytningsdatoen.

For dyr som er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal én av følgende utfyllende tekster ved behov tilføyes i 
tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF:

«Dyret/dyrene er ikke drektig/drektige», eller

«Dyret/dyrene kan være drektig/drektige og oppfyller vilkåret/vilkårene ..… (fastsatt i nr. 5, 6 og 7 før sædoverføring 
eller paring, eller fastsatt i nr. 3; angi det som passer)».»

___________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 11 og 12 og 
artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2000/75/EF er det fastsatt kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge. Disse omfatter 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner (heretter 
kalt «restriksjonssoner»), innføring av programmer for 
overvåking av blåtunge og forbud mot at dyr forlater 
restriksjonssonene (heretter kalt «utførselsforbudet»).

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av  
26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for 
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og 
overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning 
av visse dyr av arter er mottakelige for blåtunge(2) er det 
fastsatt regler som får anvendelse ved et eventuelt utbrudd 
av denne sykdommen.

3) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1266/2007 er det fastsatt 
minstekrav til programmene for overvåking av blåtunge. 
I vedlegg III til nevnte forordning er det fastsatt vilkår 
for unntak fra utførselsforbudet for dyr samt deres sæd, 
egg og embryoer. I vedlegg V til nevnte forordning er det 
fastsatt kriterier for fastsettelse av et område som fritt for 
blåtunge i bestemte sesonger.

4) Det er avgjørende at det er innført hensiktsmessige 
programmer for overvåking av blåtunge for blant annet å 
kunne nå målene om å påvise forekomst av blåtungeviruset 
så tidlig som mulig, fastslå at generelle eller spesifikke 
serotyper av blåtungevirus ikke forekommer og fastsette 
hvilken sesong som er fri for smittebærere. Programmene 
for overvåking av blåtunge bør inneholde minstekrav 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 8.11.2008, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

til medlemsstatene, samtidig som de sikrer tilstrekkelig 
fleksibilitet for å ta hensyn til lokale epidemiologiske 
forhold.

5) I EU gjennomføres det en omfattende nødvaksinasjons-
kampanje mot ulike typer av blåtunge. Vaksinasjon av 
dyr mot denne sykdommen utgjør en stor endring av 
immunstatusen til populasjoner av mottakelige arter, og 
får konsekvenser for programmene for overvåking av 
blåtunge. Derfor må det foretas visse endringer i kravene 
til programmene.

6) I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1266/2007 er det 
fastsatt kriterier for fastsettelse av et område som fritt for 
blåtunge i bestemte sesonger. Av klarhetshensyn og for å 
sikre en mer harmonisert framgangsmåte bør begynnelsen 
og slutten av den smittebærerfrie sesongen fastsettes på 
grunnlag av standardiserte overvåkingsdata.

7) I avsnitt B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007 
er det fastsatt vilkår for å unnta sæd fra utførselsforbudet. 
For at sæd skal kunne unntas, skal den komme fra donordyr 
som oppfyller visse vilkår. Av hensyn til rettssikkerheten 
i forbindelse med Fellesskapets regelverk bør visse 
krav klargjøres når det gjelder ordningene for prøving 
av dyr som gir sæd, særlig når det gjelder prøving etter 
oppsamling.

8) Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

9) 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. 1266/2007 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegget til denne 
forordning.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008

av 7. november 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til minstekravene til programmer 
for overvåking av blåtunge og vilkårene for unntak for sæd fra utførselsforbudet fastsatt i 

rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2015/EØS/10/05
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2. I avsnitt B i vedlegg III skal bokstav d) og e) lyde:

«d)  Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en 
serologisk prøve i samsvar med OIEs landdyrhåndbok for 
påvisning av antistoffer mot blåtungevirusgruppen, som er 
utført minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden og mellom 
21 og 60 dager etter den siste oppsamlingen av sæd som 
skal sendes ut.

e) Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en 
prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs 
landdyrhåndbok, utført på blodprøver som er tatt

i) ved første og siste oppsamling av sæd som skal sendes 
ut, og

ii) i sædoppsamlingsperioden

– minst hver sjuende dag dersom det dreier seg om en 
virusisolasjonsprøve, eller

– minst hver 28. dag dersom det dreier seg om en 
polymerasekjedereaksjonsprøve.»

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, 7. november 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Minstekrav til programmer for overvåking av blåtunge (som nevnt i artikkel 4)

1. Minstekrav til programmer for overvåking av blåtunge som medlemsstatene skal innføre i restriksjonssoner

 Programmer for overvåking av blåtunge skal ha som mål å gi opplysninger om utviklingen av blåtunge i 
en restriksjonssone. Målet med programmene for overvåking av blåtunge er å påvise at nye serotyper av 
blåtunge er innført, og at visse serotyper av blåtunge ikke forekommer. Andre mål kan være å påvise at det ikke 
forekommer blåtungevirus, fastsette den smittebærerfrie sesongen og identifisere de smittebærende artene.

 Den geografiske referanseenheten for overvåking av blåtunge skal avgrenses med et rutenett på ca. 45 × 45 km 
(omkring 2 000 km2), med mindre særlige miljøforhold berettiger en annen størrelse. Medlemsstatene kan også 
bruke «region» som definert i artikkel 2 bokstav p) i direktiv 64/432/EØF, som geografisk referanseenhet i 
forbindelse med overvåkingen.

1.1.  Programmer for overvåking av blåtunge skal minst omfatte passiv klinisk overvåking og aktiv laboratoriebasert 
overvåking, som fastsatt i nr. 1.1.1 og 1.1.2.

1.1.1. Passiv klinisk overvåking

— skal bestå av et formelt og korrekt dokumentert løpende system som har som mål å påvise og undersøke 
mistanker om blåtunge, herunder et system for tidlig varsling for å rapportere om mistenkelige tilfeller. 
Eiere eller dyreholdere samt veterinærer skal omgående rapportere enhver mistanke til vedkommende 
myndighet. Alle mistenkelige tilfeller som skyldes forekomst av serotyper av blåtunge som ikke forventes 
å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske området, skal omgående undersøkes grundig av 
vedkommende myndighet for å fastslå hvilke serotyper av blåtunge som forekommer,

— skal særlig forsterkes i sesongen med smittebæreraktivitet,

— skal sikre at det gjennomføres opplysningskampanjer som først og fremst skal gjøre det mulig for eiere 
eller dyreholdere samt veterinærer å gjenkjenne kliniske tegn på blåtunge.

1.1.2. Aktiv laboratoriebasert overvåking skal minst bestå av serologisk overvåking med kontrolldyr, serologiske/
virologiske undersøkelser eller målrettet risikobasert overvåking, eller en kombinasjon av disse, som fastsatt i 
nr. 1.1.2.1, 1.1.2.2 og 1.1.2.3.

1.1.2.1. Serologisk overvåking med kontrolldyr

— Serologisk overvåking med kontrolldyr skal bestå av et aktivt årlig program for prøvetaking av kontrolldyr, 
som har som mål å vurdere forekomsten av blåtungevirus i restriksjonssonen. Kontrolldyrene skal så langt 
som mulig være storfe. Dyrene skal være fri for antistoffer, påvist gjennom en foreløpig seronegativ prøve, 
og skal befinne seg i områder i restriksjonssonen der det, etter at det er gjennomført en risikoanalyse der 
det er tatt hensyn til entomologiske og økologiske vurderinger, er påvist forekomst av smittebæreren, eller 
der det finnes egnede habitater som smittebæreren kan formere seg i.

— Det skal tas prøver av kontrolldyrene minst én gang i måneden i den aktuelle smittebærerens 
aktivitetsperiode, dersom denne er kjent. Dersom disse opplysningene mangler, skal det tas prøver av 
kontrolldyrene minst én gang i måneden gjennom hele året.

— Minste antall kontrolldyr per geografisk referanseenhet for overvåking av blåtunge skal være representativt 
og tilstrekkelig til å påvise en månedlig serokonverteringsinsidens(1) på 2 % med et konfidensintervall på 
95 % i hver geografisk referanseenhet.

— Laboratorieundersøkelser skal utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av spesifikke 
serologiske/virologiske prøver rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som forventes å forekomme 
i det epidemiologisk relevante geografiske området, som er nødvendige for å fastslå hvilken spesifikk 
serotype som forekommer.

(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. I Fellesskapet forekommer viruset imidlertid 
hovedsakelig i et tidsrom på om lag seks måneder (fra slutten av våren til midt på høsten). Derfor er 2 % et forsiktig anslag over den 
forventede månedlige serokonverteringsraten.
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1.1.2.2.  Serologiske/virologiske undersøkelser

— skal minst bestå av et aktivt årlig program for serologisk/virologisk prøvetaking av populasjoner av 
mottakelige arter, som har som mål å påvise overføring av blåtungevirus ved hjelp av serologisk og/eller 
virologisk stikkprøvetaking, som gjennomføres i alle epidemiologisk relevante geografiske områder på 
den tiden av året da det er størst sannsynlighet for å påvise serokonvertering,

— skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen av 
mottakelige arter som det skal tas prøver av i det epidemiologisk relevante geografiske området, og slik 
at prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 % med et konfidensintervall på 95 % hos 
populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk relevante geografiske området,

— skal sikre at seropositive dyr fra vaksinerte eller immuniserte populasjoner ikke griper forstyrrende inn i de 
serologiske undersøkelsene,

— skal sikre at laboratorieundersøkelser utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av spesifikke 
serologiske/virologiske prøver rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som forventes å forekomme 
i det epidemiologisk relevante geografiske området, som er nødvendige for å fastslå hvilken spesifikk 
serotype som forekommer,

— kan også utformes for å overvåke vaksinasjonsdekningen og fordelingen av ulike serotyper av blåtunge 
som forekommer i restriksjonssonen.

1.1.2.3.  Målrettet risikobasert overvåking

— skal bestå av et formelt og korrekt dokumentert løpende system som har som mål å påvise at visse 
spesifikke serotyper av blåtunge ikke forekommer,

— skal gjelde en målpopulasjon av mottakelige dyr som er utsatt for en forholdsvis høy risiko, på grunnlag av 
plassering, geografiske forhold og epidemiologien til den eller de serotypene av blåtunge som forventes å 
forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske området,

— skal ha en prøvetakingsstrategi som er tilpasset den definerte målpopulasjonen. Prøveantallet er beregnet 
for å påvise den antatte prevalensen (på grunnlag av den kjente risikoen for målpopulasjonen) med et 
konfidensintervall på 95 % hos målpopulasjonen i det berørte epidemiologisk relevante geografiske 
området. Dersom prøvene ikke kommer fra enkeltdyr, skal prøveantallet tilpasses følsomheten til de 
diagnostiske metodene som anvendes.

1.2.  For å fastslå den smittebærerfrie sesongen, som nevnt i vedlegg V til denne forordning, skal den entomologiske 
overvåkingen oppfylle følgende krav:

— Den skal minst bestå av et aktivt årlig program for å fange inn smittebærere ved hjelp av fast oppsatte 
sugefeller, slik at smittebærerens populasjonsdynamikk kan kartlegges.

— Det skal benyttes sugefeller med ultrafiolett lys i samsvar med forhåndsfastsatte protokoller. Fellene skal 
være i funksjon hele natten med en hyppighet på minst

— én natt per uke i måneden før den forventede begynnelsen og i måneden før den forventede slutten av 
den smittebærerfrie sesongen,

— én natt per måned i den smittebærerfrie sesongen,

— brukshyppigheten for sugefellene kan tilpasses på grunnlag av de opplysningene som framkommer i 
løpet av de tre første årene fellene er i bruk.

— Minst én sugefelle skal plasseres i hvert epidemiologisk relevant område i hele det området som er fritt 
for blåtunge i bestemte sesonger. En andel av knotten som samles inn i sugefellene, skal sendes til et 
spesialisert laboratorium som kan telle og identifisere de mistenkte artene av smittebærere.
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1.3.  Overvåking med sikte på å framlegge for Kommisjonen opplysninger som viser at det ikke har forekommet 
blåtungevirus i et epidemiologisk relevant geografisk område i et tidsrom på to år, som nevnt i artikkel 6 nr. 2,

— skal bestå av minst én serologisk undersøkelse ved hjelp av kontrolldyr, serologiske/virologiske 
undersøkelser eller målrettet risikobasert overvåking, eller en kombinasjon av disse, som fastsatt i 
nr. 1.1.2.1, 1.1.2.2 og 1.1.2.3,

— skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen 
av mottakelige arter som det skal tas prøver av, i det epidemiologisk relevante geografiske området, 
og prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 %(1) med et konfidensintervall på 95 % 
hos populasjonen av mottakelige arter i det epidemiologisk relevante geografiske området dersom 
massevaksinasjon ikke er gjennomført, eller

— skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen av 
mottakelige arter som det skal tas prøver av, i det epidemiologisk relevante geografiske området, og 
prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 10 %(2) med et konfidensintervall på 95 % hos 
populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk relevante geografiske området dersom 
massevaksinasjon er gjennomført.

2. Minstekrav til programmer for overvåking av blåtunge som medlemsstatene skal innføre utenfor 
restriksjonssoner

Programmer for overvåking av blåtunge skal ha som mål å påvise eventuelle funn av blåtungevirus, og at det 
ikke forekommer virus i en medlemsstat som er fri for blåtunge, eller i et epidemiologisk relevant geografisk 
område som er fritt for blåtunge.

Programmer for overvåking av blåtunge skal minst omfatte passiv klinisk overvåking og aktiv laboratoriebasert 
overvåking, som fastsatt i nr. 2.1 og 2.2.

2.1.  Passiv klinisk overvåking

— skal bestå av et formelt og korrekt dokumentert løpende system som har som mål å påvise og undersøke 
mistanker om blåtunge, herunder et system for tidlig varsling for å rapportere om mistenkelige tilfeller. Eiere 
eller dyreholdere samt veterinærer skal omgående rapportere ethvert mistenkelig tilfelle til vedkommende 
myndighet. Alle mistenkelige tilfeller skal omgående undersøkes grundig av vedkommende myndighet for 
å bekrefte eller utelukke utbrudd av blåtunge,

— skal særlig forsterkes i sesongen med smittebæreraktivitet, i områder som har en særlig forholdsvis høyere 
risiko på grunnlag av geografiske og epidemiologiske data,

— skal sikre at det gjennomføres opplysningskampanjer som først og fremst skal gjøre det mulig for eiere 
eller dyreholdere samt veterinærer å gjenkjenne kliniske tegn på blåtunge.

2.2.  Aktiv laboratoriebasert overvåking skal omfatte minst én serologisk undersøkelse med kontrolldyr, serologiske/
virologiske undersøkelser eller målrettet risikobasert overvåking, eller en kombinasjon av disse, som fastsatt i 
nr. 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3.

2.2.1.  Serologisk overvåking med kontrolldyr

— Serologisk overvåking med kontrolldyr skal bestå av et aktivt årlig program for prøvetaking av kontrolldyr, 
som har som mål å påvise overføring av blåtungevirus utenfor restriksjonssonene. Det skal legges særlig 
vekt på områder med høy risiko, på grunnlag av geografiske og epidemiologiske data.

— Det skal tas prøver av kontrolldyrene minst én gang i måneden i den aktuelle smittebærerens 
aktivitetsperiode, dersom denne er kjent. Dersom disse opplysningene mangler, skal det tas prøver av 
kontrolldyrene minst én gang i måneden gjennom hele året.

(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. Dersom det imidlertid dokumenteres at den årlige 
serokonverteringen i det epidemiologisk relevante geografiske området er lavere enn 20 %, skal prøveantallet beregnes for å påvise 
den lavere anslåtte prevalensen.

(2) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en vaksinert sone er på 10 %. Dersom det imidlertid dokumenteres at den årlige 
serokonverteringen i det epidemiologisk relevante vaksinerte geografiske området er lavere enn 10 %, skal prøveantallet beregnes 
for å påvise den lavere anslåtte prevalensen.
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— Minste antall kontrolldyr per geografisk referanseenhet for overvåking av blåtunge skal være representativt 
og tilstrekkelig til å påvise en månedlig serokonverteringsinsidens(1) på 2 % med et konfidensintervall på 
95 % i hver geografisk referanseenhet.

2.2.2.  Serologiske/virologiske undersøkelser

— skal minst bestå av et aktivt årlig program for serologisk/virologisk prøvetaking av populasjoner av 
mottakelige arter, som har som mål å påvise overføring av blåtungevirus utenfor restriksjonssonene ved 
hjelp av serologisk og/eller virologisk stikkprøvetaking, som gjennomføres i alle epidemiologisk relevante 
geografiske områder på den tiden av året da det er størst sannsynlighet for å påvise serokonvertering,

— skal utformes slik at prøvene er representative for og tilpasset sammensetningen av populasjonen av 
mottakelige arter som det skal tas prøver av i det epidemiologisk relevante geografiske området, og slik 
at prøveantallet er beregnet for å påvise en prevalens på 20 % med et konfidensintervall på 95 % hos 
populasjonen av mottakelige arter i det berørte epidemiologisk relevante geografiske området,

— skal sikre at seropositive dyr fra vaksinerte eller immuniserte populasjoner ikke griper forstyrrende inn i de 
serologiske undersøkelsene.

2.2.3.  Målrettet risikobasert overvåking

— skal bestå av et formelt og godt dokumentert løpende system som har som mål å påvise at visse spesifikke 
serotyper av blåtunge ikke forekommer,

— skal bygge på omfattende kunnskap om lokale risikofaktorer; denne kunnskapen skal gjøre det mulig å 
identifisere den forholdsvis mer risikoutsatte målpopulasjonen som det skal tas prøver av,

— skal sikre at den målrettede prøvetakingsstrategien er tilpasset den forholdsvis mer risikoutsatte 
målpopulasjonen, og prøveantallet er beregnet for å påvise den antatte prevalensen (på grunnlag av den 
kjente risikoen for målpopulasjonen) med et konfidensintervall på 95 % hos målpopulasjonen i det berørte 
epidemiologisk relevante geografiske området.

_________________
(1) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. I Fellesskapet forekommer viruset imidlertid 

hovedsakelig i et tidsrom på om lag seks måneder (fra slutten av våren til midt på høsten). Derfor er 2 % et forsiktig anslag over den 
forventede månedlige serokonverteringsraten.»

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for 
å bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007(2) er det 
fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge 
samt restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut av 
restriksjonssonene.

2) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i nevnte forordning skal 
forflytning av dyr samt deres sæd, egg og embryoer 
fra en driftsenhet, en sædstasjon eller et sædlager i en 
restriksjonssone til en annen driftsenhet, sædstasjon eller 
et annet sædlager unntas fra utførselsforbudet fastsatt i 
direktiv 2000/75/EF, forutsatt at kravet om at dyrene samt 
deres sæd, egg og embryoer oppfyller vilkårene fastsatt i 
nevnte artikkel.

3) Erfaring har vist at i en rekke medlemsstater kan 
virkningen av tiltakene som er fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1266/2007 for vern av dyr mot angrep fra smittebærere, 
undergraves av en kombinasjon av faktorer. Disse 
faktorene omfatter smitteoverførende arter, klimaforhold 
og oppdrettsforholdene til de mottakelige drøvtyggerne.

4) Som et overgangstiltak fastsettes det derfor i artikkel 9a 
i forordning (EF) nr. 1266/2007, endret ved forordning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 20.12.2008, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

(EF) nr. 394/2008(3), at mottakermedlemsstatene til 
og med 31. desember 2008 kan kreve at forflytning av 
visse dyr som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1266/2007, skal oppfylle 
tilleggsvilkår, på grunnlag av en risikovurdering der 
det tas hensyn til de entomologiske og epidemiologiske 
forhold som dyr innføres under.

5) Erfaring fra tidsrommet etter vedtakelsen av nevnte 
overgangstiltak har vist at anvendelsen av tiltakene for 
vern av dyr mot angrep fra smittebærere ikke har vært 
virkningsfull i en rekke medlemsstater. Dessuten fastslår 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
i sin uttalelse om blåtunge av 19. juni 2008(4) at ingen 
behandlingsprotokoll er formelt godkjent i Fellesskapet 
med hensyn til effektivt vern av dyr mot angrep fra 
Culicoides.

6) Med henblikk på disse omstendighetene og i påvente av 
ytterligere vitenskapelige vurderinger bør tidsrommet for 
anvendelse av overgangstiltaket fastsatt i artikkel 9a i 
forordning (EF) nr. 1266/2007 forlenges.

7) Forordning (EØF) nr. 1266/2007 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 artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF) 
nr. 1266/2007 endres «31. desember 2008» til «31. desember 
2009».

(3) EUT L 117 av 1.5.2008, s. 22.
(4) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd om blåtunge på 

anmodning fra Europakommisjonen (DG SANCO). EFSA Journal (2008) 
735, s. 1–69.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1304/2008

av 19. desember 2008

om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for 
visse dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*)

2015/EØS/10/06
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Artikkel 2

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

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

 Utferdiget i Brussel, 19. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved Fellesskapets regelverk på det veterinære området er 
det fastsatt at oppsamlingssentraler for storfe, svin, geit 
og sau, samleplasser for dyr av hestefamilien, forhandlere 
som handler med disse dyrene, fjørfevirksomheter, 
sædstasjoner eller sædlagre, embryooppsamlingsgrupper 
eller embryoproduksjonsgrupper, samt visse organer, 
institutter og stasjoner («dyrehelseforetak») skal 
oppfylle bestemte vilkår og være offisielt godkjent 
av medlemsstatene for handel innenfor Fellesskapet 
med visse levende dyr og produkter av disse, særlig 
genmateriale fra dyr, for eksempel sæd, egg og embryoer.

2) Ved Fellesskapets regelverk er det fastsatt 
forskjellige framgangsmåter for registrering av disse 
dyrehelseforetakene og utarbeiding, ajourføring, 
overføring og offentliggjøring av lister over disse. 
Forskjellige framgangsmåter fører imidlertid til at det er 
komplisert å utarbeide og ajourføre disse listene, og det blir 
svært vanskelig for vedkommende kontrollmyndigheter 
og berørte markedsdeltakere å anvende disse listene i 
praksis.

3) Disse framgangsmåtene bør derfor harmoniseres, og 
det bør fastsettes mer systematiske, sammenhengende 
og ensartede regler for de fem viktige fasene i disse 

___________________
(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

 framgangsmåtene, dvs. registrering, utarbeiding, 
ajourføring, overføring og offentliggjøring av listene.

4) Ettersom medlemsstatene dessuten har som oppgave 
å kontrollere de vilkårene som de forskjellige 
dyrehelseforetakene skal oppfylle for å bli oppført 
på listene, bør det være medlemsstatene, og ikke 
Kommisjonen, som skal ha ansvaret for å utarbeide 
listene.

5) Medlemsstatene bør derfor utarbeide og ajourføre lister 
over berørte dyrehelseforetak og gjøre dem tilgjengelige 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten. 
For å harmonisere modellen til disse listene og måten 
Fellesskapet lett skal få tilgang til ajourførte lister 
på, er det nødvendig å innføre felles kriterier etter 
komitéframgangsmåten.

6) Av hensyn til klarhet og konsekvens i Fellesskapets 
regelverk, bør denne nye framgangsmåten også få 
anvendelse på det avlstekniske området, og særlig bør 
den få anvendelse på avlsorganisasjoner som er godkjent 
til å føre eller opprette stambøker i medlemsstatene, og 
på de opplysningene som medlemsstatene skal framlegge 
om konkurranser for dyr av hestefamilien i henhold til 
rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 om handel med 
dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser og om 
fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(1).

7) I likhet med de reglene som får anvendelse på handel 
innenfor Fellesskapet, er import av sæd, egg og embryoer 
regulert på en slik måte at opprinnelsesdyrehelseforetakene 
i tredjestatene skal oppfylle visse vilkår med sikte på å 
redusere dyrehelsefaren så mye som mulig. Import av 
slikt genmateriale til Fellesskapet bør derfor bare tillates 
fra sædstasjoner eller sædlagre og embryooppsamlings-
grupper eller embryoproduksjonsgrupper som er offisielt 
godkjent for eksport til Fellesskapet av vedkommende 
myndigheter i den berørte tredjestaten i samsvar med 
fellesskapskravene, og dersom det er nødvendig, etter 
veterinærkontroller gjennomført av Fellesskapet.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 60.

RÅDSDIREKTIV 2008/73/EF

av 15. juli 2008

om forenkling av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og offentliggjøring av opplysninger 
på det veterinære og avlstekniske området, og om endring av direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 
88/407/EØF, 88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 90/429/
EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/

EF, 2000/75/EF, vedtak 2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 2005/94/EF(*)

2015/EØS/10/07
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8) Avhengig av type genmateriale og hvilke arter som 
berøres, er de gjeldende framgangsmåtene for utarbeiding 
av lister over dyrehelseforetak og ajourføring av 
de relevante listene forskjellige, idet de varierer fra 
beslutninger som er truffet etter komitéframgangsmåten i 
samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1), 
til enkelt samråd med medlemsstatene.

9) At det foreligger flere forskjellige framgangsmåter 
kan føre til forvirring og usikkerhet hos tjenestemenn 
i forvaltningen i tredjestater, i landbruket og hos 
markedsdeltakere. Ettersom det er tredjestatenes 
oppgave å kontrollere de vilkårene som de forskjellige 
dyrehelseforetakene skal oppfylle for å bli oppført på 
listene over dyrehelseforetak som er godkjent for eksport 
til Fellesskapet i samsvar med fellesskapskravene, bør 
den gjeldende rettslige rammen for godkjenning av 
disse foretakene harmoniseres og forenkles slik at det er 
tredjestatene, og ikke Kommisjonen, som har ansvaret for 
å utarbeide og ajourføre listene. Det er viktig å sikre at 
dette ikke påvirker de dyrehelsegarantiene som de berørte 
tredjestatene gir. Tiltakene for å forenkle berører ikke 
Kommisjonens rett til å treffe vernetiltak dersom det er 
nødvendig.

10) De forskjellige gjeldende framgangsmåtene bør derfor 
erstattes av en framgangsmåte som bare tillater import 
til Fellesskapet fra tredjestater der vedkommende 
myndigheter utarbeider og ajourfører listene og 
overfører dem til Kommisjonen. Kommisjonen bør 
underrette medlemsstatene om disse listene og gjøre dem 
tilgjengelige for allmennheten i informasjonsøyemed. 
Dersom det oppstår betenkeligheter med hensyn til de 
listene som er mottatt fra tredjestater, skal det treffes 
vernetiltak i samsvar med rådsdirektiv 97/78/EF av 
18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for 
organisering av veterinærkontrollene av produkter som 
innføres til Fellesskapet fra tredjestater(2).

11) Av hensyn til klarhet og konsekvens i Fellesskapets 
regelverk, bør denne framgangsmåten også gjelde for 
myndigheter i tredjestater som er godkjent til å føre 
stambøker i samsvar med Fellesskapets regelverk på det 
avlstekniske området.

12) Ved rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om 
fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen sist endret ved vedtak 2006/512/
EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF 
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

fra tredjestater(3), er det fastsatt at dersom dyr som 
importeres fra tredjestater, settes i karantene på en 
karantenestasjon på Fellesskapets territorium, skal 
denne karantenestasjonen være godkjent, og listen 
over karantenestasjoner skal være offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende. Av hensyn til klarhet og 
konsekvens i Fellesskapets regelverk, bør en forenklet 
framgangsmåte også få anvendelse på ajourføringen av 
listen over karantenestasjoner i medlemsstatene.

13) På det veterinære området er Kommisjonen ansvarlig for 
å utarbeide og ajourføre listene over godkjente nasjonale 
referanselaboratorier og andre godkjente laboratorier på 
grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

14) I henhold til Fellesskapets regelverk foretas endringer av 
disse listene på anmodning fra en medlemsstat og etter at 
det er truffet en beslutning etter en komitéframgangsmåte 
i samsvar med beslutning 1999/468/EF, eller av Rådet 
etter forslag fra Kommisjonen.

15) Endringer av disse listene er likevel ofte av rent formell 
karakter, for eksempel endringer i kontaktopplysningene 
om de nasjonale referanselaboratoriene eller andre berørte 
godkjente laboratorier.

16) Gjeldende praksis har vært at det bare gjennomføres 
periodiske ajourføringer av listene over disse laboratoriene 
for å redusere antall kommisjonsbeslutninger som må 
treffes. Denne praksisen er imidlertid ingen garanti for 
en rask ajourføring av disse listene. Dette kan skade den 
rettslige statusen til de nasjonale referanselaboratoriene 
og andre godkjente laboratorier.

17) Ettersom det er medlemsstatene som utpeker de nasjonale 
referanselaboratoriene og framlegger alle de nødvendige 
opplysningene og ajourføringene, bør det være 
medlemsstatene, og ikke Kommisjonen, som har ansvaret 
for å utarbeide listene over slike laboratorier. Likeledes 
bør medlemsstatene ha ansvaret for å utarbeide lister over 
andre godkjente laboratorier.

18) Medlemsstatene bør derfor utarbeide og ajourføre lister 
over nasjonale referanselaboratorier og andre berørte 
godkjente laboratorier og gjøre dem tilgjengelige for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

(3) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF.
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19) Dersom listene gjelder godkjente laboratorier i tredjestater, 
bør Kommisjonen fortsatt være ansvarlig for å utarbeide 
og offentliggjøre listene over slike laboratorier.

20) For å sikre kontinuitet med hensyn til søknader om 
godkjenning av laboratorier som medlemsstatene har sendt 
inn i henhold til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 
om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de 
kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), bør det 
fastsettes overgangstiltak i dette direktiv.

21) Ved artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i rådsdirektiv 64/432/EØF 
av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med 
storfe og svin innenfor Fellesskapet(2) er det fastsatt at 
storfe til avl og produksjon beregnet på handel innenfor 
Fellesskapet, skal komme fra en besetning som er offisielt 
fri for tuberkulose, og når det gjelder dyr som er over seks 
uker gamle, skal de ha reagert negativt på en intrakutan 
tuberkulinprøve som er tatt i løpet av de siste 30 dagene 
før dyrene forlater opprinnelsesbesetningen. På grunn 
av tradisjonell landbruks- og handelspraksis, har noen 
medlemsstater hatt problemer med å oppfylle kravet om 
prøving av dyrene før de flyttes. Det bør derfor legges 
til rette for at intrakutan tuberkulinprøve kan tas et annet 
sted enn på opprinnelsesenheten, og dette skal fastsettes 
etter komitéframgangsmåten.

22) I tillegg bør visse vedlegg til direktiv 64/432/EØF 
som er av rent teknisk art, for eksempel de som 
gjelder dyrehelseprøver, listen over meldepliktige 
sykdommer eller helsesertifikatene, endres etter 
komitéframgangsmåten for at det raskt skal kunne tas 
hensyn til ny vitenskapelig utvikling. Endring av vedlegg 
som fastsetter nærmere vilkår med hensyn til status 
som sykdomsfri, som kan påvirke handelen innenfor 
Fellesskapet, bør imidlertid være forbeholdt Rådet.

23) Siden begynnelsen av 1990-tallet har det skjedd 
en teknologisk og vitenskapelig utvikling når det 
gjelder innsamling og produksjon av genmateriale. 
Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse 
av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 
dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene 
til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført 
i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel 

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40. Vedtaket sist endret ved kommisjonsvedtak 
2003/60/EF (EFT L 23 av 28.1.2003, s. 30).

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsvedtak 2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(3), er 
ikke blitt ajourført for å ta hensyn til denne utviklingen og 
de nye OIE-standardene. Nevnte direktiv bør derfor endres 
slik at dets virkeområde også omfatter bestemmelser om 
handel med og import av genmateriale fra andre dyr enn 
sau, geit, dyr av hestefamilien og svin. Dessuten bør 
medlemsstatene få tillatelse til å anvende nasjonale regler 
i påvente av at det fastsettes nærmere harmoniserte regler 
på dette området. På samme måte bør medlemsstatene få 
tillatelse til å anvende nasjonale regler i påvente av at det 
fastsettes nærmere harmoniserte regler for import av dyr 
som omfattes av nevnte direktiv.

24) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 
om bedre regelverksutforming (4) bør Rådet oppfordre 
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som 
så langt det er mulig, viser sammenhengen mellom dette 
direktiv og innarbeidingstiltakene.

25) Rådsdirektiv 64/432/EØF, 77/504/EØF(5), 88/407/
EØF(6), 88/661/EØF(7), 89/361/EØF(8), 89/556/EØF(9), 
90/426/EØF(10), 90/427/EØF(11), 90/428/EØF, 90/429/
EØF(12), 90/539/EØF(13), 91/68/EØF(14), 91/496/EØF, 
92/35/EØF(15), 92/65/EØF, 92/66/EØF(16), 92/119/EØF(17), 
94/28/EF(18), 2000/75/EF(19), vedtak 2000/258/EF, 
rådsdirektiv 2001/89/EF(20), 2002/60/EF(21) og 2005/94/
EF(22) bør derfor endres —

(3) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/265/EF (EUT L 114 av 1.5.2007, s. 17).

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. Rettet ved EUT C 4 av 8.1.2004, s. 7.
(5) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8. Direktivet sist endret ved forordning 

(EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).
(6) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2008/120/EF (EUT L 42 av 16.2.2008, s. 63).
(7) EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36. Direktivet sist endret ved forordning 

(EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).
(8) EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30.
(9) EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2006/60/EF (EUT L 31 av 3.2.2006, s. 24).
(10) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/

EF.
(11) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55.
(12) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 806/2003.
(13) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).
(14) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/

EF.
(15) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2007/729/EF.
(16) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF.
(17) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2007/10/EF (EUT L 63 av 1.3.2007, s. 24).
(18) EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66.
(19) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2007/729/EF.
(20) EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2007/729/EF.
(21) EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 

2007/729/EF.
(22) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 64/432/EØF

I direktiv 64/432/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 6 nr. 2 bokstav a) skal første ledd lyde:

«komme fra en storfebesetning offisielt fri for tuberkulose, 
og når det gjelder dyr som er eldre enn seks uker, ha 
reagert negativt på en intrakutan tuberkulinprøve som er 
tatt i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.2 i vedlegg B, 
enten i løpet av de siste 30 dagene før de forlater 
opprinnelsesbesetningen, eller på et sted og på vilkår som 
skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 17.».

2. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Medlemsstatene skal utpeke statlige institutter, nasjonale 
referanselaboratorier eller offentlige institutter som skal 
være ansvarlige for å samordne standarder og diagnostiske 
metoder nevnt i vedlegg A-D. De skal holde ajourførte 
lister over disse og gjøre listene tilgjengelige for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

Disse statlige instituttenes, nasjonale referanse-
laboratorienes og offentlige instituttenes oppgaver og 
ansvarsområder er fastsatt i vedlegg B og C og vedlegg D 
kapittel II.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av denne 
artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 17 
nr. 2.».

3. I artikkel 11 skal nr. 3 lyde:

«3. Vedkommende myndighet skal utstede et 
godkjenningsnummer til hver godkjente oppsamlings-
sentral. Godkjenninger av oppsamlingssentraler kan være 
begrenset til en bestemt art eller til avls- og produksjonsdyr 
eller slaktedyr.

Vedkommende myndighet skal utarbeide og ajourføre 
en liste over godkjente oppsamlingssentraler og deres 
godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.».

4. I artikkel 13 skal nytt nr. 5 og 6 lyde:

«5.  Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en 
liste over godkjente forhandlere og registrerte anlegg 
som forhandlerne bruker i sin virksomhet, samt deres 
godkjenningsnumre, og gjøre listen tilgjengelig for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

6. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring 
av artikkel 5 kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 17 nr. 2.».

5. Artikkel 16 skal lyde:

«Artikkel 16

Vedlegg A og D (kapittel I) skal endres av Rådet, som 
treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter forslag fra 
Kommisjonen, særlig når det gjelder å tilpasse dem til den 
teknologiske og vitenskapelige utviklingen.

Vedlegg B, C, D (kapittel II), E og F skal endres av 
Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 17.».

6. I vedlegg B gjøres følgende endringer:

a) Nr. 4.1 skal lyde:

«4.1. Oppgaver og ansvarsområder

De statlige instituttene, de nasjonale referanse-
laboratoriene eller de offentlige instituttene som er 
utpekt i samsvar med artikkel 6a, skal være ansvarlige 
for den offisielle prøvingen av tuberkuliner eller 
reagenser nevnt i henholdsvis nr. 2 og 3 i deres 
respektive medlemsstater, for å sikre at hver av disse 
tuberkulinene eller reagensene oppfyller de standardene 
som er nevnt i henholdsvis nr. 2.1 og nr. 3.».

b) Nr. 4.2 oppheves.

7.  I vedlegg C gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4.1 skal innledningen lyde:

«Nasjonale referanselaboratorier som er utpekt i 
samsvar med artikkel 6a, skal ha ansvaret for:».

b) Nr. 4.2 oppheves.

8.  I vedlegg D kapittel II del A skal nr. 2 og 3 lyde:

«2.  De statlige instituttene, de nasjonale referanse-
laboratoriene eller de offentlige instituttene som i 
samsvar med artikkel 6a er utpekt til å samordne 
standarder og diagnostiske metoder for prøver 
til påvisning av enzootisk bovin leukose, skal 
være ansvarlige for at standardantigenet for 
laboratorieundersøkelser kalibreres i forhold til 
det offisielle EF-standardserumet (EI serum) fra 
Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet.
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3. Standardantigener til laboratoriebruk skal minst 
én gang årlig sendes til de statlige instituttene, de 
nasjonale referanselaboratoriene eller de offentlige 
instituttene som er utpekt i samsvar med artikkel 6a, 
for å prøves mot det offisielle EF-standardserumet. I 
tillegg til denne standardiseringen kan det antigenet 
som brukes, kalibreres i samsvar med den metoden 
som er beskrevet i del B.».

Artikkel 2

Endringer av direktiv 77/504/EØF

I direktiv 77/504/EØF skal ny artikkel 4a lyde:

«Artikkel 4a

1. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste 
over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav b) 
første strekpunkt, som er offisielt anerkjent for å føre eller 
opprette stambøker, og gjøre den tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

2. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 8 nr. 2.».

Artikkel 3

Endringer av direktiv 88/407/EØF

I direktiv 88/407/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 skal nr. 2 lyde:

«2.  Alle sædstasjoner eller sædlagre skal registreres, 
og alle skal tildeles et veterinært registreringsnummer. 
Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste 
over sædstasjoner eller sædlagre og deres veterinære 
registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

3. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2.».

2. Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

1. Medlemsstatene skal bare tillate import av sæd som 
sendes fra en sædstasjon eller et sædlager som ligger i én av 
de tredjestatene som står oppført på listen nevnt i artikkel 8, 
og som vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten 
kan garantere oppfyller følgende vilkår:

a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

i) for godkjenning av sædstasjoner eller sædlagre 
oppført i kapittel I i vedlegg A,

ii) for tilsyn av sædstasjoner eller sædlagre oppført i 
kapittel II i nevnte vedlegg,

b) den er offisielt godkjent for eksport til Fellesskapet av 
vedkommende myndighet i tredjestaten,

c) den er under tilsyn av en stasjonsveterinær,

d) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 
veterinær fra tredjestaten.

2. Listen over sædstasjoner eller sædlagre som 
vedkommende myndighet i den tredjestaten som er oppført 
på listen nevnt i artikkel 8, har godkjent i samsvar med 
vilkårene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, og som det kan sendes 
sæd fra til Fellesskapet, skal meddeles Kommisjonen.

Vedkommende myndighet i tredjestaten skal umiddelbart 
oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av en sædstasjon 
eller et sædlager dersom vilkårene nevnt i nr. 1, ikke lenger 
er oppfylt, og Kommisjonen skal umiddelbart underrettes 
om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 
nummer, og gjøre listene tilgjengelige for allmennheten i 
informasjonsøyemed.

3. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2.».

3. Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Reglene fastsatt i direktiv 97/78/EF, får særlig anvendelse 
på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 
medlemsstatene skal utføre, og på de vernetiltakene som 
skal gjennomføres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 
i nevnte direktiv.».

Artikkel 4

Endringer av direktiv 88/661/EØF

I direktiv 88/661/EØF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 4a skal lyde:

«Artikkel 4a

Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste 
over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav c) 
første strekpunkt, og gjøre den tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.
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Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av denne 
artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 
nr. 2.».

2. Ny artikkel 7a skal lyde:

«Artikkel 7a

Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste 
over de organene som er nevnt i artikkel 1 bokstav d) 
første strekpunkt, og gjøre den tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av denne 
artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 
nr. 2.».

Artikkel 5

Endringer av direktiv 89/361/EØF

I direktiv 89/361/EØF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 
de organene som er nevnt i artikkel 2 bokstav b) første 
strekpunkt, som er offisielt godkjent for å føre eller 
opprette stambøker, og som oppfyller de kriteriene som 
er fastsatt i samsvar med artikkel 4 første strekpunkt, og 
gjøre den tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 8.».

Artikkel 6

Endringer av direktiv 89/556/EØF

I direktiv 89/556/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 2 skal første ledd lyde:

«2.  Vedkommende myndighet i hver berørte medlemsstat 
skal registrere embryooppsamlingsgrupper, og hver gruppe 
skal tildeles et veterinært registreringsnummer.

Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste 
over embryooppsamlingsgrupper og deres veterinære 
registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.».

2. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

1. Medlemsstatene skal bare tillate import av embryoer 
som sendes fra en embryooppsamlingsgruppe eller 
en embryoproduksjonsgruppe som ligger i én av de 
tredjestatene som står oppført på listen nevnt i artikkel 7, 
og som vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten 
kan garantere oppfyller følgende vilkår:

a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

i) for godkjenning av embryooppsamlingsgrupper og 
embryoproduksjonsgrupper oppført i kapittel I i 
vedlegg A,

ii) for oppsamling, framstilling, lagring og transport 
av embryoer gjennomført av slike grupper oppført 
i kapittel II i nevnte vedlegg,

b) den er offisielt godkjent for eksport til Fellesskapet av 
vedkommende myndighet i tredjestaten,

c) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 
veterinær fra tredjestaten.

2. Listen over embryooppsamlingsgrupper eller 
embryoproduksjonsgrupper som vedkommende myndighet 
i den tredjestaten som er oppført på listen nevnt i artikkel 7, 
har godkjent i samsvar med vilkårene nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel, og som embryoer kan sendes fra til Fellesskapet, 
skal meddeles Kommisjonen.

Vedkommende myndighet i tredjestaten skal 
umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av en embryooppsamlingsgruppe eller en 
embryoproduksjonsgruppe dersom vilkårene nevnt i nr. 1, 
ikke lenger er oppfylt, og Kommisjonen skal umiddelbart 
underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 
nummer, og gjøre listene tilgjengelige for allmennheten i 
informasjonsøyemed.

3. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2.».
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3. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Reglene fastsatt i direktiv 97/78/EF, får særlig anvendelse 
på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 
medlemsstatene skal utføre, og på de vernetiltakene som 
skal gjennomføres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 
i nevnte direktiv.».

Artikkel 7

Endringer av direktiv 90/426/EØF

I artikkel 7 i direktiv 90/426/EØF skal nr. 1 lyde:

«1. Dyr av hestefamilien skal snarest mulig transporteres 
fra opprinnelsesenheten til bestemmelsesstedet, enten 
direkte eller via et godkjent marked eller en godkjent 
samleplass, definert som en «oppsamlingssentral» i 
artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i direktiv 64/432/EØF, i 
kjøretøyer eller containere som regelmessig er blitt 
rengjort og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel så ofte 
som avsendermedlemsstaten fastsetter. Kjøretøyene skal 
være innrettet slik at dyrenes ekskrementer, strø eller fôr 
ikke kan sive eller falle ut av kjøretøyet under transport. 
Transporten skal foregå slik at helsen og velferden til 
dyrene av hestefamilien blir ivaretatt på en effektiv måte.».

Artikkel 8

Endringer av direktiv 90/427/EØF

Artikkel 5 i direktiv 90/427/EØF skal lyde:

«Artikkel 5

Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en liste over 
de organene som fører eller oppretter stambøker som 
nevnt i artikkel 2 bokstav c) første strekpunkt, som er 
godkjent eller anerkjent på grunnlag av de kriteriene som 
er fastsatt i samsvar med artikkel 4 nr. 2 bokstav a), og 
gjøre den tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 10.».

Artikkel 9

Endringer av direktiv 90/428/EØF

I artikkel 4 i direktiv 90/428/EØF skal nr. 2 lyde:

«2.  Likevel

– er forpliktelsene nevnt i artikkel 3, ikke til hinder for at 
det arrangeres:

a) konkurranser forbeholdt dyr av hestefamilien som 
er registrert i en bestemt stambok med sikte på 
forbedring av rasen,

b) regionale konkurranser med sikte på utvelging av 
dyr av hestefamilien,

c) tilstelninger av historisk eller tradisjonell karakter.

Medlemsstater som har til hensikt å benytte seg av 
disse mulighetene, skal på forhånd underrette de øvrige 
medlemsstatene og allmennheten om dette og gi en 
begrunnelse.

– skal medlemsstatene for hver konkurranse eller type 
konkurranse gjennom organer som er offisielt godkjent 
eller autorisert for dette formålet, ha rett til å avsette 
en bestemt prosentdel av gevinstene eller overskuddet 
nevnt i nr. 1 bokstav c), til vern, utvikling og forbedring 
av oppdrettsvirksomhet.

Prosentdelen skal være høyst 20 % fra 1993.

Kriteriene for fordeling av disse fondene i den berørte 
medlemsstaten skal gjøres tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.».

Artikkel 10

Endringer av direktiv 90/429/EØF

I direktiv 90/429/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 skal nr. 2 lyde:

«2.  Alle sædstasjoner skal registreres, og hver stasjon 
skal tildeles et veterinært registreringsnummer.

Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste over 
sædstasjoner og deres veterinære registreringsnumre og 
gjøre listen tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og 
for allmennheten.».

2. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

1. Medlemsstatene skal bare tillate import av sæd som 
sendes fra en sædstasjon som ligger i én av de tredjestatene 
som står oppført på listen nevnt i artikkel 7, og som 
vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten kan 
garantere oppfyller følgende vilkår:
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a) den oppfyller vilkårene som gjelder:

i) for godkjenning av sædstasjoner oppført i kapittel I 
i vedlegg A,

ii) for tilsyn av slike sædstasjoner oppført i kapittel II 
i nevnte vedlegg,

b) den er offisielt godkjent for eksport til Fellesskapet av 
vedkommende myndighet i tredjestaten,

c) den er under tilsyn av en stasjonsveterinær,

d) den inspiseres minst to ganger i året av en offentlig 
veterinær fra tredjestaten.

2. Listen over sædstasjoner som vedkommende 
myndighet i den tredjestaten som er oppført på listen nevnt 
i artikkel 7, har godkjent i samsvar med vilkårene nevnt 
i nr. 1 i denne artikkel, og som det kan sendes sæd fra til 
Fellesskapet, skal meddeles Kommisjonen.

Vedkommende myndighet i tredjestaten skal umiddelbart 
oppheve eller tilbakekalle godkjenningen av en sædstasjon 
dersom vilkårene i nr. 1 ikke lenger er oppfylt, og 
Kommisjonen skal umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til dette 
nummer, og gjøre listene tilgjengelige for allmennheten i 
informasjonsøyemed.

3. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 18 nr. 2.».

3. I artikkel 15 skal nr. 2 lyde:

«2.  Reglene fastsatt i direktiv 97/78/EF, får særlig 
anvendelse på organiseringen og oppfølgingen av de 
kontrollene som medlemsstatene skal utføre, og på de 
vernetiltakene som skal gjennomføres etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 22 i nevnte direktiv.».

Artikkel 11

Endringer av direktiv 90/539/EØF

I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Hver medlemsstat skal utpeke et nasjonalt 
referanselaboratorium som skal være ansvarlig for å 
samordne de diagnostiske metodene fastsatt i dette 
direktiv, og bruken av dem i de godkjente laboratoriene på 
medlemsstatens territorium.

Hver medlemsstat skal gjøre de nærmere opplysningene 
om sitt nasjonale referanselaboratorium og alle eventuelle 
senere endringer tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene 
og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av denne 
artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 32 
nr. 2.».

2. Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste over 
virksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 6 
nr. 1 bokstav a), og deres identifikasjonsnumre, og gjøre 
listen tilgjengelig for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.».

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 32.».

3. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

i) Nr. 1 oppheves.

ii) Nr. 2 skal lyde:

«2.  De nasjonale referanselaboratoriene for 
fjørfesykdommer som er utpekt i samsvar med 
artikkel 4, er i hver medlemsstat ansvarlige for å 
samordne de diagnostiske metodene som er fastsatt 
i dette direktiv. For dette formål:

a) kan de levere de reagensene som er nødvendige 
for diagnostisering, til de godkjente 
laboratoriene,

b) skal de kontrollere kvaliteten på de reagensene 
som brukes av de laboratoriene som er godkjent 
til å utføre de diagnostiske prøvene fastsatt i 
dette direktiv,

c) skal de jevnlig organisere sammenlignende 
prøver.».
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Artikkel 12

Endringer av direktiv 91/68/EØF

I direktiv 91/68/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 8a skal nr. 3 lyde:

«3.  Vedkommende myndighet skal utstede et 
godkjenningsnummer til hver av de godkjente 
oppsamlingssentralene. Godkjenningen kan være begrenset 
til én eller flere arter som dette direktiv omfatter, til avls- 
eller oppfôringsdyr eller til slaktedyr.

Vedkommende myndighet skal utarbeide og ajourføre 
en liste over godkjente oppsamlingssentraler og deres 
entydige godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten.».

2. I artikkel 8b skal nytt nr. 5 lyde:

«5.  Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre en 
liste over godkjente forhandlere og registrerte anlegg 
som forhandlerne bruker i sin virksomhet, samt deres 
godkjenningsnumre, og gjøre listen tilgjengelig for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av denne 
artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 15 
nr. 2.».

Artikkel 13

Endringer av direktiv 91/496/EØF

I artikkel 10 i direktiv 91/496/EØF skal nr. 4 lyde:

«4. a)  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 22 skal følges ved 
godkjenningen og eventuell senere ajourføring av listen 
over karantenestasjoner nevnt i nr. 1 første strekpunkt. 
Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over disse 
karantenestasjonene og eventuelle senere ajourføringer 
i Den europeiske unions tidende.

b) De karantenestasjonene som er nevnt i nr. 1 annet 
strekpunkt og nr. 2 første strekpunkt, og som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg B, skal godkjennes av 
medlemsstatene, og hver stasjon skal tildeles et 
godkjenningsnummer. Hver medlemsstat skal utarbeide 
og ajourføre en liste over godkjente karantenestasjoner 
og deres godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten. 
Karantenestasjonene skal inspiseres som fastsatt i 
artikkel 19.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette ledd 
kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22.».

Artikkel 14

Endringer av direktiv 92/35/EØF

I direktiv 92/35/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 14 skal lyde:

«Artikkel 14

1. Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt 
referanselaboratorium som skal foreta de 
laboratorieundersøkelsene som er fastsatt i dette 
direktiv, og gjøre de nærmere opplysningene om nevnte 
laboratorium og alle senere endringer tilgjengelige for de 
øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette 
nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 19.

2. Funksjonene og oppgavene til de nasjonale 
laboratoriene som er utpekt i samsvar med nr. 1, er fastsatt 
i vedlegg I.

3. De nasjonale laboratoriene som er utpekt i 
samsvar med nr. 1, skal samarbeide med Fellesskapets 
referanselaboratorium nevnt i artikkel 15.».

2. I vedlegg I oppheves avsnitt A.

Artikkel 15

Endringer av direktiv 92/65/EØF

I direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

1. Med forbehold for de vedtak som skal gjøres i 
henhold til artikkel 21 og 23, skal medlemsstatene sikre at 
bare sæd, egg og embryoer som oppfyller vilkårene fastsatt 
i nr. 2, 3, 4 og 5, bringes i handel.

2. Med forbehold for eventuelle kriterier som skal 
være oppfylt for at dyr av hestefamilien kan føres opp i 
stambøker for enkelte særskilte raser, skal sæd fra sau, geit 
og dyr av hestefamilien
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– være tatt ut, behandlet og lagret med sikte på 
kunstig sædoverføring i en stasjon som er godkjent 
fra et helsemessig synspunkt i samsvar med 
vedlegg D kapittel I eller, når det gjelder sau og 
geit, og som unntak fra ovennevnte, i en driftsenhet 
som oppfyller kravene i direktiv 91/68/EØF,

– være tatt ut fra dyr som oppfyller vilkårene fastsatt 
i vedlegg D kapittel II,

– være tatt ut, behandlet, konservert, lagret og 
transportert i samsvar med vedlegg D kapittel III,

– under transport til en annen medlemsstat følges 
av et hygienesertifikat som svarer til en modell 
som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

3. Egg og embryoer fra sau, geit, dyr av hestefamilien 
og svin skal:

– være oppsamlet fra donorhunndyr som oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg D kapittel IV, av 
en oppsamlingsgruppe, eller være framstilt 
av en produksjonsgruppe, som er godkjent av 
vedkommende myndighet i medlemsstaten 
og oppfyller de vilkårene som skal fastsettes i 
vedlegg D kapittel I etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26,

– være oppsamlet, behandlet og konservert i et egnet 
laboratorium, lagret og transportert i samsvar med 
vedlegg D kapittel III, 

– under transport til en annen medlemsstat følges 
av et hygienesertifikat som svarer til en modell 
som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

Sæd som brukes til inseminering av donorhunndyr skal 
overholde bestemmelsene i nr. 2 om sau, geit og dyr av 
hestefamilien, og bestemmelsene i direktiv 90/429/EØF 
om svin.

Eventuelle tilleggsgarantier kan fastsettes etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 26.

4. De godkjente sædstasjonene som er nevnt i nr. 2 
første strekpunkt, og de godkjente gruppene som er nevnt 
i nr. 3 første strekpunkt, skal registreres av vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstaten, og hver stasjon og 
hver gruppe skal tildeles et veterinært registreringsnummer.

Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste over 
disse godkjente stasjonene og gruppene og deres veterinære 
registreringsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette 
nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

5. Kravene til dyrehelse og de modellene til 
hygienesertifikater som gjelder for sæd, egg og embryoer 
fra arter som ikke er nevnt i nr. 2 og 3, skal utarbeides etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 26.

I påvente av at det fastsettes krav til dyrehelse og modeller 
til hygienesertifikater for handel med denne type sæd, egg 
og embryoer, får de nasjonale reglene fortsatt anvendelse.».

2. I artikkel 13 nr. 2 skal bokstav d) lyde:

«d)  Alle godkjente organer, institutter og stasjoner skal 
registreres og tildeles et godkjenningsnummer av 
vedkommende myndighet.

Hver medlemsstat skal utarbeide og ajourføre en liste 
over godkjente organer, institutter og stasjoner og deres 
godkjenningsnumre og gjøre listen tilgjengelig for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette nummer 
kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 26.».

3. I artikkel 17 skal nr. 2 og 3 lyde:

«2.  Bare dyr, sæd, egg og embryoer nevnt i artikkel 1 som 
oppfyller følgende krav, kan importeres til Fellesskapet:

a) de skal komme fra en tredjestat som er oppført på en 
liste som skal utarbeides i samsvar med nr. 3 bokstav 
a),

b) de skal følges av et helsesertifikat som svarer til en 
modell som skal utarbeides etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 26, undertegnet av vedkommende myndighet 
i eksportstaten, som attesterer at

i) dyrene

– oppfyller tilleggsvilkårene eller gir garantier 
tilsvarende dem som er nevnt i nr. 4, og

– kommer fra godkjente stasjoner, organer, 
institutter eller oppsamlingsstasjoner som gir 
garantier som minst tilsvarer garantiene fastsatt i 
vedlegg C,
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ii) sæd, egg og embryoer kommer fra godkjente 
sædstasjoner og sædlagre eller oppsamlings- 
og produksjonsgrupper som gir garantier som 
minst tilsvarer de garantiene som skal fastsettes i 
vedlegg D kapittel I etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26.

I påvente av at det utarbeides lister over tredjestater, 
godkjente virksomheter nevnt i bokstav b), krav til dyrehelse 
og modeller til helsesertifikater som nevnt i bokstav a) og 
b), får de nasjonale reglene fortsatt anvendelse, forutsatt at 
de ikke er gunstigere enn de bestemmelsene som er fastsatt 
i kapittel II.

3. Følgende skal fastsettes:

a) etter framgangsmåten nevnt i artikkel 26, en liste 
over tredjestater eller deler av tredjestater som kan gi 
medlemsstatene og Kommisjonen garantier tilsvarende 
dem som er fastsatt i kapittel II, når det gjelder dyr, 
sæd, egg og embryoer,

b) i samsvar med dette nummer, en liste over godkjente 
stasjoner eller grupper som nevnt i artikkel 11 nr. 2 
første strekpunkt og artikkel 11 nr. 3 første strekpunkt, 
som ligger i én av de tredjestatene som står oppført 
på listen nevnt i bokstav a) i dette nummer, og som 
vedkommende myndighet kan gi de garantiene som er 
fastsatt i artikkel 11 nr. 2 og 3, for.

Listen over godkjente stasjoner og grupper nevnt i 
første ledd, og deres veterinære registreringsnumre 
skal meddeles Kommisjonen.

Vedkommende myndighet i tredjestaten skal 
umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av stasjoner eller grupper dersom vilkårene i artikkel 11 
nr. 2 og 3 ikke lenger er oppfylt, og Kommisjonen skal 
umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til 
annet og tredje ledd, og gjøre listene tilgjengelige for 
allmennheten i informasjonsøyemed.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette 
nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26,

c) etter framgangsmåten nevnt i artikkel 26, særlige krav 
til dyrehelse, særlig for å beskytte Fellesskapet mot 
visse eksotiske sykdommer, eller garantier tilsvarende 
dem som er fastsatt i dette direktiv.

De særlige kravene og tilsvarende garantier som 
fastsettes for tredjestater, skal ikke være gunstigere enn 
dem som er fastsatt i kapitel II.».

4. I artikkel 20 skal første ledd lyde:

«Reglene fastsatt i direktiv 97/78/EF, får særlig anvendelse 
på organiseringen og oppfølgingen av de kontrollene som 
medlemsstatene skal foreta, og på de vernetiltakene som 
får anvendelse etter framgangsmåten nevnt i artikkel 22 i 
nevnte direktiv.».

Artikkel 16

Endringer av direktiv 92/66/EØF

I direktiv 92/66/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2.  De nasjonale laboratoriene som er nevnt i nr. 1, 
skal være ansvarlige for å samordne standarder og 
diagnostiske metoder, bruk av reagenser og prøving av 
vaksiner.».

b) I nr. 3 skal innledningen lyde:

«3.  De nasjonale laboratoriene som er nevnt i nr. 1, 
skal være ansvarlige for å samordne de standardene 
og diagnostiske metodene som er fastsatt av det 
enkelte diagnoselaboratorium for Newcastle disease i 
medlemsstaten. For dette formål:».

c) Nr. 4 og nytt nr. 5 skal lyde:

«4.  De nasjonale laboratoriene som er nevnt i nr. 1, skal 
samarbeide med Fellesskapets referanselaboratorium 
nevnt i artikkel 15.

5. Medlemsstatene skal holde ajourførte lister over 
nasjonale laboratorier eller institutter nevnt i nr. 1, og 
gjøre listene tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene 
og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette 
nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 25 nr. 2.».

2. Vedlegg IV oppheves.
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Artikkel 17

Endringer av direktiv 92/119/EØF

I direktiv 92/119/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 17 skal nr. 5 lyde:

«5. Medlemsstatene skal holde ajourførte lister over 
nasjonale laboratorier nevnt i nr. 1, og gjøre listene 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for 
allmennheten.».

2. I vedlegg II oppheves nr. 5.

Artikkel 18

Endringer av direktiv 94/28/EF

I direktiv 94/28/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  En liste over de organene som for den berørte 
arten og/eller rasen er godkjent av vedkommende 
myndighet i tredjestaten med hensyn til anvendelsen av 
dette direktiv, skal meddeles Kommisjonen.

Vedkommende myndighet i tredjestaten skal 
umiddelbart oppheve eller tilbakekalle godkjenningen 
av et organ dersom vilkårene i artikkel 3 nr. 2 
bokstav b) ikke lenger er oppfylt, og Kommisjonen 
skal umiddelbart underrettes om dette.

Kommisjonen skal overføre til medlemsstatene alle nye 
og ajourførte lister som den mottar fra vedkommende 
myndighet i den berørte tredjestaten i henhold til annet 
ledd, og gjøre listene tilgjengelige for allmennheten i 
informasjonsøyemed.».

b) I nr. 2 oppheves bokstav a).

c) Nr. 3 oppheves.

2. I artikkel 10 skal nytt ledd lyde:

«Dersom alvorlige overtredelser av bestemmelsene i 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) gjør det berettiget, særlig i lys av 
resultatene av de kontrollene på stedet som er nevnt i nr. 1 
i denne artikkel, kan det treffes tiltak for å stoppe import 
av dyr, sæd, egg og embryoer nevnt i artikkel 1 nr. 1, etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 12.».

Artikkel 19

Endringer av direktiv 2000/75/EF

I direktiv 2000/75/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 15 skal lyde:

«Artikkel 15

1. I hver medlemsstat skal det utpekes et 
nasjonalt laboratorium som er ansvarlig for å foreta 
laboratorieundersøkelsene fastsatt i dette direktiv, og gjøre 
de nærmere opplysningene om nevnte laboratorium og 
alle eventuelle senere endringer tilgjengelige for de øvrige 
medlemsstatene og for allmennheten.

Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av dette 
nummer kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 20 nr. 2.

2. Oppgavene til de nasjonale laboratoriene som er 
utpekt i samsvar med nr. 1, er oppført i vedlegg I.

3. De nasjonale laboratoriene som er utpekt i 
samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal samarbeide med 
Fellesskapets referanselaboratorium nevnt i artikkel 16.».

2. I vedlegg I oppheves avsnitt A.

Artikkel 20

Endringer av vedtak 2000/258/EF

I vedtak 2000/258/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

1. På grunnlag av et positivt resultat av en vurdering 
av et søkerlaboratorium i en medlemsstat, dokumentert 
av AFSSA i Nancy, kan vedkommende myndighet i 
medlemsstaten godkjenne søkerlaboratoriet for utføring av 
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning.

Medlemsstatene skal opprette og ajourføre en liste over de 
laboratoriene som de har godkjent, og gjøre den tilgjengelig 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten.

2. På grunnlag av et positivt resultat av en vurdering 
av et søkerlaboratorium i en tredjestat, dokumentert av 
AFSSA i Nancy, og etter en søknad om godkjenning 
fra vedkommende myndighet i den tredjestaten som er 
søkerlaboratoriets opprinnelsesstat, skal dette laboratoriet 
godkjennes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 
nr. 2 for utføring av serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning.



Nr. 10/60 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Nærmere regler for en ensartet gjennomføring av 
denne artikkel kan vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 5 nr. 2.».

2. Ny artikkel 5a skal lyde:

«Artikkel 5a

Søknader om godkjenning av laboratorier som 
medlemsstatene inngir før 1. januar 2010 i samsvar med 
artikkel 3 og vedlegg II, skal fortsatt omfattes av dette 
vedtak i den versjonen som forelå før 3. september 2008.».

3. Vedlegg I og II skal erstattes med teksten i vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 21

Endringer av direktiv 2001/89/EF

I direktiv 2001/89/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 17 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b)  et nasjonalt laboratorium er ansvarlig for å samordne 
standarder og diagnostiske metoder i hver medlemsstat 
i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III.

Medlemsstatene skal gjøre de nærmere opplysningene om sitt 
nasjonale laboratorium og alle eventuelle senere endringer 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten 
på en måte som kan defineres etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 26 nr. 2.».

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Tittelen skal lyde:

 «Oppgaver ivaretatt av nasjonale laboratorier for 
klassisk svinepest»

b) Nr. 1 oppheves.

Artikkel 22

Endringer av direktiv 2002/60/EF

I direktiv 2002/60/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 18 nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b)  et nasjonalt laboratorium er ansvarlig for å samordne 
standarder og diagnostiske metoder i hver medlemsstat 
i samsvar med bestemmelsene i vedlegg IV.

Medlemsstatene skal gjøre de nærmere opplysningene om sitt 
nasjonale laboratorium og alle eventuelle senere endringer 
tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten 
på en måte som kan defineres etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 23 nr. 2.».

2. I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Tittelen skal lyde:

 «Oppgaver ivaretatt av nasjonale laboratorier for 
afrikansk svinepest»

b) Nr. 1 oppheves.

Artikkel 23

Endringer av direktiv 2005/94/EF

I artikkel 51 i direktiv 2005/94/EØF skal nr. 2 lyde:

«2.  Medlemsstatene skal utpeke et nasjonalt 
referanselaboratorium og gjøre de nærmere opplysningene 
om dette og om alle eventuelle senere endringer tilgjengelige 
for de øvrige medlemsstatene og for allmennheten på en 
måte som kan defineres etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 64 nr. 2.».

Artikkel 24

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 25

Ikrafttredelse

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

Artikkel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2008.

 For Rådet

 M. BARNIER

 Formann

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle agricole et vétérinaire

BP 40 009  

54220 Malzéville Cedex

Frankrike

________

VEDLEGG II

De særskilte instituttene som er ansvarlige for å utarbeide de kriteriene som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning, skal:

– samordne utarbeidingen, forbedringen og standardiseringen av metoder for serologisk titrering på kjøttetere som er 
vaksinert mot rabies,

– vurdere de laboratoriene i medlemsstatene som har inngitt en søknad om å foreta de serologiske titreringene som er 
nevnt i første strekpunkt; dersom resultatet av denne vurderingen er positivt, skal det sendes til søkerlaboratoriet og 
vedkommende myndigheter i medlemsstaten for godkjenning,

– vurdere de laboratoriene i tredjestater som har inngitt en søknad om å foreta de serologiske titreringene som er 
nevnt i første strekpunkt; dersom resultatet av denne vurderingen er positivt, skal det sendes til søkerlaboratoriet og 
Kommisjonen for godkjenning,

– gi alle relevante opplysninger om analysemetoder og sammenlignende undersøkelser til disse laboratoriene og 
organisere opplæring og videre opplæringskurs for deres ansatte,

– organisere egnethetsprøvinger ved flere laboratorier (egnethetsprøvinger),

– yte Kommisjonene og de berørte vedkommende myndighetene vitenskapelig og teknisk bistand når det gjelder de 
spørsmålene som er nevnt i dette vedlegg, særlig ved uenighet om resultatene av de serologiske titreringene.».

_______________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt I nr. 4 og vedlegg D 
avsnitt I del E, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at ein medlemsstat 
eller ein del av ein medlemsstat kan verte godkjend som 
offisielt fri for bovin tuberkulose og enzootisk bovin 
leukose hjå storfebuskapar, på det vilkåret at visse krav i 
direktivet er oppfylte.

2) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for bovin tuberkulose og enzootisk bovin 
leukose, er oppførte i kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 
23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar 
i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(2).

3) Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon som 
syner at alle provinsane i regionen Veneto oppfyller krava 
i direktiv 64/432/EØF, slik at denne regionen i Italia 
kan verte godkjend som offisielt fri for tuberkulose hjå 
storfebuskapar.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 31.5.2008, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endra ved 
kommisjonsvedtak 2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 2008/234/EF 
(TEU L 76 av 19.3.2008, s. 58).

4) Som følgje av vurderinga av den framlagde 
dokumentasjonen bør den nemnde regionen i Italia 
godkjennast som offisielt fri for bovin tuberkulose.

5) Polen har òg lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at to administrative regionar (powiaty) i 
den overordna administrative eininga (voivodskapet) 
Małopolskie oppfyller krava i direktiv 64/432/EØF, 
slik at desse regionane i Polen kan verte godkjende som 
regionar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose.

6) Som følgje av vurderinga av den framlagde 
dokumentasjonen bør desse regionane (powiaty) i 
Polen godkjennast som regionar som er offisielt frie for 
enzootisk bovin leukose i denne medlemsstaten.

7) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

KOMMISJONSVEDTAK

av 21. mai 2008

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at ein viss administrativ region i 
Italia er offisielt fri for bovin tuberkulose, og at visse administrative regionar i Polen er offisielt frie 

for enzootisk bovin leukose

[meldt under nummeret K(2008) 1876]

(2008/404/EF)(*)

2015/EØS/10/08
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. mai 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1)  I vedlegg I skal kapittel 2 lyde:

«KAPITTEL 2 

Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose

I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

– Regionen Emilio-Romagna.

– Regionen Friuli-Venezia Giulia.

– Regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio.

– Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno.

– Regionen Piemonte: provinsane Novara, Verbania og Vercelli.

– Regionen Toscana: provinsane Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia og Siena.

– Regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento.

– Regionen Veneto.»

2)  I kapittel 2 i vedlegg III skal andre leddet, som gjeld Polen, lyde:

«I Polen:

– Voivodskapet Dolnośląsk

Powiaty: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia 
Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, 
Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, 
Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, 
Złotoryjski.

– Voivodskapet Lublin

Powiaty: Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, 
Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, 
Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, 
Włodawski, Zamojski, Zamość.

– Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie

Powiaty: Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, 
Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

– Voivodskapet Łódź

Powiaty: Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, 
Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, 
Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, 
Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.
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– Voivodskapet Małopolskie

Powiaty: Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, 
Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, 
Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, 
Wielicki.

– Voivodskapet Opolskie

Powiaty: Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, 
Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

– Voivodskapet Podkarpackie

Powiaty: Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, 
Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

– Voivodskapet Śląskie

Powiaty: Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, 
Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, 
Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, 
Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, 
Żory, Żywiecki.

– Voivodskapet Świętokrzyskie

Powiaty: Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, 
Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

– Voivodskapet Wielkopolskie

Powiaty: Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, 
Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett reglar som skal 
nyttast på handel innanfor Fellesskapet med visse 
dyr. I artikkel 9 i det direktivet er det fastsett at dei 
obligatoriske nasjonale programma for visse smittsame 
sjukdommar, medrekna pseudorabies, skal leggjast fram 
for Kommisjonen for godkjenning. I artikkel 10 i direktiv 
64/432/EØF er det i tillegg fastsett at medlemsstatane 
skal leggje fram for Kommisjonen dokumentasjon med 
omsyn til situasjonen til desse sjukdommane på territoriet 
deira.

2) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. 
februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til 
pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet 
og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om 
denne sykdommen(2) innheld ei liste over medlemsstatar 
eller regionar i medlemsstatar som er frie for pseudorabies 
og der vaksinering ikkje er tillate. Vedlegg II til vedtak 
2008/185/EF inneheld ei liste over medlemsstatar eller 
regionar i medlemsstatar der det er sett i verk program for 
motkjemping av denne sjukdommen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 24.6.2008, s. 34, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endra ved 
kommisjonsvedtak 2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 59 av 4.3.2008, s. 19.

3) Gjennom fleire år har det vore gjennomført eit program for 
utrydding av pseudorabies i Frankrike, og departementa 
Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og 
Nord er førde opp som regionar der det er sett i verk 
godkjende program for utrydding av pseudorabies.

4) Frankrike har sendt inn underlagsdokument til 
Kommisjonen som syner at pseudorabies er utrydda frå 
departementa Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan og Nord og at desse departementa har status 
som frie for denne sjukdommen.

5) Kommisjonen har undersøkt den dokumentasjonen som 
Frankrike har sendt inn og funne at han er i samsvar 
med artikkel 10 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. Desse 
departementa bør difor førast opp i lista i vedlegg I til 
vedtak 2008/185/EF.

6) Vedtak 2008/185/EF bør difor endrast.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF vert bytte ut med teksta 
i vedlegget til dette vedtaket.

KOMMISJONSVEDTAK

av 6. juni 2008

om endring av vedtak 2008/185/EF med sikte på oppføring av departementa Côtes-d’Armor, 
Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrike i lista over regionar som er frie for 

pseudorabies

[meldt under nummeret K(2008) 2387]

(2008/476/EF)(*)

2015/EØS/10/09
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Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 6. juni 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon

ISO-kode Medlemsstat Regioner

CZ Den tsjekkiske republikk Alle regioner

DK Danmark Alle regioner

DE Tyskland Alle regioner

FR Frankrike Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-
Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-
Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-
Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-
Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, 
Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute 
Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, 
Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, 
Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, 
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-
Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, 
Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, 
Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de 
Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, 
Vosges, Yonne, Yvelines

CY Kypros Hele territoriet

LU Luxembourg Alle regioner

AT Østerrike Hele territoriet

SK Slovakia Alle regioner

FI Finland Alle regioner

SE Sverige Alle regioner

UK Det forente kongerike Alle regioner i England, Skottland og Wales

VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Hele territoriet

ES Spania Territoriet til de autonome regionene Galicia, País Vasco, Asturias, 
Cantabria, Navarra, La Rioja

Territoriet til provinsene León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid 
og Ávila i den autonome regionen Castilla y León

Territoriet til provinsen Las Palmas på Kanariøyene

IT Italia Provinsen Bolzano

NL Nederland Hele territoriet»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg D kapittel I del E, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at ein medlemsstat 
eller ein del av ein medlemsstat kan verte godkjend som 
offisielt fri for enzootisk bovin leukose, på det vilkåret at 
visse krav i det nemnde direktivet er oppfylte.

2) Lista over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie enzootisk bovin leukose, er oppført i vedlegg 
III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 
2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt 
frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 
leukose(2).

3) I det nemnde vedtaket, endra ved vedtak 2008/404/EF, 
er tolv administrative regionar (powiaty) i den overordna 
administrative eininga (voivodskapet) Podkarpackie 
i Polen oppførte som offisielt frie for enzootisk bovin 
leukose.

4) Polen har no lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at ytterlegare 13 administrative regionar 
(powiaty) i den nemnde overordna administrative eininga 
oppfyller krava i direktiv 64/432/EØF, slik at desse 
regionane i Polen kan verte godkjende som offisielt frie 
for enzootisk bovin leukose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 11.7.2008, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endra ved 
kommisjonsvedtak 2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 2008/404/EF 
(TEU L 141 av 31.5.2008, s. 16).

5) Som følgje av vurderinga av den framlagde 
dokumentasjonen bør desse regionane (powiaty) i Polen 
godkjennast som offisielt frie for enzootisk bovin leukose 
i denne medlemsstaten.

6) Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF skal oppføringa 
for voivodskapet Podkarpackie under postane for Polen lyde:

– «Voivodskapet Podkarpackie

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, 
jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, 
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, 
niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, 
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, 
sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarno-
brzeg, tarnobrzeski.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 4. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 4. juli 2008

om endring av vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til lista over regionar i Polen som er offisielt frie for enzootisk 
bovin leukose

[meldt under nummeret K(2008) 3284]

(2008/576/EF)(*)

2015/EØS/10/10
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 2,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(2), særlig 
artikkel 3 nr. 3, nr. 4 og nr. 5 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I 2007 var det utbrudd av blåtunge i flere medlemsstater, 
nærmere bestemt blåtunge av serotype 8 i Belgia, Den 
tsjekkiske republikk, Danmark, Tyskland, Spania, 
Frankrike, Luxembourg og Nederland, og blåtunge av 
serotype 1 i Frankrike, Spania og Portugal. I 2008 var det 
for første gang utbrudd av blåtunge av serotype 8 i Italia.

2) Blåtunge er en sykdom som overføres med smittebærere, 
og slakting av dyr av mottakelige arter er generelt 
ikke noe effektivt middel mot sykdommen, unntatt når 
dyrene er klinisk angrepet av blåtunge. Forekomsten 
av denne sykdommen kan utgjøre en alvorlig risiko for 
Fellesskapets husdyrbestand.

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. 
oktober 2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 
2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og overvåking 
av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av visse dyr 
av arter som er mottakelige for blåtunge(3), ble vedtatt 
av Kommisjonen for å avgrense restriksjonssonene, 
herunder verne- og overvåkingssonene, og ved 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 9.8.2008, s. 66, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/965/EF 
(EUT L 397 av 30.12.2006, s. 22).

(3) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 708/2008 (EUT L 197 av 25.7.2008, s. 18).

forordningen fastsettes vilkårene for forflytning av dyr 
fra disse sonene.

4) Vaksinasjon er det mest effektive veterinære tiltaket 
som kan anvendes for å bekjempe blåtunge, og en 
omfattende nødvaksinasjonskampanje er derfor den beste 
løsningen for å redusere den kliniske sykdommen og 
tapene, begrense spredningen av sykdommen, beskytte 
sykdomsfrie områder i medlemsstatene og fremme sikker 
handel med levende dyr. Vaksinasjon av dyr mot blåtunge 
i de berørte medlemsstatene bør derfor godkjennes i 
samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2000/75/EF.

5) Vaksinasjon mot en særlig serotype av blåtunge skal 
anses å være et nødtiltak når det gjennomføres for 
første gang på et territorium der en ny serotype er 
blitt oppdaget. Etterfølgende vaksinasjonskampanjer 
mot samme serotype på de samme territoriene anses 
imidlertid ikke lenger som nødtiltak, men skal være et 
ledd i utryddelsesprogrammer.

6) For så raskt som mulig å forhindre at sykdommen spres, 
bør Fellesskapet i samsvar med vedtak 90/424/EØF yte et 
finansielt bidrag til de støtteberettigede kostnadene som 
de berørte medlemsstatene har pådratt seg i forbindelse 
med de nødtiltakene som er truffet for å bekjempe 
sykdommen. Ettersom Fellesskapet ikke kan levere 
vaksinene, skal innkjøp av vaksinedoser regnes som en 
kostnad som gir rett til støtte.

7) De berørte medlemsstatene har underrettet Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om de tiltakene som er truffet 
i samsvar med Fellesskapets regelverk for å bekjempe de 
seneste utbruddene av blåtunge. Disse medlemsstatene har 
framlagt sine planer om nødvaksinasjon med angivelse 
av omtrentlig antall vaksinedoser som skal brukes i 2007 
og 2008, og de kostnadene som er beregnet for å utføre 
denne vaksinasjonen. Kommisjonen har vurdert disse 
planene ut fra både et veterinært og økonomisk synspunkt 
og har fastslått at planene er i samsvar med Fellesskapets 
relevante veterinærregelverk.

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. juli 2008

om godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle 
bidrag for 2007 og 2008

[meddelt under nummer K(2008) 3757]

(Bare den tsjekkiske, danske, nederlandske, franske, tyske, italienske, portugisiske og spanske teksten har gyldighet)

(2008/655/EF)(*)

2015/EØS/10/11
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8) Ved artikkel 3 nr. 5 i vedtak 90/424/EØF er det fastsatt 
at Fellesskapets finansielle bidrag skal utgjøre 100 % av 
kostnadene ved å skaffe vaksinen og 50 % av kostnadene 
ved å utføre vaksinasjonen. For å unngå å belaste 
Fellesskapets budsjett med uforholdsmessige store 
kostnader skal det imidlertid fastsettes maksimumsbeløp 
som viser hva som er en rimelig betaling for kostnadene 
ved å skaffe vaksinen og ved å utføre vaksinasjonen. En 
rimelig betaling er en betaling for en vare eller en tjeneste 
der prisen står i et rimelig forhold til markedsprisen. I 
påvente av resultatene fra Kommisjonens kontroller på 
stedet, er det nå nødvendig å godkjenne Fellesskapets 
særlige finansielle bidrag til de berørte medlemsstatene 
og fastsette beløpet for den første delbetalingen av 
Fellesskapets finansielle bidrag.

9) Fellesskapets finansielle bidrag skal utbetales 
på grunnlag av en offisiell anmodning om 
godtgjøring fra medlemsstatene, samt på grunnlag 
av underlagsdokumentene nevnt i artikkel 7 i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 349/2005 av 28. februar 
2005 om reglene for fellesskapsfinansiering av nødtiltak 
og om bekjempelse av visse dyresykdommer nevnt i 
rådsvedtak 90/424/EØF(1).

10) I henhold til rådsforordning (EF) nr. 1290/2005 av 21. juni 
2005 om finansiering av den felles landbrukspolitikk(2), 
finansieres programmer for veterinære nødtiltak som 
treffes i samsvar med fellesskapsreglene, gjennom Det 
europeiske garantifond for landbruket. Artikkel 9, 36 og 
37 i nevnte forordning får anvendelse med henblikk på 
økonomistyring.

11) Fellesskapets finansielle bidrag bør være underlagt et 
vilkår om at de tiltakene som er planlagt, gjennomføres 
på en effektiv måte, og at vedkommende myndigheter 
framlegger alle nødvendige opplysninger innen de 
tidsfristene som er fastsatt i dette vedtak.

12) For at dette skal kunne administreres effektivt, bør alle 
kostnader som framlegges for å motta et finansielt bidrag 
fra Fellesskapet, angis i euro. I samsvar med forordning 
(EF) nr. 1290/2005 bør omregningskursen for kostnader 
i en annen valuta enn euro, være den siste valutakursen 
som er fastsatt av Den europeiske sentralbank før den 
første dagen i den måneden da den berørte medlemsstaten 
leverte sin søknad.

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

(1) EUT L 55 av 1.3.2005, s. 12.
(2) EUT L 209 av 11.8.2005, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 479/2008 (EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1).

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Godkjenning av nødvaksinasjonsplaner

Vaksinasjonsplanene, som inneholder tekniske og finansielle 
bestemmelser og er framlagt av Belgia, Den tsjekkiske 
republikk, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, 
Luxembourg, Nederland og Portugal, godkjennes for 
tidsrommet 1. november 2007 til 31. desember 2008.

Vaksinasjon av dyr mot blåtunge skal utføres i samsvar med 
direktiv 2000/75/EF.

Artikkel 2

Tildeling av et særlig finansielt bidrag fra Fellesskapet

1. I forbindelse med de nødtiltakene som er truffet for å 
bekjempe blåtunge i 2007 og 2008, er Belgia, Den tsjekkiske 
republikk, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, 
Luxembourg, Nederland og Portugal berettiget til å motta et 
særlig bidrag fra Fellesskapet til nødvaksinasjonsplanene mot 
blåtunge nevnt i artikkel 1, og bidraget utgjør:

a) 100 % av kostnadene (uten mva.) til å skaffe vaksinen,

b) 50 % av kostnadene til lønn og honorarer til personale som 
vaksinerer, og 50 % av de kostnadene (uten mva.) som er 
direkte knyttet til vaksinasjonen (herunder forbruksvarer 
og spesialutstyr).

2. De maksimumsbeløpene som godtgjøres de berørte 
medlemsstatene for de kostnadene som er nevnt i nr. 1, skal 
ikke overstige:

a) til innkjøp av inaktivert vaksine: 0,6 euro per dose,

b) til vaksinasjon av storfe: 2 euro per vaksinert storfe, uansett 
antall og type vaksinedose som brukes,

c) til vaksinasjon av sauer eller geiter: 0,75 euro per vaksinert 
sau eller geit, uansett antall og type vaksinedose som 
brukes.

Artikkel 3

Betaling

1. Med forbehold for resultatene av eventuelle kontroller på 
stedet som utføres i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i vedtak 90/424/
EØF, utgjør første delbetaling:

a) høyst 4 500 000 euro til Belgia,

b) høyst 1 250 000 euro til Den tsjekkiske republikk,
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c) høyst 800 000 euro til Danmark,

d) høyst 17 000 000 euro til Tyskland,

e) høyst 8 000 000 euro til Spania,

f) høyst 27 000 000 euro til Frankrike,

g) høyst 3 500 000 euro til Italia,

h) høyst 200 000 euro til Luxembourg,

i) høyst 3 500 000 euro til Nederland,

j) høyst 1 700 000 euro til Portugal,

som en del av Fellesskapets særlige finansielle bidrag fastsatt 
i artikkel 2.

Betalingen skal utføres på grunnlag av en offisiell anmodning 
om godtgjøring, samt på grunnlag av underlagsdokumenter 
framlagt av Belgia, Den tsjekkiske republikk, Danmark, 
Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland 
og Portugal.

2. Restbeløpet av Fellesskapets finansielle bidrag nevnt i 
artikkel 2, skal fastsettes ved et senere vedtak som skal gjøres 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 41 i vedtak 90/424/
EØF.

Artikkel 4

Betalingsvilkår og underlagsdokumenter

1. Fellesskapets særlige finansielle bidrag nevnt i artikkel 2, 
skal utbetales på grunnlag av følgende:

a) en teknisk delrapport om den tekniske gjennomføringen 
av overvåkingstiltakene, herunder de resultatene som er 
oppnådd i tidsrommet 1. november 2007 til 31. august 2008,

b) et delregnskap i elektronisk format i samsvar med 
vedlegget, for de kostnadene som medlemsstaten har betalt 
i tidsrommet 1. november 2007 til 31. august 2008,

c) en teknisk sluttrapport om den tekniske gjennomføringen 
av overvåkingstiltakene, herunder de resultatene 
som er oppnådd i tidsrommet 1. november 2007 til 
31. desember 2008,

d) et sluttregnskap i elektronisk format i samsvar med 
vedlegget, for de kostnadene som medlemsstaten har betalt 
i tidsrommet 1. november 2007 til 31. desember 2008,

e) resultatene av eventuelle kontroller på stedet som er utført 
i samsvar med artikkel 9 nr. 1 i vedtak 90/424/EØF.

Den dokumentasjonen som er nevnt i bokstav a)-d), skal gjøres 
tilgjengelig i forbindelse med de kontrollene på stedet som er 
nevnt i bokstav e), og som Kommisjonen utfører.

2. Den tekniske delrapporten og delregnskapet som er nevnt 
i nr. 1 bokstav a) og b), skal framlegges senest 31. oktober 2008. 
Dersom denne fristen ikke overholdes, reduseres Fellesskapets 
særlige finansielle bidrag med 25 % for hver kalendermåned 
som fristen overskrides.

3. Den tekniske sluttrapporten og sluttregnskapet som 
er nevnt i nr. 1 bokstav c) og d), skal framlegges senest 31. 
mars 2009. Dersom denne fristen ikke overholdes, reduseres 
Fellesskapets særlige finansielle bidrag med 25 % for hver 
kalendermåned som fristen overskrides.

Artikkel 5

Adressater

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske 
republikk, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken 
Tyskland, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, 
Republikken Italia, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriket Nederland og Republikken Portugal.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler 
for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsettes regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde overførbar encefalopati 
(TSE) hos dyr.

2) Chronic wasting disease er en type TSE som rammer 
hjortedyr og som er utbredt i Nord-Amerika, men som 
det hittil ikke er blitt meldt om tilfeller av i Fellesskapet.

3) Kommisjonsvedtak 2007/182/EF av 19. mars 2007 
om en undersøkelse av chronic wasting disease hos 
hjortedyr(2) ble vedtatt etter en uttalelse offentliggjort av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA), der det anbefales at det gjennomføres en 
målrettet overvåking av hjortedyr i Fellesskapet.

4) I vedtak 2007/182/EF fastsettes regler for en undersøkelse 
for å påvise forekomst av chronic wasting disease hos 
hjortedyr, som skal gjennomføres i samsvar med visse 
minstekrav. I henhold til vedtaket skal medlemsstatenes 
undersøkelser sluttføres senest ved utgangen av 
jaktsesongen i 2007.

5) De foreløpige årsrapportene som Kommisjonen hittil 
har mottatt fra medlemsstatene i samsvar med vedtak 
2007/182/EF, viser at visse medlemsstater ikke har hatt 
tilstrekkelig tid til å samle inn det antallet prøver som 
kreves i henhold til vedtaket.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 12.8.2008, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 571/2008 (EUT L 161 av 20.6.2008, s. 4).

(2) EUT L 84 av 24.3.2007, s. 37.

6) For at EFSA skal kunne foreta en statistisk pålitelig 
vurdering av data fra undersøkelsen, må de berørte 
medlemsstater få mer tid til å nå målene fastsatt i vedtak 
2007/182/EF. Fristen for sluttføring av undersøkelsen bør 
derfor forlenges med ett år.

7) Vedtak 2007/182/EØF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2007/182/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 nr. 2 endres «2007» til «2008».

2. I nr. 2 i vedlegg IV skal nytt ledd lyde:

 «Rapporten for 2008 skal inneholde resultatene fra 
jaktsesongen i 2008, selv om noen av prøvene er tatt i 
2009.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. august 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 1. august 2008

om endring av vedtak 2007/182/EF om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr

[meddelt under nummer K(2008) 3986]

(2008/661/EF)(*)

2015/EØS/10/12



Nr. 10/76 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 2007/683/EF(2) vart dei planane 
godkjende som Ungarn la fram 11. juli 2007 for utrydding 
av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei områda 
i Ungarn som er oppførte i vedlegget til det nemnde 
vedtaket.

2) Ungarn har meldt frå til Kommisjonen om den nyaste 
utviklinga av klassisk svinepest hjå viltlevande svin 
i denne medlemsstaten. I lys av dei epidemiologiske 
opplysningane som er tilgjengelege, bør dei tiltaka som 
er fastsette i planen for utrydding av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin, utvidast til å omfatte visse delar av 
fylket Heves og fylket Borsod-Abaúj-Zemplén.

3) Av omsyn til klarleiken i fellesskapsregelverket bør 
vedlegget til vedtak 2007/683/EF bytast ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 15.8.2008, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 281 av 25.10.2007, s. 27. Vedtaket endra ved vedtak 2008/159/EF 
(TEU L 51 av 26.2.2008, s. 21).

4) Vedtak 2007/683/EF bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2007/683/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Ungarn.

Utferda i Brussel, 13. august 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. august 2008

om endring av vedtak 2007/683/EF om godkjenning av planen for utrydding av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin i visse område av Ungarn

[meldt under nummeret K(2008) 4321]

(Berre den ungarske teksta er gyldig)

(2008/674/EF)(*)

2015/EØS/10/13
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Område der planen for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin skal gjennomførast:

Fylket Nógrád og det området i fylket Pest som ligg nord og aust for Donau, sør for grensa til Slovakia, vest for grensa 
til fylket Nógrád og nord for motorveg E 71, det området i fylket Heves som ligg aust for grensa til fylket Nógrád, sør 
og vest for grensa til fylket Borsod-Abaúj-Zemplén og nord for motorvegen E 71, og det området i fylket Borsod-Abaúj-
Zemplén som ligg sør for grensa til Slovakia, aust for grensa til fylket Heves, nord og vest for motorveg E 71, sør for 
hovudveg nr. 37 (delen mellom motorveg E 71 og hovudveg nr. 26) og vest for hovudveg nr. 26.»

________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til tilmeldingstraktaten for Bulgaria og Romania,

med tilvising til tilmeldingsakta for Bulgaria og Romania, 
særleg artikkel 42,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 19 nr. 3 tredje leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1)  I direktiv 2001/89/EF er det fastsett minstekrav til 
fellesskapstiltak for motkjemping av klassisk svinepest. 
Desse tiltaka omfattar ei føresegn om at medlemsstatane, 
etter at det er påvist eit primærtilfelle av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin, skal leggje fram for Kommisjonen 
ein plan med tiltak for utrydding av denne sjukdommen. 
Desse tiltaka omfattar òg føresegner for naudvaksinasjon 
av svin i driftseiningar.

2)  Kommisjonsvedtak 2007/870/EF av 21. desember 
2007 om godkjenning av planane for 2008 for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og 
naudvaksinasjon av slike svin og svin i driftseiningar mot 
denne sjukdommen i Romania(2) vart vedteke som eitt av 
fleire tiltak for å motkjempe klassisk svinepest i denne 
medlemsstaten. Det nemnde vedtaket skal nyttast fram til 
31. desember 2008.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 20.8.2008, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 340 av 22.12.2007, s. 105.

3)  Ein av planane som er godkjende ved det vedtaket, 
gjeld naudvaksinasjon med markørvaksine mot 
klassisk svinepest hjå svin i driftseiningar. Tilgangen 
til ein slik vaksine vart meir avgrensa etter at denne 
planen vart godkjend. Romania har difor endra denne 
naudvaksinasjonsplanen.

4)  Romania sende inn den endra vaksinasjonsplanen til 
Kommisjonen for godkjenning 30. juni 2008.

5)  Den endra planen er vorten granska av Kommisjonen og 
funnen å vere i samsvar med direktiv 2001/89/EF. Planen 
bør difor godkjennast.

6)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 3 i vedtak 2007/870/EF vert datoen «29. november 
2007» bytt ut med «30. juni 2008».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Romania.

Utferda i Brussel, 18. august 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. august 2008

om endring av vedtak 2007/870/EF med omsyn til naudvaksinasjon med markørvaksine mot 
klassisk svinepest av svin i driftseiningar i Romania

[meldt under nummeret K(2008) 4360]

(Berre den rumenske teksta er gyldig)

(2008/682/EF)(*)

2015/EØS/10/14
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 2005/59/EF(2) vart dei planane 
godkjende som Slovakia la fram 31. august 2004 for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og 
naudvaksinasjon av slike svin i dei områda i Slovakia 
som er oppførte i vedlegget til det nemnde vedtaket.

2) Slovakia har no meldt frå til Kommisjonen om den 
nyaste utviklinga av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i denne medlemsstaten. I lys av dei epidemiologiske 
opplysningane som er tilgjengelege, bør dei tiltaka som 
er fastsette i planen for utrydding av klassisk svinepest 
hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin, 
utvidast til å omfatte distrikta Rimavská Sobota, Nové 
Zámky, Levice og Komárno.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 224 av 22.8.2008, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endra ved kommisjonsvedtak 
2007/729/EF (TEU L 294 av 13.11.2007, s. 26).

(2) TEU L 24 av 27.1.2005, s. 46. Vedtaket sist endra ved vedtak 2008/88/EF 
(TEU L 28 av 1.2.2008, s. 34).

3) Av omsyn til klarleiken i fellesskapsregelverket bør 
vedlegget til vedtak 2005/59/EF bytast ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

4) Vedtak 2005/59/EF bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2005/59/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Slovakia.

Utferda i Brussel, 20. august 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. august 2008

om endring av vedtak 2005/59/EF med omsyn til dei områda der planane for utrydding av klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin skal gjennomførast i Slovakia 

[meldt under nummeret K(2008) 4428]

(Berre den slovakiske teksta er gyldig)

(2008/686/EF)(*)
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. Område der planen for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin skal gjennomførast

Territoriet som høyrer inn under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i Žiar nad Hronom (medrekna 
distrikta Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (medrekna distrikta Zvolen, Detva og Krupina), 
Lučenec (medrekna distrikta Lučenec og Poltár) og Veľký Krtíš (medrekna distriktet Veľký Krtíš), Komárno 
(medrekna distriktet Komárno), Nové Zámky (medrekna distriktet Nové Zámky), Levice (medrekna distriktet 
Levice) og Rimavská Sobota (medrekna distriktet Rimavská Sobota).

2. Område der planen for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin skal gjennomførast

Territoriet som høyrer inn under veterinær- og næringsmiddeladministrasjonen i Žiar nad Hronom (medrekna 
distrikta Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (medrekna distrikta Zvolen, Krupina og Detva), 
Lučenec (medrekna distrikta Lučenec og Poltár) og Veľký Krtíš (medrekna distriktet Veľký Krtíš), Komárno 
(medrekna distriktet Komárno), Nové Zámky (medrekna distriktet Nové Zámky), Levice (medrekna distriktet 
Levice) og Rimavská Sobota (medrekna distriktet Rimavská Sobota).»

_____________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særleg 
artikkel 5 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 82/894/EØF dreier seg om melding av utbrot av 
dei dyresjukdommane som er førte opp i vedlegg I til det 
nemnde direktivet.

2) I kommisjonsvedtak 2005/176/EF er det fastsett 
rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av direktiv 82/894/EØF(2). 
Vedlegg V til det nemnde vedtaket inneheld kodane for 
sjukdommane, medan vedlegg X/01, X/03, X/09, X/11, 
X/12 og X/16 inneheld kodane for veterinærregionane i 
høvesvis Tyskland, Italia, Danmark, Spania, Portugal og 
Sverige.

3) Lista i vedlegg I til direktiv 82/894/EØF, endra ved 
kommisjonsvedtak 2008/650/EF(3), vart nyleg ajourført, 
og visse fiskesjukdommar som er førte opp i del II i 
vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF(4), vart førte opp 
i den nemnde lista, og vondarta smittsam griselamming, 
som ikkje lenger er ein meldepliktig sjukdom i medhald 
av rådsdirektiv 92/119/EØF(5), vart stroke frå lista.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 26.9.2008, s. 72, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF L 378 av 31.12.1982, s. 58.
(2) TEU L 59 av 5.3.2005, s. 40.
(3) TEU L 213 av 8.8.2008, s. 42.
(4) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(5) TEF L 62 av 15.3.1993, s. 69.

4) For å gjere det mogleg å skilje mellom meldingar om 
utbrot av afrikansk svinepest hjå villsvin og utbrot av 
den same sjukdommen hjå tamsvin, bør det nyttast ulike 
kodar for melding av desse to typane utbrot.

5) Lista over sjukdomskodar i vedlegg V til vedtak 
2005/176/EF bør difor endrast.

6) Tyskland, Italia, Danmark, Spania, Portugal og Sverige 
har endra namna og grensene til veterinærregionane 
sine. Endringa av desse regionane har innverknad på 
systemet for melding av dyresjukdommar. Dei noverande 
regionane i systemet bør difor bytast ut med dei nye 
regionane. Vedlegg X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 og 
X/16 til vedtak 2005/176/EF bør difor endrast.

7) Vedtak 2005/176/EF bør difor endrast.

8) For å sikre fortruleg handsaming av dei opplysningane 
som vert sende over, bør vedlegga til dette vedtaket ikkje 
offentleggjerast i Tidend for Den europeiske unionen.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2005/176/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg V vert bytt ut med teksta i vedlegg I til dette 
vedtaket.

2. Vedlegg X/01 vert bytt ut med teksta i vedlegg II til dette 
vedtaket.

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. september 2008

om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF

[meldt under nummeret K(2008) 5175]

(2008/755/EF)(*)

2015/EØS/10/16



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/82 12.2.2015

3. Vedlegg X/03 vert bytt ut med teksta i vedlegg III til dette 
vedtaket.

4. Vedlegg X/09 vert bytt ut med teksta i vedlegg IV til dette 
vedtaket.

5. Vedlegg X/11 vert bytt ut med teksta i vedlegg V til dette 
vedtaket.

6. Vedlegg X/12 vert bytt ut med teksta i vedlegg VI til dette 
vedtaket.

7.  Vedlegg X/16 vert bytt ut med teksta i vedlegg VII til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. september 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg D kapittel I del E, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I vedlegg D til direktiv 64/432/EØF er det fastsett at ein 
medlemsstat eller del av ein medlemsstat kan reknast som 
fri for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar på det 
vilkåret at visse krav i det nemnde direktivet er oppfylte.

2) Listene over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for enzootisk bovin leukose, er oppførte i 
kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 
om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(2).

3) Polen har no lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at 29 administrative regionar (powiaty) i 
dei overordna administrative einingane (voivodskapa) 
Mazowieckie, Podlaskie og Warminsko-mazurskie 
oppfyller krava i direktiv 64/432/EØF, slik at desse

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 28.10.2008, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

  regionane i Polen kan verte godkjende som regionar som 
er offisielt frie for enzootisk bovin leukose.

4) Som følgje av vurderinga av den framlagde 
dokumentasjonen bør desse regionane (powiaty) i 
Polen godkjennast som regionar som er offisielt frie for 
enzootisk bovin leukose i denne medlemsstaten.

5) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. oktober 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. oktober 2008

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i 
Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

[meldt under nummeret K(2008) 5987]

(2008/816/EF)(*)
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VEDLEGG

I kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/EF skal andre delen, som gjeld Polen, lyde:

«I Polen:

– Voivodskapet Dolnośląskie

Powiaty: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia 
Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, 
Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, 
Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, 
Złotoryjski.

– Voivodskapet Lublin

Powiaty: Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, 
Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, 
Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, 
Włodawski, Zamojski, Zamość.

– Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie

Powiaty: aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, 
Toruń, wąbrzeski.

– Voivodskapet Łódź

Powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, 
opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, 
radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, 
wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

– Voivodskapet Małopolskie

Powiaty: brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, 
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, 
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

– Voivodskapet Mazowieckie

Powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, 
płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, 
warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

– Voivodskapet Opolskie

Powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, 
nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

– Voivodskapet Podkarpackie

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, 
Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, 
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, 
strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
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– Voivodskapet Podlaskie

Powiaty: augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, 
zambrowski.

– Voivodskapet Śląskie

Powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, 
częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, 
Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, 
Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, 
zawierciański, Żory, żywiecki.

– Voivodskapet Świętokrzyskie

Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, 
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

– Voivodskapet Warmińsko-mazurskie

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

– Voivodskapet Wielkopolskie

Powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, 
ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(1), særlig artikkel 57 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2005/94 er det fastsatt bestemte 
forebyggende tiltak med hensyn til overvåking og tidlig 
påvisning av aviær influensa som skal øke vedkommende 
myndigheters og landbrukets bevissthet og beredskap om 
risikoene knyttet til denne sykdommen.

2) Siden september 2007 har det forekommet utbrudd 
av svakt sykdomsframkallende aviær influensa i visse 
driftsenheter for fjørfe i den sentrale vestlige delen av 
Portugal, særlig på driftsenheter der det holdes fjørfe til 
fornyelse av viltbestanden.

3) Portugal har truffet tiltak i samsvar med direktiv 2005/94/
EF for å begrense spredningen av denne sykdommen.

4) Portugal har gjennomført en risikovurdering og fastslått 
at driftsenheter der det holdes stokkender (Anas 
platyrhynchos) til fornyelse av viltbestanden (heretter kalt 
«stokkender»), kan utgjøre en betydelig og umiddelbar 
risiko for spredning av aviær influensa i Portugal eller til 
andre medlemsstater. Portugal besluttet derfor å innføre 
nødvaksinasjon for å begrense utbruddet.

5) Ved kommisjonsvedtak 2008/285/EF(2) ble den 
nødvaksinasjonsplanen som Portugal hadde framlagt, 
godkjent. Ved dette vedtak er det også fastsatt visse 
tiltak som skal anvendes på en driftsenhet der det holdes 
vaksinerte stokkender, og på driftsenheter for fjørfe som 
ikke er vaksinert, herunder restriksjoner på forflytning av 
vaksinerte stokkender, rugeegg fra disse og stokkender 
som stammer fra slike egg, i samsvar med den godkjente 
vaksinasjonsplanen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 8.11.2008, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(2) EUT L 92 av 3.4.2008, s. 37.

6) Portugals nødvaksinasjonsplan var gjennomført 31. juli 
2008.

7) I samsvar med artikkel 8 i vedtak 2008/285/EF har 
Portugal framlagt en rapport om gjennomføringen av 
nødvaksinasjonsplanen og avgitt en rapport til Den faste 
komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

8) På grunnlag av opplysningene Portugal har gitt, ser det ut 
som om det har lykkes å begrense utbruddet.

9) På grunnlag av en ytterligere risikovurdering anser 
Portugal at de verdifulle avlsdyrene av stokkender på 
driftsenheten fortsatt er utsatt for en mulig risiko for aviær 
influensa, særlig gjennom eventuell indirekte kontakt med 
viltlevende fugler. Portugal har derfor som et langsiktig 
tiltak besluttet å fortsette med vaksinasjon mot aviær 
influensa ved å gjennomføre en plan for forebyggende 
vaksinasjon på den risikoutsatte driftsenheten i Vila Nova 
da Barquinha (Ribatejo Norte i regionen Lisboa e Vale do 
Tejo), der det holdes slike stokkender.

10) Portugal har ved brev av 10. september 2008 framlagt for 
Kommisjonen en plan for forebyggende vaksinasjon for 
godkjenning.

11) I samsvar med nevnte plan for forebyggende vaksinasjon 
har Portugal til hensikt å innføre forebyggende 
vaksinasjon som skal gjennomføres fram til 31. juli 2009.

12) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd har i sine 
vitenskapelige uttalelser om anvendelse av vaksinasjon 
for å bekjempe aviær influensa, utstedt av Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet i 2005(3), 2007(4) 
og 2008(5), konstatert at nødvaksinasjon og forebyggende 
vaksinasjon mot aviær influensa er et verdifullt redskap 
som supplement til tiltakene for å bekjempe denne 
sykdommen.

(3) The EFSA Journal (2005) 266, 1-21, Scientific Opinion on Animal health 
and welfare aspects of avian influenza.

(4) The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against 
avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive 
birds.

(5) The EFSA Journal (2008) 715, 1-161, Scientific Opinion on Animal health 
and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into 
the EU poultry holdings.

KOMMISJONSVEDTAK

av 3. november 2008

om forebyggende vaksinasjon mot svakt sykdomsframkallende aviær influensa hos stokkender i 
Portugal, og visse tiltak som begrenser forflytninger av slikt fjørfe og produkter fra disse

[meddelt under nummer K(2008) 6348]

(Bare den portugisiske teksten har gyldighet)

(2008/838/EF)(*)
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13) Kommisjonen har dessuten gjennomgått den 
planen for forebyggende vaksinasjon som Portugal 
har framlagt, og har kunnet konstatere at den er i 
samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk. Tatt i 
betraktning den epidemiologiske situasjonen for svakt 
sykdomsframkallende aviær influensa i Portugal, den typen 
driftsenhet der det skal vaksineres og vaksinasjonsplanens 
begrensede rekkevidde, bør nevnte plan for forebyggende 
vaksinasjon godkjennes. Gjennomføringen av planen 
for forebyggende vaksinasjon vil dessuten gi ytterligere 
praktisk erfaring og kunnskap om vaksinens effektivitet 
hos stokkender.

14) I forbindelse med den planen for forebyggende 
vaksinasjon som Portugal skal gjennomføre, bør det 
bare benyttes vaksiner som er godkjent i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(1) eller 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).

15) I tillegg bør det gjennomføres overvåking og 
laboratorieundersøkelser på den driftsenheten der de 
vaksinerte stokkendene holdes, og på driftsenheter for 
fjørfe som ikke er vaksinert, som angitt i planen for 
forebyggende vaksinasjon.

16) Det bør også innføres visse restriksjoner på forflytning 
av vaksinerte stokkender, rugeegg fra disse og stokkender 
som er avkom av dette vaksinerte fjørfeet i samsvar med 
planen for forebyggende vaksinasjon. På grunn av det 
lave antallet stokkender på den driftsenheten der den 
forebyggende vaksinasjonen skal gjennomføres, og av 
hensyn til sporbarhet og logistikk, bør det forbys å flytte 
vaksinerte fugler fra nevnte driftsenhet.

17) Når det gjelder handel med fjørfe til fornyelse av 
viltbestanden, har Portugal truffet tilleggstiltak i 
samsvar med kommisjonsvedtak 2006/605/EF av 6. 
september 2006 om visse vernetiltak i forbindelse med 
handel innenfor Fellesskapet med fjørfe beregnet på 
gjenoppbyggingen av viltbestanden(3).

18) For å redusere de økonomiske konsekvensene for den 
aktuelle driftsenheten bør det fastsettes visse unntak fra 
restriksjonene på forflytning av stokkender som er avkom 
av vaksinerte stokkender, ettersom slike forflytninger 
ikke innebærer noen spesifikk risiko for spredning 
av sykdommen, forutsatt at det skjer under offentlig 
overvåking og at de særlige kravene til dyrehelse ved 
handel innenfor Fellesskapet oppfylles.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
(3) EUT L 246 av 8.9.2006, s. 12.

19) Planen for forebyggende vaksinasjon bør godkjennes slik 
at den kan gjennomføres fram til 31. juli 2009.

20) Vedtak 2008/285/EF bør oppheves ettersom det er ukurant 
etter 31. juli 2008.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette vedtak fastsettes det visse tiltak som skal 
anvendes i Portugal ved gjennomføring av forebyggende 
vaksinasjon av stokkender (Anas platyrhynchos) til fornyelse 
av viltbestanden (heretter kalt «stokkender»), på en driftsenhet 
som er utsatt for risiko for aviær influensa. Disse tiltakene 
omfatter visse restriksjoner på forflytning i og avsendelse 
fra Portugal av vaksinerte stokkender, rugeegg fra disse og 
stokkender som er avkom av disse.

2. Dette vedtak får anvendelse med forbehold for de 
vernetiltakene som Portugal skal treffe i samsvar med 
direktiv 2005/94/EF og vedtak 2006/605/EF.

Artikkel 2

Godkjenning av planen for forebyggende vaksinasjon

1. Planen for forebyggende vaksinasjon mot svakt 
sykdomsframkallende aviær influensa i Portugal, som Portugal 
la fram for Kommisjonen 10. september 2008, og som skal 
gjennomføres på en driftsenhet i Vila Nova da Barquinha 
(Ribatejo Norte i regionen Lisboa e Vale do Tejo) fram til 31. 
juli 2009 (heretter kalt «planen for forebyggende vaksinasjon»), 
er godkjent.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre planen for forebyggende 
vaksinasjon.

Artikkel 3

Vilkår for gjennomføring av planen for forebyggende 
vaksinasjon

1. Portugal skal sikre at stokkendene vaksineres i samsvar 
med planen for forebyggende vaksinasjon med en bivalent 
inaktivert heterolog vaksine som inneholder aviær influensa 
av både undertype H5 og H7, godkjent av nevnte medlemsstat 
i henhold til direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) 
nr. 726/2004.

2. Portugal skal sikre at det gjennomføres overvåking og 
laboratorieundersøkelser av den driftsenheten der de vaksinerte 
stokkendene holdes, og driftsenheter for fjørfe som ikke er 
vaksinert, som angitt i planen for forebyggende vaksinasjon.
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3. Portugal skal sikre at planen for forebyggende vaksinasjon 
gjennomføres på en effektiv måte.

Artikkel 4

Merking og restriksjoner på forflytning og avsendelse 
samt disponering av vaksinerte stokkender

Vedkommende myndighet skal sikre at vaksinerte stokkender 
på den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1:

a) merkes individuelt,

b) ikke flyttes til andre driftsenheter for fjørfe i Portugal eller 
sendes til andre medlemsstater.

Etter avlsperioden skal slike ender avlives på en human måte 
på den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1, og skrottene 
skal disponeres på en sikker måte.

Artikkel 5

Restriksjoner på forflytning og avsendelse av rugeegg som 
kommer fra den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1

Vedkommende myndighet skal sikre at rugeegg som 
kommer fra stokkender på den driftsenheten som er nevnt i 
artikkel 2 nr.1, bare kan flyttes til et rugeri i Portugal og ikke 
sendes til andre medlemsstater.

Artikkel 6

Restriksjoner på forflytning og avsendelse av stokkender 
som er avkom av vaksinerte stokkender

1. Vedkommende myndighet skal sikre at stokkender som er 
avkom av vaksinerte stokkender, etter ruging bare kan flyttes 
til en driftsenhet som ligger i det området som er opprettet i 
Portugal rundt den driftsenheten som er nevnt i artikkel 2 nr. 1, 
slik det er angitt i planen for forebyggende vaksinasjon.

2. Som unntak fra nr. 1 og forutsatt at de stokkendene som 
er avkom av vaksinerte stokkender, er over fire måneder gamle, 
kan de:

a) slippes ut i naturen i Portugal, eller

b) sendes til andre medlemsstater, forutsatt at:

i) resultatene av overvåkingen og laboratorieunder-
søkelsene som angitt i planen for forebyggende 
vaksinasjon, er tilfredsstillende, og

ii) vilkårene for avsendelse av fjørfe til fornyelse av 
viltbestanden, som fastsatt i vedtak 2006/605/EF, er 
oppfylt.

Artikkel 7

Utstedelse av helsesertifikat for handel innenfor Fellesskapet 
med stokkender som er avkom av vaksinerte stokkender

Portugal skal sikre at helsesertifikatene for handel innenfor 
Fellesskapet med fjørfe til fornyelse av viltbestanden som 
nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b), inneholder følgende setning:

«Kravene til dyrehelse for denne forsendelsen er i samsvar med 
vedtak 2008/838/EF(*).
_________________
(*) EUT L 299 av 8.11.2008, s. 40.».

Artikkel 8

Rapportering

Portugal skal framlegge for Kommisjonen en rapport om 
gjennomføringen av planen for forebyggende vaksinasjon 
senest én måned etter at dette vedtak får anvendelse, og 
skal deretter avgi kvartalsrapporter til Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Artikkel 9

Oppheving

Vedtak 2008/285/EF oppheves.

Artikkel 10

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse til 31. juli 2009.

Artikkel 11

Adressater

Dette vedtak er rettet til Republikken Portugal.

Utferdiget i Brussel, 3. november 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 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 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og artikkel 16 
nr. 1 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF fastsettes de 
diagnostiske metodene for bovin brucellose som skal 
brukes til å bekjempe og utrydde denne sykdommen, og 
for overvåking og kontroll, samt for å etablere og bevare 
en besetnings status som offisielt fri for brucellose, og de 
sertifikatene som kreves for handel med storfe innenfor 
Fellesskapet.

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/226/EF av 4. mars 2004 om 
godkjenning av prøver for påvisning av antistoffer mot 
bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/
EØF(2) godkjennes visse prøver for bovin brucellose 
som kan brukes som et alternativ til den obligatoriske 
serumagglutinasjonsprøven (SAT) for utstedelse av 
sertifikat for storfe i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) 
i direktiv 64/432/EØF.

3) Fluorescenspolarisasjonsprøve (FPA) er en ny 
diagnoseprøve som er tatt med som en foreskrevet prøve 
for internasjonal handel i kapittel 2.4.3 (bovin brucellose) 
i Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr 
(Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals), sjette utgave, 2008.

4) Kommisjonen har anmodet Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA) om å avgi en vitenskapelig 
uttalelse om hvorvidt fluorescenspolarisasjonsprøven bør 
tas med i vedlegg C til direktiv 64/432/EØF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 31.12.2008, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 68 av 6.3.2004, s. 36.

5) I tillegg har Kommisjonen anmodet EFSA om å vurdere 
om fluorescenspolarisasjonsprøven og prøvene oppført i 
artikkel 1 i vedtak 2004/226/EF, er egnet med henblikk 
på utstedelse av sertifikat for storfe for handel innenfor 
Fellesskapet.

6) Vitenskapskomiteen for dyrs helse og velferd vedtok 
11. desember 2006 en vitenskapelig uttalelse om 
diagnosemetoder for brucellose hos storfe(3), der det 
fastslås at med unntak av SAT, er diagnoseprøvene for 
bovin brucellose som omfattes av vedlegg C til direktiv 
64/432/EØF, fortsatt egnet som standardprøve med 
henblikk på utstedelse av sertifikat for storfe for handel 
innenfor Fellesskapet.

7) Ettersom SAT er den prøven som skal utføres før 
forflytning ved handel med storfe, som uttrykkelig 
fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i direktiv 64/432/EØF, 
skal det foreligge en teknisk spesifikasjon i vedlegg C til 
nevnte direktiv.

8) I tillegg konkluderte den vitenskapelige uttalelsen av 11. 
desember 2006 med at fluorescenspolarisasjonsprøven er 
like følsom og spesifikk som prøvene som er oppført i 
vedlegg C til direktiv 64/432/EØF, og den er også egnet 
til å bli tatt med i nevnte vedlegg som en standardprøve 
for diagnose av brucellose hos slike dyr som er beregnet 
på handel innenfor Fellesskapet.

9) De nyutviklede metodene for polymerasekjedereaksjon 
som er beskrevet i del 1 bokstav d) i kapittel 2.4.3 i 
Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr, 
sjette utgave, 2008, gir ytterligere metoder for å påvise og 
identifisere Brucella spp. og bør derfor tas med i vedlegg 
C til direktiv 64/432/EØF.

10) Vedlegg C til direktiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/
EF bør derfor endres.

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

(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_
locale-1178620753812_1178620772731.htm

KOMMISJONSVEDTAK

av 10. desember 2008

om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 2004/226/EF med hensyn til 
diagnoseprøver for bovin brucellose

[meddelt under nummer K(2008) 7642]

(2008/984/EF)(*)

2015/EØS/10/19
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg C til direktiv 64/432/EØF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Artikkel 1 i vedtak 2004/226/EF skal lyde:

«Artikkel 1

Komplementbindingsprøven, den bufrede brucella-
antigenprøven (Rose Bengal-prøve (RBT)), ELISA-prøvene

og fluorescenspolarisasjonsprøven (FPA) som foretas i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegg C til direktiv 64/432/
EØF, godkjennes med henblikk på utstedelse av sertifikat.»

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«VEDLEGG C

BRUCELLOSE

1. IDENTIFISERING AV AGENSEN

 Dersom det ved hjelp av modifisert syrefast eller immunspesifikk farging påvises organismer med 
brucellamorfologi i abortmateriale, vaginalvæske eller melk, er det overveiende sannsynlighet for 
brucellose, særlig dersom diagnosen støttes av serologiske prøver. Metodene for polymerasekjedereaksjon 
(PCR) gir ytterligere metoder for påvisning.

 Når det er mulig, bør Brucella spp. isoleres ved hjelp av vanlige eller selektive medier ved dyrking av 
livmorsekret, aborterte fostre, jursekret eller utvalgte vev som lymfeknuter og forplantningsorganer fra 
hanndyr eller hunndyr.

 Etter isolering skal arter og biovar identifiseres ved hjelp av lysering av bakterievirus og/eller oksidative 
stoffskifteundersøkelser, dyrkingskriterier og biokjemiske og serologiske kriterier. Polymerasekjedereaksjon 
kan både utgjøre en tilleggsmetode og en biotypemetode basert på bestemte genomsekvenser.

 Metodene og mediene som brukes, standardiseringen av disse og tolkingen av resultatene skal være i 
samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr, sjette utgave, 2008, kapittel 2.4.3 
(brucellose hos storfe), kapittel 2.7.2 (brucellose hos geit og sau) og kapittel 2.8.5 (brucellose hos svin).

2. IMMUNOLOGISKE PRØVER

2.1.  Standarder

2.1.1.  Brucella abortus-biovar 1 Weybridge-stamme nr. 99 eller USDA-stamme 1119-3 skal brukes til 
framstilling av alle antigener som brukes i Rose Bengal-prøven (RBT), serumagglutinasjonsprøven (SAT), 
komplementbindingsprøven (CFT) og melkeringprøven (MRT).

2.1.2.  Standardreferanseserum for RBT, SAT, CFT og MRT er OIEs internasjonale standardreferanseserum 
(OIEISS), som tidligere ble kalt WHOs annet internasjonale anti-Brucella abortus-serum (ISAbS).

2.1.3.  Standardreferanseseraene for enzymmerkede antistoffprøver (ELISA) er:

– OIEISS,

– OIEs svakt positive ELISA-standardserum (OIEELISAWPSS),

– OIEs sterkt positive ELISA-standardserum (OIEELISASPSS),

– OIEs negative ELISA-standardserum (OIEELISANSS).

2.1.4.  Standardreferanseseraene for fluorescenspolarisasjonsprøver (FPA) er:

– OIEs svakt positive ELISA-standardserum (OIEELISAWPSS),

– OIEs sterkt positive ELISA-standardserum (OIEELISASPSS),

– OIEs negative ELISA-standardserum (OIEELISANSS).

2.1.5.  Standardseraene oppført i nr. 2.1.3 og 2.1.4, er tilgjengelige fra Fellesskapets referanselaboratorium for 
brucellose eller Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, Det forente kongerike.
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2.1.6.  OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS og OIEELISANSS er internasjonale primærstandarder som skal 
brukes til å fastsette nasjonale sekundære referansestandarder («arbeidsstandarder») for hver prøve nevnt 
i nr. 2.1.1 i de enkelte medlemsstatene.

2.2.  Enzymmerkede antistoffprøver (ELISA) eller andre bindingsprøver for påvisning av bovin 
brucellose i serum eller melk

2.2.1.  Materialer og reagenser

 Metoden som brukes, og tolkingen av resultatene skal være godkjent i samsvar med prinsippene fastsatt 
i kapittel 1.1.4 i Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr, sjette utgave, 2008, og skal minst 
omfatte laboratorieundersøkelser og diagnostiske undersøkelser.

2.2.2.  Standardisering av prøven

2.2.2.1.  Standardisering av prøvemetoden for individuelle serumprøver:

a) en fortynning av OIEISS i forholdet 1:150(1), en fortynning av OIEELISAWPSS i forholdet 1:2 eller en 
fortynning av OIEELISASPSS i forholdet 1:16 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 
skal gi en positiv reaksjon,

b) en fortynning av OIEISS i forholdet 1:600, en fortynning av OIEELISAWPSS i forholdet 1:8 eller en 
fortynning av OIEELISASPSS i forholdet 1:64 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 
skal gi en negativ reaksjon,

c) OIEELISANSS skal alltid gi en negativ reaksjon.

2.2.2.2.  Standardisering av prøvemetoden for blandede serumprøver:

a) en fortynning av OIEISS i forholdet 1:150, en fortynning av OIEELISAWPSS i forholdet 1:2 eller en 
fortynning av OIEELISASPSS i forholdet 1:16 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 
som igjen er fortynnet i negative sera med antallet prøver som inngår i blandingen, skal gi en positiv 
reaksjon,

b) OIEELISANSS skal alltid gi en negativ reaksjon,

c) prøven skal være tilstrekkelig til å påvise infeksjon hos ett enkelt dyr i den gruppen dyr som 
serumprøvene i blandingen er tatt fra.

2.2.2.3.  Standardisering av prøvemetoden for blandede melke- eller myseprøver:

a) en fortynning av OIEISS i forholdet 1:1 000, en fortynning av OIEELISAWPSS i forholdet 1:16 eller en 
fortynning av OIEELISASPSS i forholdet 1:125 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) 
som igjen er fortynnet i forholdet 1:10 i negativ melk, skal gi en positiv reaksjon,

b) OIEELISANSS fortynnet i forholdet 1:10 i negativ melk skal alltid gi en negativ reaksjon,

c) prøven skal være tilstrekkelig til å påvise infeksjon hos ett enkelt dyr i den gruppen dyr som melke- 
eller myseprøvene i blandingen er tatt fra.

2.2.3.  Vilkår for bruk av ELISA-prøver for diagnostisering av bovin brucellose:

2.2.3.1.  Ved bruk av kalibreringsvilkårene for ELISA-prøver fastsatt i nr. 2.2.2.1 og 2.2.2.2 på serumprøver, skal 
den diagnostiske følsomheten ved ELISA-prøven være like stor eller større enn ved RBT eller CFT, idet 
det tas hensyn til den epidemiologiske situasjonen som prøven brukes i.

2.2.3.2.  Ved bruk av kalibreringsvilkårene for ELISA-prøver fastsatt i nr. 2.2.2.3 på blandede melkeprøver, skal 
den diagnostiske følsomheten ved ELISA-prøven være like stor eller større enn ved MRT, idet det ikke 
bare tas hensyn til den epidemiologiske situasjonen, men også til gjennomsnittlige og forventede ekstreme 
husdyrholdsystemer.

2.2.3.3.  Dersom ELISA-prøvene brukes med henblikk på utstedelse av et sertifikat i samsvar med artikkel 6 nr. 1, 
eller med henblikk på etablering og bevaring av en besetningsstatus i samsvar med vedlegg A del II nr. 10, 
skal serumprøvene blandes på en slik måte at prøveresultatene med sikkerhet kan spores tilbake til det 
enkelte dyret i blandingen. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på serumprøver fra enkeltdyr.

(1) Fortynninger som brukes til å skape flytende reagenser, uttrykkes i dette vedlegget som for eksempel 1:150, som betyr en fortynning 
på 1 til 150.



12.2.2015 Nr. 10/93EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.2.3.4.  ELISA-prøver kan brukes på en melkeprøve tatt fra melk som er samlet inn fra en driftsenhet der minst 
30 % av kuene er i laktasjon. Dersom denne metoden brukes, skal det treffes tiltak for å sikre at prøvene 
som tas ut for undersøkelse, med sikkerhet kan spores tilbake til enkeltdyrene som melken stammer fra. 
Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på serumprøver fra enkeltdyr.

2.3.  Komplementbindingsprøve (CFT)

2.3.1.  Antigenet består av en bakteriell suspensjon i fenol-saltløsning (NaCl 0,85 % (m/v) tilsatt 0,5 % (v/v) fenol) 
eller i en veronal bufferløsning. Antigenene kan leveres i konsentrert form, forutsatt at fortynningsfaktoren 
som skal brukes, er oppført på flaskens etikett. Antigenet skal oppbevares ved 4 °C og ikke fryses.

2.3.2.  Seraene skal inaktiveres slik:

– serum fra storfe: 56-60 °C i 30-50 minutter,

– serum fra svin: 60 °C i 30-50 minutter.

2.3.3.  For å oppnå en riktig reaksjon, skal det brukes en komplementærdose som er større enn det minimum som 
er nødvendig til fullstendig hemolyse.

2.3.4.  Hver gang komplementbindingsprøven utføres, skal disse kontrollene foretas:

a) kontroll av serumets antikomplementære virkning,

b) kontroll av antigenet,

c) kontroll av de sensibiliserte røde blodlegemene,

d) kontroll av komplementet,

e) kontroll av følsomheten ved hjelp av et positivt serum når reaksjonen begynner,

f) kontroll av reaksjonens spesifisitet ved hjelp av et negativt serum.

2.3.5. Beregning av resultater

 OIEISS inneholder 1 000 internasjonale CFT-enheter (ICFTU) per ml. Dersom OIEISS prøves etter en 
gitt metode, angis resultatet som en titer (dvs. den høyeste direkte fortynningen av OIEISS som gir 50 % 
hemolyse, TOIEISS). Prøveresultatet for prøveserumet angitt som titer (TPRØVESERUM), skal uttrykkes i ICFTU 
per ml. For å regne om en titer til ICFTU, kan faktoren (F) som kreves for å omregne titeren for et ukjent 
prøveserum (TPRØVESERUM) som er prøvd etter denne metoden, til ICFTU, finnes ved formelen:

F = 1000 × 1/TOIEISS

 og innholdet av internasjonale CFT-enheter per ml prøveserum (ICFTUPRØVESERUM) finnes ved formelen:

ICFTUPRØVESERUM = F × TPRØVESERUM

2.3.6.  Tolking av resultatene

 Et serum som inneholder 20 ICFTU per ml eller mer, anses som positivt.

2.4.  Melkeringprøve (MRT)

2.4.1.  Antigenet består av en bakteriell suspensjon i fenol-saltløsning (NaCl 0,85 % (m/v) tilsatt 0,5 % (v/v) 
fenol) farget med hematoksylin. Antigenet skal oppbevares ved 4 °C og ikke fryses.

2.4.2.  Antigenets følsomhet skal standardiseres i forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet gir en positiv 
reaksjon med en fortynning av OIEISS i forholdet 1:500 i negativ melk, og en negativ reaksjon med en 
fortynning i forholdet 1:1 000.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/94 12.2.2015

2.4.3.  Ringprøven skal foretas på prøver som er representative for innholdet i hvert melkespann, eller innholdet 
i hver samletank fra driftsenheten.

2.4.4.  Melkeprøvene skal ikke ha vært fryst, oppvarmet eller ristet kraftig.

2.4.5.  Reaksjonen skal utføres ved hjelp av en av følgende metoder:

– på en melkesøyle som er minst 25 mm høy, og med en melkemengde på 1 ml, som er tilsatt 0,03 ml 
eller 0,05 ml av ett av de standardiserte, fargede antigenene,

– på en melkesøyle som er minst 25 mm høy, og med en melkemengde på 2 ml, som er tilsatt 0,05 ml av 
ett av de standardiserte, fargede antigenene,

– på en melkemengde på 8 ml som er tilsatt 0,08 ml av ett av de standardiserte, fargede antigenene.

2.4.6.  Blandingen av melk og antigener skal inkuberes ved 37 °C i 60 minutter sammen med positive og negative 
arbeidsstandarder. Inkubasjon i ytterligere 16-24 timer ved 4 °C øker prøvens følsomhet.

2.4.7.  Tolking av resultatene:

a) negativ reaksjon: melken er farget, fløten er avfarget,

b) positiv reaksjon:

– melken og fløten er farget på samme måte, eller

– melken er avfarget, og fløten er farget.

2.5.  Bufret brucella-antigenprøve (Rose Bengal-prøve (RBT))

2.5.1.  Antigenet består av en bakteriell suspensjon i en bufret brucella-antigenløsning med en pH på 3,65 ± 0,05 
farget med Rose Bengal-farge. Antigenet skal leveres klart til bruk og skal oppbevares ved 4 °C og ikke 
fryses.

2.5.2.  Antigenet skal framstilles uten hensyn til cellekonsentrasjonen, men følsomheten skal standardiseres i 
forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet gir en positiv reaksjon med en serumfortynning i forholdet 
1:45, og en negativ reaksjon med en fortynning i forholdet 1:55.

2.5.3.  RBT-prøven skal foretas slik:

a) serum (20-30 μl) blandes med en tilsvarende mengde antigen på en hvit eller emaljert plate slik 
at det dannes en flate med en diameter på omtrent 2 cm. Blandingen vippes lett i 4 minutter ved 
romtemperatur og avleses deretter for agglutinasjon ved god belysning,

b) det kan brukes en automatisert metode, men den må ha minst samme følsomhet og være minst like 
nøyaktig som den manuelle metoden.

2.5.4. Tolking av resultatene

 Enhver synlig reaksjon anses som positiv, med mindre det er ekstraordinær tørking i kantene.

 Positive og negative arbeidsstandarder bør tas med i hver prøveserie.

2.6.  Serumagglutinasjonsprøve (SAT)

2.6.1.  Antigenet består av en bakteriell suspensjon i fenol-saltløsning (NaCl 0,85 % (m/v) tilsatt 0,5 % (v/v) 
fenol).

 Formaldehyd må ikke brukes.

 Antigenene kan leveres i konsentrert form, forutsatt at fortynningsfaktoren som skal brukes, er oppført på 
flaskens etikett.

 Antigensuspensjonen kan tilsettes EDTA til en endelig prøvekonsentrasjon på 5 mM for å redusere antallet 
falske positive prøveresultater. Antigensuspensjonens pH justeres deretter på nytt til 7,2.
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2.6.2.  OIEISS inneholder 1 000 internasjonale agglutinasjonsenheter.

2.6.3.  Antigenet skal framstilles uten hensyn til cellekonsentrasjonen, men følsomheten skal standardiseres i 
forhold til OIEISS på en slik måte at antigenet enten gir 50 % agglutinasjon med en endelig serumfortynning 
på mellom 1:600 og 1:1 000, eller 75 % agglutinasjon med en endelig serumfortynning på mellom 1:500 
og 1:750.

 Det kan også være tilrådelig å sammenligne reaktiviteten til nye og tidligere standardiserte antigenpartier 
ved hjelp av en gruppe definerte sera.

2.6.4.  Prøven foretas enten i reagensglass eller på mikroplater. Blandingen av antigen og serumfortynninger skal 
inkuberes i 16-24 timer ved 37 °C.

 Det skal tilberedes minst tre fortynninger for hvert serum. Fortynninger av serum under mistanke skal 
lages på en slik måte at reaksjonen ved positivitetsgrensen avleses i det midterste reagensglasset (eller den 
midterste fordypningen ved bruk av metoden med mikroplater).

2.6.5.  Tolking av resultatene:

 Graden av brucella-agglutinasjon i et serum skal uttrykkes i IE per ml.

 Et serum som inneholder 30 IE per ml eller mer, anses som positivt.

2.7. Fluorescenspolarisasjonsprøve (FPA)

2.7.1.  FPA-prøven kan utføres i glassrør eller på plater med 96 brønner. Metoden som brukes, standardiseringen 
av den og tolkingen av resultatene skal være i samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for 
landdyr, sjette utgave, 2008, kapittel 2.4.3 (bovin brucellose).

2.7.2.  Standardisering av prøven

 FPA-prøven skal standardiseres slik at:

a) OIEELISASPSS og OIEELISAWPSS alltid gir positive resultater,

b) en fortynning av OIEELISAWPSS i forholdet 1:8 eller en fortynning av OIEELISASPSS i forholdet 
1:64 i et negativt serum (eller i en negativ serumblanding) alltid gir en negativ reaksjon,

c) OIEELISANSS alltid gir en negativ reaksjon.

 Hvert parti av prøver skal alltid omfatte følgende: et sterkt positivt, et svakt positivt, et negativt 
arbeidsstandardserum (kalibrert mot OIEs ELISA-standardsera).

3. TILLEGGSPRØVER

3.1.  Brucellose-intradermalprøve (BST)

3.1.1.  Vilkår for bruk av BST

a)  Brucellose-intradermalprøven skal ikke brukes med henblikk på utstedelse av et sertifikat for handel 
innenfor Fellesskapet.

b)  Brucellose-intradermalprøven er en av de mest spesifikke prøvene for påvisning av brucellose hos 
uvaksinerte dyr, men diagnosen skal ikke stilles bare på grunnlag av positive intradermale reaksjoner.

c)  Storfe som har reagert negativt på en av de serologiske prøvene definert i dette vedlegg, og som 
reagerer positivt på BST, anses som angrepet eller mistenkes å være angrepet.

d)  Storfe som har reagert positivt på en av de serologiske prøvene definert i dette vedlegg, kan gjennomgå 
en BST-prøve som støtte for tolkingen av resultatene av de serologiske prøvene, særlig dersom en 
kryssreaksjon med antistoffer mot andre bakterier ikke kan utelukkes i brucellosefrie eller offisielt 
brucellosefrie besetninger.
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3.1.2.  Prøven skal foretas ved hjelp av et standardisert og definert brucellose-allergenpreparat som ikke inneholder 
glatt lipopolysakkarid-antigen (LPS), ettersom det kan framkalle uspesifikke betennelsesreaksjoner eller 
forstyrre senere serologiske prøver.

 Kravene til framstilling av brucellin er beskrevet nærmere i del C1 i kapittel 2.4.3 i Verdens 
dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr, sjette utgave, 2008.

3.1.3.  Prøvemetode

3.1.3.1.  0,1 ml brucellose-allergen injiseres intradermalt i halerotsfolden, flanken eller siden av halsen.

3.1.3.2.  Prøven leses av etter 48-72 timer.

3.1.3.3.  Hudtykkelsen på injeksjonsstedet måles med skyvelære før injeksjonen og ved den påfølgende 
undersøkelsen.

3.1.3.4.  Tolking av resultatene:

 Sterke reaksjoner gjenkjennes lett ved lokal hevelse og hardhet.

 En hudtykkelse på 1,5-2 mm anses som en positiv reaksjon på BST.

3.2.  Kompetitiv enzymmerket antistoffprøve (cELISA)

3.2.1. Vilkår for bruk av cELISA

 cELISA-prøven skal ikke brukes med henblikk på utstedelse av et sertifikat for handel innenfor 
Fellesskapet.

 Storfe som har reagert positivt på en av de andre serologiske prøvene definert i dette vedlegg, kan 
gjennomgå en cELISA-prøve som støtte for tolkingen av resultatene av de andre serologiske prøvene, 
særlig dersom en kryssreaksjon med antistoffer mot andre bakterier ikke kan utelukkes i brucellosefrie eller 
offisielt brucellosefrie besetninger, eller for å eliminere reaksjoner som skyldes restantistoffer produsert 
som reaksjon på vaksinasjon med S19. 

3.2.2. PrøvemetodePrøven skal foretas i henhold til bestemmelsene i del B nr. 2 i kapittel 2.4.3 i Verdens 
dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr, sjette utgave, 2008.»

2. I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF skal nr. 4.1 lyde:

«4.1.  Oppgaver og ansvar

Nasjonale referanselaboratorier som er utpekt i samsvar med artikkel 6a, skal ha ansvaret for:

a) godkjenning av resultatene av valideringsundersøkelsene som dokumenterer at prøvemetoden som 
brukes i medlemsstaten, er pålitelig,

b) fastsettelse av høyeste antall prøver som kan samles i de ELISA-prøvesettene som brukes,

c) kalibrering av arbeidsstandardene som nevnt i nr. 2.1.6,

d) kvalitetskontroll av alle antigener og partier av de ELISA-prøvesettene som brukes i medlemsstaten,

e) anvendelse av anbefalingene fra og samarbeid med Fellesskapets referanselaboratorium for 
brucellose.»

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel 
med storfe og svin innenfor Fellesskapet. I artikkel 9 i 
nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for godkjenning av 
obligatoriske nasjonale programmer for bekjempelse av 
visse smittsomme sykdommer, herunder pseudorabies. 
Dessuten skal det i henhold til artikkel 10 i nevnte direktiv 
framlegges dokumentasjon før en medlemsstat eller 
region skal kunne anses som fri for visse smittsomme 
sykdommer, herunder pseudorabies.

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) er det 
fastsatt bestemmelser om tilleggsgarantier for forflytning 
av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er 
knyttet til klassifiseringen av medlemsstatenes status i 
forbindelse med sykdommen.

3) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste 
over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som 
er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon. 
Vedlegg II til nevnte vedtak inneholder en liste over 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det 
er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies.

4) Nederland og Ungarn har framlagt for Kommisjonen 
dokumentasjon om sin status i forbindelse med 
pseudorabies. I begge medlemsstater har det i flere år blitt

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 31.12.2008, s. 52, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 1.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

  gjennomført nasjonale programmer for bekjempelse av 
pseudorabies.

5) Kommisjonen har undersøkt dokumentasjonen som 
disse to medlemsstatene har framlagt, og har fastslått at 
Nederland oppfyller kravene i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 
64/432/EØF. Medlemsstaten bør derfor oppføres på listen 
i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF.

6) Kommisjonen har også fastslått at det nasjonale 
bekjempelsesprogrammet som Ungarn har framlagt, 
oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 
64/432/EØF. Ungarn bør derfor oppføres på listen i 
vedlegg II til vedtak 2008/185/EF.

7) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. desember 2008

om endring av vedtak 2008/185/EF for å oppføre Nederland på listen over medlemsstater som er fri 
for pseudorabies og Ungarn på listen over medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer 

for bekjempelse av pseudorabies

[meddelt under nummer K(2008) 8325]

(2008/988/EF)(*)

2015/EØS/10/20
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VEDLEGG

‹‹VEDLEGG I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon

ISO-kode Medlemsstat Regioner

AT Østerrike Alle regioner

CY Kypros Alle regioner

CZ Den tsjekkiske republikk Alle regioner

DE Tyskland Alle regioner

DK Danmark Alle regioner

FI Finland Alle regioner

FR Frankrike Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, 
Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, 
Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, 
Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, 
Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-
Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, 
Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, 
Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, 
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-
de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, 
Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, 
Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, 
Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU Luxembourg Alle regioner

NL Nederland Alle regioner

SK Slovakia Alle regioner

SE Sverige Alle regioner

UK Det forente kongerike Alle regioner i England, Skottland og Wales
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VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Alle regioner

ES Spania Territoriet til de autonome regionene Galicia, País Vasco, Asturias, 
Cantabria, Navarra og La Rioja

Territoriet til provinsene León, Zamora, Palencia, Burgos og 
Valladolid samt Ávila i den autonome regionen Castilla y León

Territoriet til provinsen Las Palmas på Kanariøyene

HU Ungarn Alle regioner

IT Italia Provinsen Bolzano»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Koksidiostatika og histomonostatika er stoffer som er 
beregnet på å drepe eller hemme protozoer, og kan blant 
annet være godkjent for bruk som tilsetningsstoffer 
i fôrvarer i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 
om tilsetningsstoffer i fôrvarer(2). I godkjenningen av 
koksidiostatika og histomonostatika som tilsetningsstoffer 
i fôrvarer fastsettes særlige vilkår for bruken, for eksempel 
hvilke dyrearter eller dyregrupper tilsetningsstoffene er 
ment for.

2) Driftsansvarlige for fôrforetak kan produsere en rekke 
ulike fôrvarer ved samme anlegg, og ulike produkttyper 
kan måtte produseres etter hverandre på samme 
produksjonslinje. Det kan forekomme at uunngåelige 
spor av et produkt blir værende igjen i produksjonslinjen 
og overføres til begynnelsen av produksjonen av en annen 
fôrvare. Denne overføringen fra ett produksjonsparti 
til et annet kalles også «krysskontaminering» og kan 
forekomme for eksempel når koksidiostatika eller 
histomonostatika brukes som godkjente tilsetningsstoffer 
i fôrvarer. Dette kan føre til kontaminering av fôrvarer 
som produseres senere, ved at teknisk uunngåelige 
spor av disse stoffene havner i «fôr til dyr utenfor 
målgruppen», dvs. i fôrvarer der bruk av koksidiostatika 
eller histomonostatika ikke er godkjent, for eksempel 
fôrvarer som er ment for dyrearter eller -grupper som ikke 
er omfattet av godkjenningen av tilsetningsstoffet. Denne 
uunngåelige krysskontamineringen kan forekomme i alle 
ledd av produksjonen og bearbeidingen av fôrvarer, men 
også under lagring og transport.

3) For å hindre at medlemsstatene vedtar nasjonale regler 
i forbindelse med uunngåelig overføring av godkjente 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôr til dyr 
utenfor målgruppen, og for å hindre forekomst av disse 
stoffene i avledede næringsmidler, noe som kan hindre 
det indre markeds virkemåte, må det vedtas harmoniserte 
fellesskapsregler på dette området.

4) Aktive stoffer som uunngåelig overføres fra godkjente 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôr til dyr 
utenfor målgruppen, anses som uønskede stoffer i 
fôrvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF(3), og forekomsten av disse stoffene må 
ikke utgjøre en fare for dyrs eller menneskers helse eller 
for miljøet. Derfor er grenseverdier for disse stoffene i 
fôrvarer fastsatt i kommisjonsdirektiv 2009/8/EF(4) om 
endring av vedlegg I til direktiv 2002/32/EF.

5) Uunngåelig overføring av koksidiostatika og 
histomonostatika til fôr til dyr utenfor målgruppen, 
selv under grenseverdiene fastsatt i direktiv 2002/32/
EF, kan medføre forekomst av rester av disse stoffene 
i næringsmidler av animalsk opprinnelse. For å verne 
menneskers helse og ettersom det ennå ikke er fastsatt 
en grenseverdi for restmengder (MRL) for det berørte 
næringsmiddelet innenfor rammen av rådsforordning 
(EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte 
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for 
restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler 
av animalsk opprinnelse(5) eller innenfor rammen 
av forordning (EF) nr. 1831/2003, bør det fastsettes 
toleransegrenser for forekomsten av aktive stoffer 
som inngår i koksidiostatika og histomonostatika i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse som stammer 
fra det berørte fôret til dyr utenfor målgruppen, innenfor 
rammen av forordning (EØF) nr. 315/93 om fastsettelse 
av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med 
forurensende stoffer i næringsmidler.

6) På anmodning fra Kommisjonen har Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«myndigheten») avgitt flere uttalelser(6) om risikoene 
som foreligger for dyrs og menneskers helse som 
følge av uunngåelig overføring av koksidiostatika 
eller histomonostatika som er godkjent for bruk 
som tilsetningsstoffer i fôrvarer, til fôr til dyr 
utenfor målgruppen. For hvert koksidiostatikum og 
histomonostatikum som er godkjent som tilsetningsstoff 
i fôrvarer, baserte myndigheten sin vurdering på en 
hypotetisk overføring på 2 %, 5 % og 10 % fra fôrvarer 
framstilt med høyeste tillatte dose av koksidiostatika eller 
histomonostatika, til senere produsert fôr til dyr utenfor 
målgruppen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 124/2009

av 10. februar 2009

om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av koksidiostatika eller histomonostatika i 
næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor 

målgruppen(*)
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7) På bakgrunn av konklusjonene i de forskjellige 
vitenskapelige uttalelsene kan det fastslås at myndigheten 
i alminnelighet har konkludert med at det er lite 
sannsynlig at forekomsten av godkjente koksidiostatika 
eller histomonostatika i fôr til dyr utenfor målgruppen, 
på nivåer som skyldes uunngåelig overføring, og forutsatt 
at alle forebyggende tiltak er truffet, medfører skadelige 
virkninger for dyrs helse, og at faren for forbrukernes 
helse som følge av inntak av restmengder i produkter fra 
dyr som har vært eksponert for krysskontaminert fôr, er 
ubetydelig.

8) På grunnlag av myndighetens uttalelser og de forskjellige 
metodene som for tiden anvendes i medlemsstatene for 
å hindre uunngåelig krysskontaminering, fremmes det 
forslag om å fastsette grenseverdier for næringsmidler 
som fastsatt i vedleggene til denne forordning, for å sikre 
at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte og 
for å verne menneskers helse. Bestemmelsene i vedlegget 
bør revideres innen 1. juli 2011 for å ta hensyn til ny 
vitenskapelig og teknologisk kunnskap.

9) Grenseverdiene som er fastsatt i vedlegget til denne 
forordning, bør kontinuerlig tilpasses endringene i 
fastsatte grenseverdier for restmengder i bestemte 
næringsmidler innenfor rammen av forordning (EØF) 
nr. 2377/90 om fastsettelse av en framgangsmåte 
i Fellesskapet for fastsettelse av grenseverdier for 
restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av 
animalsk opprinnelse innenfor rammen av forordning 
(EF) nr. 1831/2003. Med tanke på at det kan ta tid fra 
disse endringene vedtas og til den påfølgende tilpasningen 
av grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne 
forordning iverksettes, bør sistnevnte ikke anses å berøre 
grenseverdiene for restmengder av koksidiostatika eller 
histomonostatika fastsatt innenfor rammen av forordning 
(EØF) nr. 2377/90 eller forordning (EF) nr. 1831/2003.

10) Ettersom den uunngåelige overføringen av koksidiostatika 
eller histomonostatika til fôr til dyr utenfor målgruppen kan 
medføre at disse stoffene forekommer som forurensning 
i avledede næringsmidler, bør problemet håndteres 
på en omfattende og fullstendig måte ved at denne 
forordning vedtas og gjennomføres samtidig med direktiv

  2009/8/EF om fastsettelse av grenseverdier for uunngåelig 
overføring av koksidiostatika eller histomonostatika til 
fôr til dyr utenfor målgruppen.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Næringsmidlene angitt i vedlegget til denne forordning 
skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et 
forurensende stoff oppført i dette vedlegg, i en mengde som 
overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegget.

Dersom det påvises en betydelig restmengde som ikke 
overskrider grenseverdien fastsatt i vedlegget, bør 
vedkommende myndighet gjennomføre undersøkelser for å 
bekrefte at restmengden skyldes uunngåelig overføring av 
koksidiostatika eller histomonostatika til fôrvaren og ikke 
ulovlig tilsetning.

Næringsmidler som overholder grenseverdiene fastsatt 
i vedlegget, skal ikke blandes med næringsmidler som 
overskrider disse grenseverdiene.

2. Ved anvendelse av grenseverdiene oppført i vedlegget til 
denne forordning for næringsmidler som er tørket, fortynnet, 
bearbeidet eller sammensatt av flere ingredienser, skal det 
tas hensyn til at konsentrasjonen av det forurensende stoffet 
endres ved tørking, fortynning eller behandling, samt til den 
forholdsmessige andelen av ingrediensene i produktet.

3. Grenseverdiene fastsatt i vedlegget til denne forordning 
berører ikke bestemmelsene og grenseverdiene for restmengder 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2377/90 og forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

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. juli 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______________
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________________________
(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 11.2.2009, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2010 av 29. 

januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 6.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(3) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(4) EUT L 40 av 11.2.2009, s. 19.
(5) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(6) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om 

krysskontaminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med lasalocid, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal 
(2007) 553, 1-46.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskonta-
minering av fôr til dyr utenfor målgruppen med narasin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2007) 552, 
1-35.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med maduramicin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal 
(2008) 594, 1-30.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med semduramicin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal 
(2008) 593, 1-27.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskonta-
minering av fôr til dyr utenfor målgruppen med salinomycin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
591, 1-38.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med monensin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
592, 1-40.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskonta-
minering av fôr til dyr utenfor målgruppen med halofuginon-hydrobromid, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA 
Journal (2008) 657, 1-31.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med dekokinat, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
656, 1-26.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med robenidin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
655, 1-29.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskonta-
minering av fôr til dyr utenfor målgruppen med nicarbazin, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
690, 1-34.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true
Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Kommisjonen, om krysskon-
taminering av fôr til dyr utenfor målgruppen med diclazuril, som er godkjent som tilsetningsstoff i fôrvarer, EFSA Journal (2008) 
716, 1-31.
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true

____________
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VEDLEGG

Grenseverdier i næringsmidler

Stoff Næringsmidler Grenseverdi i μg/
kg (ppb) våtvekt

1.  Lasalocidnatrium Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
fjørfe:

—  melk, 1

—  lever og nyre, 50

—  annet næringsmiddel. 5

2.  Narasin Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling:

—  egg, 2

—  melk, 1

—  lever, 50

—  annet næringsmiddel. 5

3.  Salinomycin natrium Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling og oppfôringskaniner:

—  egg, 3

—  lever, 5

—  annet næringsmiddel. 2

4.  Monensinnatrium Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling, kalkun og storfe (herunder melkekyr):

—  lever, 8

—  annet næringsmiddel. 2

5.  Semduramicin Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling.

2

6.  Maduramicin Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling og kalkun.

2

7.  Robenidin Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling, kalkun og oppfôrings- og avlskaniner:

—  egg, 25

—  lever, nyre, skinn og fett, 50

—  annet næringsmiddel. 5

8.  Dekokinat Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling, storfe og sau (unntatt melkeproduserende 
dyr):

20

9.  Halofuginon Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling, kalkun og storfe unntatt melkekyr:

—  egg, 6

—  lever og nyre, 30

—  melk, 1

—  annet næringsmiddel. 3
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Stoff Næringsmidler Grenseverdi i μg/
kg (ppb) våtvekt

10.  Nicarbazin Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter enn 
oppfôringskylling:

—  egg, 100

—  melk, 5

—  lever og nyre, 100

—  annet næringsmiddel. 25

11.  Diclazuril Næringsmiddel av animalsk opprinnelse fra andre dyrearter 
enn oppfôringskylling, oppfôringskalkun, oppfôrings- og 
avlskaniner, drøvtyggere og svin:

—  egg, 2

—  lever og nyre, 40

—  annet næringsmiddel. 5
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, og

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Følgende rettsakter er vedtatt for gjennomføring av 
direktiv 70/373/EØS og er fortsatt i kraft i samsvar med 
artikkel 61 nr. 2 av forordning (EF) nr. 882/2004:

—  Første kommisjonsdirektiv 71/250/EØF av 15. juni 
1971 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(2),

—  Annet kommisjonsdirektiv 71/393/EØF av 18. 
november 1971 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(3),

—  Tredje kommisjonsdirektiv 72/199/EØF av 27. april 
1972 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(4),

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 6.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
(2) EFT L 155 av 12.7.1071, s. 13.
(3) EFT L 279 av 20.12.1971, s. 7.
(4) EFT L 123 av 29.5.1972, s. 6.

—  Fjerde kommisjonsdirektiv 73/46/EØF av 5. 
desember 1972 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(5),

—  Første kommisjonsdirektiv 76/371/EØF av 1. mars 
1976 om fastsettelse av prøvetakingsmetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(6),

—  Sjuende kommisjonsdirektiv 76/372/EØF av 1. mars 
1976 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(7),

—  Åttende kommisjonsdirektiv 78/633/EØF av 15. juni 
1978 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(8),

—  Niende kommisjonsdirektiv 81/715/EØF av 31. juli 
1981 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(9),

—  Tiende kommisjonsdirektiv 84/425/EØF av 25. juli 
1984 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(10),

—  Kommisjonsdirektiv 86/174/EØF av 9. april 1986 om 
fastsettelse av en metode til å beregne energiverdien i 
fôrblandinger for fjørfe(11),

(5) EFT L 83 av 30.3.1973, s. 21.
(6) EFT L 102 av 15.4.1976, s. 1.
(7) EFT L 102 av 15.4.1976, s. 8.
(8) EFT L 206 av 29.7.1978, s. 43.
(9) EFT L 257 av 10.9.1981, s. 38.
(10) EFT L 238 av 6.9.1984, s. 34.
(11) EFT L 130 av 16.5.1986, s. 53.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 152/2009

av 27. januar 2009

om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(*)

2015/EØS/10/22
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—  Ellevte kommisjonsdirektiv 93/70/EØF av 28. juli 
1993 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer(1),

—  Tolvte kommisjonsdirektiv 93/117/EØF av 17. 
desember 1993 om fastsettelse av analysemetoder i 
Fellesskapet i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer(2),

—  Kommisjonsdirektiv 98/64/EF av 3. september 1998 
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 
bestemmelse av aminosyrer, råfett og olaquindoks i 
fôrvarer og om endring av direktiv 71/393/EØF(3),

—  Kommisjonsdirektiv 1999/27/EF av 20. april 1999 
om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for 
bestemmelse av amprolium, diclazuril og carbadox 
i fôrvarer og om endring av direktiv 71/250/EØF 
og73/46/EØF og oppheving av direktiv 74/203/
EØF(4),

—  Kommisjonsdirektiv 1999/76/EF av 23. juli 1999 om 
fastsettelse av en analysemetode i Fellesskapet for 
bestemmelse av lasalocid-natrium i fôrvarer(5),

—  Kommisjonsdirektiv 2000/45/EF av 6. juli 2000 om 
fastsettelse av fellesskapsmetoder for bestemmelse av 
vitamin A, vitamin E og tryptofan i fôrvarer(6),

—  Kommisjonsdirektiv 2002/70/EF av 26. juli 2002 om 
fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av 
dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer(7),

—  Kommisjonsdirektiv 2003/126/EF av 23. desember 
2003 om analysemetoden for bestemmelse av 
bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse 
med offentlig kontroll av fôrvarer(8).

2) Ettersom direktiv 70/373/EØF er erstattet av forordning 
(EF) nr. 882/2004, bør gjennomføringsrettsaktene for 
nevnte direktiv erstattes med én enkelt forordning. 
Samtidig bør metodene tilpasses i tråd med den 
vitenskapelige og teknologiske utviklingen. Metoder som 
ikke lenger er gyldige for det tiltenkte formål, bør slettes. 
Bestemmelsene for prøvetaking vil med tiden bli ajourført 
for å ta høyde for den seneste utvikling innen framstilling, 
lagring, transport og markedsføring av fôr, men inntil 
videre er det likevel hensiktsmessig å opprettholde de 
eksisterende bestemmelsene for prøvetaking.

3) Direktiv 71/250/EØF, 71/393/EØF, 72/199/EØF, 73/46/
EØF, 76/371/EØF, 76/372/EØF, 78/633/EØF, 81/715/
EØF, 84/425/EØF, 86/174/EØF, 93/70/EØF, 93/117/EF, 

(1) EFT L 234 av 17.9.1993, s. 17.
(2) EFT L 329 av 30.12.1993, s. 54.
(3) EFT L 257 av 19.9.1998, s. 14.
(4) EFT L 118 av 6.5.1999, s. 36.
(5) EFT L 207 av 6.8.1999, s. 13.
(6) EFT L 174 av 13.7.2000, s. 32.
(7) EFT L 209 av 6.8.2002, s. 15.
(8) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 78.

98/64/EF, 1999/27/EF, 1999/76/EF, 2000/45/EF, 2002/70/
EF og 2003/126/EF bør derfor oppheves.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Prøvetaking i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer med 
henblikk på bestemmelse av bestanddeler, tilsetningsstoffer 
og uønskede stoffer, med unntak av rester av pesticider og 
mikroorganismer, skal utføres i samsvar med metodene som er 
fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 2

Tillaging av prøver for analyse og presentasjon av resultater 
skal utføres i samsvar med metodene som er fastsatt i vedlegg 
II.

Artikkel 3

Analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer skal 
utføres ved bruk av metodene som er fastsatt i vedlegg III 
(Analysemetoder for kontroll av sammensetningen i fôrmidler 
og fôrblandinger), vedlegg IV (Analysemetoder for kontroll 
av nivået av godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer), vedlegg V 
(Analysemetoder for kontroll av uønskede stoffer i fôrvarer) og 
vedlegg VI (Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler 
av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll 
av fôrvarer).

Artikkel 4

Energiverdien i fôrblandinger for fjørfe skal beregnes i samsvar 
med vedlegg VII.

Artikkel 5

Analysemetodene for kontroll av forekomst i fôrvarer av 
tilsetningsstoffer som ikke lenger er tillatt, fastsatt i vedlegg 
VIII, skal benyttes til bekreftelse.

Artikkel 6

Direktiv 71/250/EØF, 71/393/EØF, 72/199/EØF, 73/46/EØF, 
76/371/EØF, 76/372/EØF, 78/633/EØF, 81/715/EØF, 84/425/
EØF, 86/174/EØF, 93/70/EØF, 93/117/EF, 98/64/EF, 1999/27/
EF, 1999/76/EF, 2000/45/EF, 2002/70/EF og 2003/126/EF 
oppheves.

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellene i vedlegg IX.
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Artikkel 7

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

Den får anvendelse fra 26. august 2009.

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

 Utferdiget i Brussel, 27. januar 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

PRØVETAKINGSMETODER

1.  FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Prøver som er ment brukt til offentlig kontroll av fôrvarer skal tas i samsvar med de metoder som beskrives 
nedenfor. Prøver som innhentes på denne måten, skal betraktes som representative for de partier som prøven 
er tatt fra.

2.  PRØVETAKINGSPERSONELL

Prøvene skal tas av personale som medlemsstatene har autorisert for dette formål.

3.  DEFINISJONER

Parti: En produktmengde som utgjør en enhet og har egenskaper som antas å være ensartede.

Enkeltprøve: En mengde tatt fra ett punkt i partiet.

Samleprøve: Summen av enkeltprøver tatt fra samme parti.

Redusert prøve: En representativ del av samleprøven som er tatt fra denne ved en reduksjonsprosess.

Sluttprøve: En del av den reduserte prøven eller av den homogeniserte samleprøven.

4.  UTSTYR

4.1.  Prøvetakingsutstyret skal være laget av materialer som ikke kan forurense produktene det skal tas prøve av. 
Medlemsstatene kan gi offisiell godkjenning av slikt utstyr.

4.2.  Anbefalt utstyr for prøvetaking av fôrvarer i fast form.

4.2.1.  Manuell prøvetaking

4.2.1.1.  Flatbunnet skuffe med loddrette sider.

4.2.1.2. Prøvetakingssonde med lang spalte eller kamre. Prøvetakingssondens dimensjoner må være tilpasset partiets 
egenskaper (beholderens dybde, sekkens dimensjoner osv.) og størrelsen på de partiklene fôrvaren består av.

4.2.2.  Mekanisk prøvetaking

Godkjent mekanisk utstyr kan brukes ved prøvetaking av fôr i bevegelse.

4.2.3.  Deleapparat

Utstyr som er konstruert for å dele opp prøven i omtrent like store deler, kan brukes til å ta enkeltprøver og til 
tillaging av reduserte prøver eller sluttprøver.

5.  KVANTITATIVE KRAV

5.A. I forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

5.A.1. Parti
Partiets størrelse må være slik at det kan tas prøver av hver av partiets bestanddeler.
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5.A.2. Enkeltprøver

5.A.2.1. Uemballert fôr: Minste antall enkeltprøver:

5.A.2.1.1. Partier som ikke overskrider 2,5 tonn Sju

5.A.2.1.2. Partier som overskrider 2,5 tonn √ 20 ganger det antall tonn partiet består 
av(*), men høyst 40 enkeltprøver

5.A.2.2. Emballert fôr: Minste antall pakninger det skal tas prøver 
av(**):

5.A.2.2.1. Pakninger på over 1 kg:

5.A.2.2.1.1. Partier på 1-4 pakninger Alle pakningene

5.A.2.2.1.2. Partier på 5-16 pakninger Fire

5.A.2.2.1.3. Partier på over 16 pakninger √ Antall pakninger partiet består av(*), men 
høyst 20 pakninger

5.A.2.2.2. Pakninger som ikke overskrider 1 kg Fire

5.A.2.3. Flytende eller halvtflytende fôr: Minste antall beholdere det skal tas prøver 
av(**):

5.A.2.3.1. Beholdere på over 1 liter:

5.A.2.3.1.1. Partier på 1–4 beholdere Alle beholderne

5.A.2.3.1.2. Partier på 5–16 beholdere Fire

5.A.2.3.1.3. Partier på over 16 beholdere √ Antall beholdere partiet består av(*), men 
høyst 20 beholdere

5.A.2.3.2. Beholdere som ikke overskrider 1 liter Fire

5.A.2.4. Fôrbriketter og saltslikkesteiner Minste antall briketter eller saltslikkesteiner 
det skal tas prøver av(**):
1 brikett eller saltslikkestein per parti på 
25 enheter, men høyst 4 briketter eller 
saltslikkesteiner

5.A.3. Samleprøve
Det kreves én enkelt samleprøve fra hvert parti det tas prøve av. Det totale antallet 
enkeltprøver som samleprøven består av, skal ikke være mindre enn:

5.A.3.1. Uemballert fôr 4 kg

5.A.3.2. Emballert fôr:

5.A.3.2.1. Pakninger på over 1 kg 4 kg

5.A.3.2.2. Pakninger som ikke overskrider 1 kg Vekten av innholdet i fire opprinnelige 
pakninger

5.A.3.3. Flytende eller halvtflytende fôr:

5.A.3.3.1. Beholdere på over 1 liter 4 liter

5.A.3.3.2. Beholdere som ikke overskrider 1 liter Volumet av innholdet i fire opprinnelige 
beholdere

5.A.3.4. Fôrbriketter og saltslikkesteiner:

5.A.3.4.1. Med en vekt på over 1 kg per stk. 4 kg

5.A.3.4.2. Med en vekt på inntil 1 kg per stk. Vekten av fire opprinnelige briketter eller 
saltslikkesteiner
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5.A.4. Sluttprøver
Sluttprøven framkommer ved eventuell reduksjon av samleprøven. Det kreves analysering 
av minst én sluttprøve. Mengden sluttprøve som skal analyseres, skal ikke være mindre 
enn:

Fôrvarer i fast form 500 g

Flytende eller halvtflytende fôrvarer 500 ml

5.B. Kontroll av uønskede stoffer eller produkter som vanligvis er ujevnt fordelt i fôrvaren, 
f.eks. aflatoksiner, meldrøye, ricinus og crotalaria i fôrmidler(***)

5.B.1. Parti: se 5.A.1.

5.B.2. Enkeltprøver

5.B.2.1. Uemballert fôr: se 5.A.2.1.

5.B.2.2. Emballert fôr: Minste antall pakninger det skal tas prøver 
av:

5.B.2.2.1. Partier på 1-4 pakninger Alle pakningene

5.B.2.2.2. Partier på 5-16 pakninger Fire

5.B.2.2.3. Partier på over 16 pakninger √ Antall pakninger partiet består av(*), men 
høyst 40 pakninger

5.B.3. Samleprøver
Antall samleprøver vil variere med størrelsen på partiet. Minste antall samleprøver 
fra hvert parti det tas prøver av, er angitt nedenfor. Totalvekten av enkeltprøvene som 
samleprøven består av, skal ikke være under 4 kg

5.B.3.1. Uemballert fôr

Partiets vekt i tonn: Minste antall samleprøver per parti:

inntil 1 1

mer enn 1 og inntil 10 2

mer enn 10 og inntil 40 3

mer enn 40 4

5.B.3.2. Emballert fôr

Partiets størrelse i antall pakninger: Minste antall samleprøver per parti:

1 til 16 1

17 til 200 2

201 til 800 3

mer enn 800 4

5.B.4. Sluttprøver
Sluttprøven framkommer ved reduksjon av samleprøven. Det kreves analysering av minst 
én sluttprøve per samleprøve. Vekten av sluttprøven som skal analyseres, skal ikke være 
under 500 g.

(*) Når det oppnådde tallet er et desimaltall, skal det avrundes oppover til nærmeste hele tall.
(**) For pakninger og beholdere med et innhold som ikke overskrider 1 kg eller én liter, og for briketter eller saltslikkesteiner 

som ikke veier mer enn 1 kilo hver, skal en enkeltprøve tilsvare innholdet av én opprinnelig pakning eller beholder 
eller tilsvare én brikett eller én saltslikkestein.

(***) Metodene fastsatt i 5.A er beregnet for bruk ved kontroll av aflatoksiner, meldrøye, ricinus og crotalaria i fullfôr og 
tilskuddsfôr.
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6. VEILEDNING FOR UTTAK, TILLAGING OG EMBALLERING AV PRØVENE

6.1.  Allment

Prøvene skal tas og tillages så raskt som mulig under overholdelse av de forholdsregler som er nødvendige for 
å unngå at produktet endres eller forurenses. Instrumenter, overflater og beholdere som prøvene skal plasseres 
i, skal være rene og tørre.

6.2.  Enkeltprøver

6.2.A. I forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

Enkeltprøver skal tas vilkårlig fra hele partiet, og de må være av tilnærmet samme størrelse.

6.2.A.1. Uembal le r t  fôr

Det skal foretas en tenkt deling av partiet i et antall tilnærmet like store deler. Et antall deler som tilsvarer 
antallet enkeltprøver som kreves i samsvar med 5.A.2, velges ut vilkårlig, og det skal velges ut minst én prøve 
fra hver av disse delene.

Prøvetaking kan om nødvendig foretas mens partiet er i bevegelse (under lasting eller lossing).

6.2.A.2. Embal le r t  fôr

Etter at det fastsatte antall pakninger er valgt ut til prøvetaking som angitt i 5.A.2, tas en del av innholdet i hver 
pakning ut med sonde eller skuffe. Prøvetakingen kan om nødvendig foretas etter at pakningene er tømt hver 
for seg. Eventuelle klumper skal knuses, om nødvendig ved at de tas ut og legges tilbake i prøven, hver for seg 
for hver samleprøve.

6.2.A.3. F ly tende  e l le r  ha lv t f ly tende  fôrvarer  som er  homogene  e l le r  kan  homogeniseres

Etter at det fastsatte antall beholdere er valgt ut til prøvetaking som angitt i 5.A.2, homogeniseres innholdet om 
nødvendig, og det tas ut en mengde fra hver beholder.

Enkeltprøvene kan eventuelt tas mens innholdet tømmes ut.

6.2.A.4. F ly tende  e l le r  ha lv t f ly tende  fôrvarer  som ikke  kan  homogeniseres

Etter at det fastsatte antall beholdere er valgt ut til prøvetaking som angitt i 5.A.2, skal det tas ut prøver fra 
forskjellige nivåer.

Prøver kan også tas mens innholdet i beholderne tømmes ut, men de første fraksjonene skal kasseres.

I begge tilfeller må totalt uttatt volum ikke være under 10 liter.

6.2.A.5. Fôrbr ike t te r  og  sa l t s l ikkes te iner

Etter at det fastsatte antall briketter eller saltslikkesteiner er valgt ut til prøvetaking som angitt i 5.A.2, skal det 
tas ut en prøve fra en del av hver brikett eller saltslikkestein.

6.2.B.  Kontroll av uønskede stoffer eller produkter som vanligvis er ujevnt fordelt i fôrvaren, f.eks. aflatoksiner, 
meldrøye, ricinus og crotalaria i fôrmidler

Det skal foretas en tenkt deling av partiet i et antall tilnærmet like store deler, som tilsvarer det antall samleprøver 
som er fastsatt i 5.B.3. Dersom dette antallet er større enn 1, fordeles det totale antallet enkeltprøver som kreves 
i samsvar med 5.B.2, tilnærmet likt mellom de forskjellige delene. Deretter tas det prøver av tilnærmet samme 
størrelse(1) og på en slik måte at den totale mengden i prøvene fra den enkelte del ikke er mindre enn de 4 
kg som er minstekravet for hver samleprøve. Enkeltprøver som er tatt fra de ulike delene, skal ikke blandes 
sammen.

(1) For emballert fôr skal en del av innholdet i pakningen det tas prøve fra, tas ut med sonde eller skuffe etter at pakningene om 
nødvendig er tømt hver for seg.
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6.3.  Tillaging av samleprøver

6.3.A.  Ved kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret

Enkeltprøvene skal blandes slik at de utgjør én enkelt samleprøve.

6.3.B.  Kontroll av uønskede stoffer eller produkter som vanligvis er ujevnt fordelt i fôrvaren, f.eks. aflatoksiner, 
meldrøye, ricinus og crotalaria i fôrmidler

Enkeltprøvene fra hver del av partiet blandes, og deles opp i det antall samleprøver som kreves i samsvar med 
5.B.3, idet hver samleprøves opprinnelse omhyggelig noteres.

6.4.  Tillaging av sluttprøver

Materialet i hver samleprøve blandes omhyggelig for å oppnå en homogen prøve(1). Om nødvendig kan 
samleprøven først reduseres til minst 2 kg eller 2 liter (redusert prøve) enten ved anvendelse av et mekanisk 
eller automatisk deleapparat eller ved firedelingsmetoden.

Deretter skal det klargjøres minst tre sluttprøver, som har tilnærmet samme mengde, og som oppfyller de 
kvantitative kravene i 5.A.4 eller 5.B.4. Hver prøve skal plasseres i en egnet beholder. Alle nødvendige tiltak 
må treffes for å unngå at prøvens sammensetning endres eller at den forurenses eller forfalskes under transport 
eller oppbevaring.

6.5.  Emballering av sluttprøver

Beholderne eller pakningene forsegles og forsynes med etiketter (hele etiketten må inngå i forseglingen) på en 
slik måte at de ikke kan åpnes uten at forseglingen brytes.

7.  PRØVETAKINGSJOURNAL

For hver prøvetaking må det utarbeides en journal slik at hvert parti kan identifiseres på en utvetydig måte.

8.  PRØVENES BESTEMMELSESSTED

For hver samleprøve skal minst én sluttprøve sendes så raskt som mulig til det autoriserte analyselaboratoriet 
sammen med de opplysninger som er nødvendige for analysen.

_____________

(1) Eventuelle klumper skal knuses, om nødvendig ved at de tas ut og legges tilbake i prøven, hver for seg for hver samleprøve.
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VEDLEGG II

ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR ANALYSEMETODER FOR FÔRVARER

A.  TILLAGING AV PRØVER FOR ANALYSE

1.  Formål

Framgangsmåtene som beskrives nedenfor, omhandler tillaging i forbindelse med analysering av sluttprøver som 
er sendt til kontrollaboratoriene etter prøvetaking i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I.

 Disse prøvene må tillages på en slik måte at mengdene, som er veid opp slik analysemetodene beskriver, er 
homogene og representative for sluttprøvene.

2.  Forholdsregler

Hvilken framgangsmåte som skal følges for tillaging av prøver, avhenger av hvilke analysemetoder som anvendes. 
Det er derfor svært viktig å sikre at framgangsmåten for tillaging av prøver som følges, er hensiktsmessig for den 
analysemetoden som anvendes.

Alle nødvendige arbeidstrinn skal utføres slik at forurensning av prøven og endring av dens sammensetning 
unngås i størst mulig grad.

Oppmaling, blanding og sikting skal utføres så hurtig som mulig, slik at prøven utsettes minst mulig for luft og 
lys. Det skal ikke brukes møller eller kverner som kan varme opp prøven i merkbar grad.

Manuell oppmaling anbefales for fôrvarer som er særlig følsomme for varme. Det skal også utvises forsiktighet 
for å sikre at selve utstyret ikke er en kilde til forurensning med mikronæringsstoffer.

 Dersom tillagingen ikke kan utføres uten at det fører til vesentlige endringer i vanninnholdet i prøven, må 
vanninnholdet bestemmes før og etter tilberedningen, i samsvar med metoden fastsatt i vedlegg III del A.

3.  Framgangsmåte

 Del prøven inn i egnede delprøver for analyse og som referanse ved bruk av egnede delingsteknikker, f.eks. 
omspaing eller stasjonær eller roterende blanding. Koning og firedeling anbefales ikke ettersom dette kan 
resultere i delprøver med høy feilmargin. Oppbevar referanseprøven i en egnet ren og tørr beholder med lufttett 
lukkeanordning, og lag til en delprøve på minst 100 g for analyse som beskrevet under.

3.1. Fôrvarer som kan males opp direkte

Med mindre annet er angitt i analysemetodene, skal hele prøven siktes gjennom en sikt med en kvadratisk 
maskevidde på 1 mm (i samsvar med ISO-anbefaling R565), om nødvendig etter oppmaling. Unngå at prøven 
males for fint opp.

 Den siktede prøven blandes og samles opp i en egnet beholder som er tørr, ren og utstyrt med lufttett 
lukkeanordning. Bland på nytt umiddelbart før mengden som skal analyseres, veies opp.

3.2.  Fôrvarer som kan males opp etter tørking

 Med mindre annet er angitt i analysemetodene, skal prøven tørkes for å få vanninnholdet ned til et nivå på 
8–12 %, i samsvar med framgangsmåten for forhåndstørking som er beskrevet i 4.3 om metoden for bestemmelse 
av vanninnhold omhandlet i vedlegg III del A. Deretter følges anvisningene i 3.1.

3.3.  Flytende eller halvtflytende fôrvarer

 Prøven samles opp i en egnet beholder som er tørr, ren og utstyrt med lufttett lukkeanordning. Bland grundig 
umiddelbart før mengden som skal analyseres, veies opp.

3.4.  Andre typer fôrvarer

 Prøver som ikke kan tillages etter noen av framgangsmåtene beskrevet ovenfor, skal lages til etter en annen 
framgangsmåte som sikrer at mengdene som veies opp for analyse, er homogene og representative for 
sluttprøvene.
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4.  Oppbevaring av prøvene

Prøvene må oppbevares ved en temperatur som ikke fører til endringer i sammensetningen av dem. Prøver 
som skal brukes til analyse av vitaminer eller stoffer som er særlig følsomme for lys, skal oppbevares i brune 
glassbeholdere.

B.  BESTEMMELSER OM REAGENSER OG UTSTYR SOM BRUKES I FORBINDELSE MED 
ANALYSEMETODENE

1.  Med mindre annet er angitt i analysemetodene, må alle reagenser være av analysekvalitet. Ved analyse av 
mikronæringsstoffer må reagensenes renhet kontrolleres med en blindprøve. Resultatet av blindprøven avgjør 
om reagensen må renses ytterligere.

2.  Ved enhver tillaging av løsninger, fortynning, skylling eller vasking som nevnes i analysemetodene uten angivelse 
av løsnings- eller fortynningsmiddelets art, skal det brukes vann. Vannet skal vanligvis være demineralisert eller 
destillert. I spesielle tilfeller, som er angitt i analysemetodene, må vannet gjennomgå særlige renseprosesser.

3.  I betraktning av utstyret som normalt finnes i kontrollaboratorier, omhandler analysemetodene bare de 
instrumenter eller apparater som er beregnet på spesielle formål, eller som skal oppfylle særskilte krav. Utstyret 
må være godt rengjort, særlig når det er svært små mengder av stoffer som skal bestemmes.

C.  GJENNOMFØRING AV ANALYSEMETODENE OG PRESENTASJON AV RESULTATENE

1.  Ekstraksjon

 Flere metoder fastsetter en særskilt framgangsmåte for ekstraksjon. Generelt kan andre framgangsmåter for 
ekstraksjon enn de det vises til i metoden, anvendes, forutsatt at det er dokumentert at de framgangsmåtene som 
anvendes, har tilsvarende ekstraksjonseffektivitet for den analyserte matriks som den som omtales i metoden.

2.  Rensing

 Flere metoder fastsetter en særskilt framgangsmåte for rensing. Generelt kan andre framgangsmåter for rensing 
enn de det vises til i metoden, anvendes, forutsatt at det er dokumentert at de framgangsmåtene som anvendes, 
gir tilsvarende analyseresultater for den analyserte matriks som den som omtales i metoden.

3.  Rapportering av anvendt analysemetode

 Generelt er det fastsatt en analysemetode for bestemmelse av hvert stoff i fôrvarer. I de tilfeller det er angitt flere 
analysemetoder, skal den bestemte metoden som kontrollaboratoriet anvender, være angitt i analyserapporten.

4.  Antall bestemmelser

Det resultatet som oppgis i analyserapporten, skal være gjennomsnittsverdien fra minst to bestemmelser som er 
foretatt på to forskjellige deler av prøven og som holder tilfredsstillende repeterbarhet.

Når det gjelder analyse av uønskede stoffer, der resultatene av første bestemmelse er vesentlig (dvs. > 50 %) 
lavere enn den spesifikasjonen som skal kontrolleres, er imidlertid ingen ytterligere bestemmelse nødvendig, 
forutsatt at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt.

Når det gjelder kontroll av det angitte innholdet av et stoff eller en ingrediens, der resultatet av den 
første bestemmelsen bekrefter det angitte innholdet, dvs. at analyseresultatet er innenfor det akseptable 
variasjonsområdet for det angitte innholdet, er det ikke nødvendig med ytterligere bestemmelse, forutsatt at 
hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt.

 I noen tilfeller er dette akseptable variasjonsområdet definert i lovgivningen, som i rådsdirektiv 79/373/EØF(1).

5.  Rapportering av analyseresultater

 Analyseresultatene skal uttrykkes på den måten som er fastsatt i analysemetoden, med et hensiktsmessig antall 
signifikante sifre, og skal om nødvendig være korrigert for vanninnholdet i sluttprøven før tillaging.

(1) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30.
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6.  Måleusikkerhet og gjenfinningsprosent ved analyse av uønskede stoffer

Når det gjelder uønskede stoffer i henhold til direktiv 2002/32/EF, herunder dioksiner og dioksinlignende 
PCB, skal et produkt beregnet på fôrvarer anses for ikke å være i samsvar med den fastsatte grenseverdien 
for restmengder dersom analyseresultatet anses å overskride den fastsatte grenseverdien, idet det tas hensyn til 
den utvidede måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning. Den analyserte konsentrasjonen korrigert for 
gjenfinning og utvidet måleusikkerhet brukes til å vurdere samsvar. Denne framgangsmåten kan anvendes bare i 
de tilfeller der analysemetoden gjør det mulig å anslå måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning (dette er 
f.eks. ikke mulig ved mikroskopisk analyse).

Analyseresultatet skal rapporteres på følgende måte (dersom den anvendte analysemetoden gjør det mulig å anslå 
måleusikkerheten og gjenfinningsprosenten):

a)  korrigert for gjenfinning, med angivelse av gjenfinningsprosent. Korreksjon for gjenfinning er ikke 
nødvendig når gjenfinningsprosenten ligger på mellom 90 % og 110 %,

b)  som «x +/- U», der x er analyseresultatet og U er den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en 
dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på ca. 95 %.

Dersom analyseresultatet er vesentlig lavere (> 50 %) enn den spesifikasjonen som skal kontrolleres, og forutsatt 
at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt og analysen bare har som formål å kontrollere samsvar med 
lovbestemmelser, kan analyseresultatet likevel rapporteres uten korreksjon for gjenfinning, og rapportering av 
gjenfinningsprosent og måleusikkerhet kan i disse tilfellene utelates.

_____________
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VEDLEGG III

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV SAMMENSETNINGEN I FÔRMIDLER OG FÔRBLANDINGER

A.  BESTEMMELSE AV VANNINNHOLD

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme vanninnholdet i fôrvarer. Dersom fôrvarer inneholder flyktige stoffer, 
som organiske syrer, vil også en vesentlig mengde flyktige stoffer bestemmes sammen med vanninnholdet.

Metoden er ikke beregnet på analyse av melkeprodukter som brukes som fôrmidler, analyse av mineralske 
stoffer og blandinger som hovedsakelig består av mineralske stoffer, analyse av animalsk og vegetabilsk olje 
og fett, og heller ikke på analyse av oljeholdige frø og frukter.

2.  Prinsipp

Prøven tørkes under angitte betingelser som varierer etter fôrvarens art. Vekttapet bestemmes ved veiing. Det 
er nødvendig å foreta en forhåndstørking av fôrvarer i fast form med et høyt vanninnhold.

3.  Utstyr

3.1.  Knuser av et materiale som ikke absorberer fuktighet, som er lett å gjøre ren og som muliggjør hurtig og 
jevn knusing uten merkbar varmeutvikling, og som så langt som mulig hindrer kontakt med luften utenfor 
og oppfyller kravene i 4.1.1 og 4.1.2 (f.eks. hammermøller eller vannavkjølte mikroknusere, demonterbare 
kjeglemøller, saktegående knusere eller tannhjulsknusere).

3.2.  Analysevekt med en nøyaktighet på 1 mg.

3.3.  Tørre beholdere av korrosjonsbestandig metall eller glass med lufttette lokk. Nytteflaten skal kunne tillate en 
spredning av prøven på ca. 0,3 g/cm(2).

3.4.  Elektrisk oppvarmet isotermisk tørkeskap (±2 oC), godt ventilert og utstyrt med hurtigvirkende 
temperaturregulering(1).

3.5.  Justerbart, elektrisk oppvarmet vakuumtørkeskap som er utstyrt med oljepumpe og enten en mekanisme som 
bringer inn tørket varmluft, eller et tørkemiddel (f.eks. kalsiumoksid).

3.6.  Eksikator med en tykk, perforert plate av porselen eller metall, som inneholder et effektivt tørkemiddel.

4.  Framgangsmåte

Merk: Arbeidstrinnene som beskrives i dette avsnittet, må utføres umiddelbart etter at pakningene med prøver 
er åpnet. Analysen skal foretas minst to ganger.

4.1.  Tillaging

4.1.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .1 .2  og  4 .1 .3

Minst 50 g av prøven knuses om nødvendig eller deles opp på en slik måte at variasjoner i vanninnholdet 
unngås (se nr. 6).

4.1.2. Korn  og  gryn

Minst 50 g av prøven males slik at minst 50 % av partiklene passerer en sikt med maskevidde på 0,5 mm og 
ikke etterlater seg mer enn 10 % rester i en sikt med runde hull på 1 mm.

(1) For tørking av korn, mel, gryn og grovt mel må tørkeskapet ha en slik varmekapasitet at når det er forhåndsinnstilt på 131 oC, kan 
det igjen oppnå denne temperaturen på mindre enn 45 minutter etter at det maksimale antall prøver er plassert inne i skapet for å 
tørkes samtidig. Ventilasjonen må være slik at når det største antall prøver av vanlig hvete som det skal romme, har vært tørket i to 
timer, skal resultatet avvike fra det som oppnås etter fire timers tørking med mindre enn 0,15 %.
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4.1.3. Fôrvarer  i  f ly tende  form e l le r  pas ta form og  fôrvarer  som hovedsakel ig  bes tå r  av  o l je r 
og  fe t t

Vei opp ca. 25 g av prøven med en nøyaktighet på 10 mg og tilsett en passende mengde vannfri sand veid opp 
med en nøyaktighet på 10 mg, og bland til det oppnås et homogent produkt.

4.2.  Tørking

4.2.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .2 .2  og  4 .2 .3

Tarer en beholder (3.3) med lokk med en nøyaktighet på 1 mg. Vei opp ca. 5 g av prøven med en nøyaktighet 
på 1 mg i den tarerte beholderen og spre jevnt utover. Plasser beholderen uten lokket i tørkeskapet, som er 
oppvarmet til 103 oC. For at temperaturen i tørkeskapet ikke skal synke for mye, må beholderen settes på plass 
så raskt som mulig. La prøven tørke i fire timer regnet fra det tidspunkt temperaturen i tørkeskapet igjen har 
nådd 103 oC. Sett lokket på beholderen, ta den ut av tørkeskapet og avkjøl i 30 til 45 minutter i eksikatoren (3.6) 
før den veies med en nøyaktighet på 1 mg.

Fôrvarer som hovedsakelig består av oljer og fett, tørkes i skapet i ytterligere 30 minutter på 130 oC. Forskjellen 
mellom de to veiingene skal ikke overskride 0,1 % vanninnhold.

4.2.2. Korn ,  mel ,  g ryn  og  grovt  mel

Tarer en beholder (3.3) med lokk med en nøyaktighet på 0,5 mg. Vei opp ca. 5 g av den knuste prøven med en 
nøyaktighet på 1 mg i den tarerte beholderen og spre jevnt utover. Plasser beholderen uten lokket i tørkeskapet, 
som er oppvarmet til 130 oC. For at temperaturen i tørkeskapet ikke skal synke for mye, må beholderen settes 
på plass så raskt som mulig. La prøven tørke i to timer regnet fra det tidspunkt temperaturen i tørkeskapet igjen 
har nådd 130 oC. Sett lokket på beholderen, ta den ut av tørkeskapet og avkjøl i 30 til 45 minutter i eksikatoren 
(3.6) før den veies med en nøyaktighet på 1 mg.

4.2.3.  Fôrblandinger som inneholder mer enn 4 % sukrose eller laktose: fôrmidler som johannesbrød, hydrolyserte 
kornprodukter, maltspirer, tørkede fôrbetesnitter, fiskelimvann og pressvæsker fra sukker samt fôrblandinger 
som inneholder mer enn 25 % mineralsalter inklusive krystallvann.

Tarer en beholder (3.3) med lokk med en nøyaktighet på 0,5 mg. Vei opp ca. 5 g av prøven med en nøyaktighet 
på 1 mg i den tarerte beholderen og spre jevnt utover. Beholderen uten lokk plasseres i vakuumtørkeskapet 
(3.5), som er oppvarmet til mellom 80 oC og 85 oC. For at temperaturen i tørkeskapet ikke skal synke for mye, 
må beholderen settes på plass så raskt som mulig.

Bring trykket opp til 100 torr og tørk prøven i fire timer ved dette trykket, enten i en strøm av tørr varmluft 
eller ved bruk av et tørkemiddel (ca. 300 g for 20 prøver). I det siste tilfellet frakobles vakuumpumpen når det 
angitte trykk er oppnådd. Tørketiden regnes fra det tidspunkt temperaturen i tørkeskapet igjen har nådd 80 oC 
til 85 oC. Når tørketiden er over, bringes trykket forsiktig tilbake til atmosfærisk trykk. Åpne tørkeskapet og sett 
straks lokket på beholderen. Ta beholderen ut av skapet og avkjøl den i 30 til 45 minutter i eksikatoren (3.6) før 
den veies med en nøyaktighet på 1 mg. Tørk prøven i ytterligere 30 minutter i vakuumtørkeskapet ved 80 oC til  
85 oC og vei på nytt. Forskjellen mellom de to veiingene skal ikke overskride 0,1 % vanninnhold.

4.3.  Forhåndstørking

4.3.1. Andre  typer  fôrvarer  enn  de  som er  nevnt  i  4 .3 .2

Fôrvarer i fast form med et høyt vanninnhold som gjør knusingen vanskelig, må gjennomgå en forhåndstørking 
på følgende måte:

50 g av den uknuste prøven veies opp med en nøyaktighet på 10 mg (sammenpresset eller agglomerert fôr 
kan om nødvendig grovknuses) i en egnet beholder (f.eks. et aluminiumsbrett på 20 x 12 cm med en kant på  
0,5 cm). Plasser beholderen i tørkeskapet ved 60 oC til 70 oC inntil vanninnholdet er redusert til mellom 8 % 
og 12 %. Prøven tas ut av skapet, avkjøles utildekket i laboratoriet i én time og veies med en nøyaktighet på  
10 mg. Deretter knuses den umiddelbart som angitt i 4.1.1 og tørkes som angitt i 4.2.1 eller 4.2.3, alt etter 
hvilken type fôrvare det dreier seg om.

4.3.2. Korn

Korn med et vanninnhold på over 17 % må gjennomgå en forhåndstørking på følgende måte:
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Vei opp 50 g av umalt korn med en nøyaktighet på 10 mg i en egnet beholder (f.eks. et aluminiumsbrett på 20 
x 12 cm med en kant på 0,5 cm). Plasser beholderen i tørkeskapet ved 130 oC i fem til sju minutter. Kornet tas 
ut av tørkeskapet, avkjøles utildekket i laboratoriet i to timer og veies med en nøyaktighet på 10 mg. Deretter 
males det umiddelbart som angitt i 4.1.2 og tørkes som angitt i 4.2.2.

5.  Beregning av resultater

Vanninnholdet (X), som en prosentandel av prøven, beregnes ved bruk av følgende formel:

5.1.  Tørking uten forhåndstørking

der: 

m = prøvens opprinnelige vekt i g,

m0 = den tørkede prøvens vekt i g.

5.2.  Tørking med forhåndstørking

der:

m = prøvens opprinnelige vekt i g,

m1 = prøvens vekt etter forhåndstørking i g,

m2 = prøvens vekt etter knusing eller oppmaling i g,

m0 = den tørkede prøvens vekt i g.

5.3.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal ikke overskride 
0,2 % absolutt verdi av vanninnhold.

6.  Merknad

Dersom det viser seg nødvendig med knusing og dette fører til en endring av vanninnholdet, må resultatene av 
analysen av fôrvarens bestanddeler korrigeres på grunnlag av vanninnholdet i prøvens opprinnelige tilstand.

B.  KVANTITATIV BESTEMMELSE AV VANNINNHOLD I ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT 
OG OLJE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme vanninnholdet og innholdet av flyktige stoffer i animalsk og 
vegetabilsk fett og olje.

2.  Prinsipp

Prøven tørkes til en konstant vekt (vekttapet mellom to påfølgende veiinger må være mindre enn eller lik 1 mg) 
ved 103 oC. Vekttapet bestemmes ved veiing.

3.  Utstyr

3.1.  Flatbunnet fat i et korrosjonsbestandig materiale, 8-9 cm i diameter og ca. 3 cm høyt.

3.2.  Termometer med forsterket kule og ekspansjonsrør i øverste ende, gradert fra ca. 80 oC til minst 110 oC, og ca. 
10 cm langt.

3.3.  Sandbad eller elektrisk varmeplate.
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3.4.  Eksikator som inneholder et effektivt tørkemiddel.

3.5.  Analysevekt.

4.  Framgangsmåte

Vei opp ca. 20 g av den homogeniserte prøven med en nøyaktighet på 1 mg i det tørre, tarerte fatet (3.1) 
som inneholder termometeret (3.2). Varm opp sandbadet eller varmeplaten (3.3) under konstant omrøring med 
termometeret, slik at temperaturen når 90 oC innen ca. sju minutter.

Senk temperaturen og følg med på hvor hyppig boblene stiger opp fra bunnen av fatet. Temperaturen skal ikke 
overskride 105 oC. Fortsett å røre om fra bunnen av fatet til bobledannelsen opphører.

For å sikre at vanninnholdet fjernes fullstendig, gjentas oppvarmingen til 103 oC ± 2 oC flere ganger med 
avkjøling til 93 oC mellom hver oppvarming. Avkjøl deretter prøven til romtemperatur i eksikatoren (3.4) før 
den veies. Dette arbeidstrinnet gjentas til vekttapet mellom to påfølgende veiinger ikke lenger overskrider 2 
mg.

Merk: Dersom prøvens vekt øker etter gjentatte oppvarminger, indikerer dette at fettet oksideres. I så tilfelle 
beregnes resultatet på grunnlag av veiingen som ble foretatt umiddelbart før vekten begynte å øke.

5.  Beregning av resultater

Vanninnholdet (X), som en prosentandel av prøven, beregnes ved bruk av følgende formel:

der:

m = prøvens vekt i g,

m1 = fatets vekt (med innhold) før oppvarming, i g,

m2 = fatets vekt (med innhold) etter oppvarming, i g,

Resultater lavere enn 0,05 % skal registreres som «lavere enn 0,05 %».

Repeterbarhet

Forskjellen i vanninnhold mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal 
ikke overskride 0,05 % i absolutt verdi.

C.  BESTEMMELSE AV RÅPROTEIN

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av råprotein i fôrvarer på grunnlag av innholdet av 
nitrogen i samsvar med Kjeldahl-metoden.

2.  Prinsipp

Prøven oppsluttes med svovelsyre i nærvær av en katalysator. Syreløsningen gjøres basisk med en løsning av 
natriumhydroksid. Ammoniakken fjernes ved destillering og samles opp i en angitt mengde svovelsyre, hvis 
overskudd titreres med en standardløsning av natriumhydroksid.

Alternativt kan den frigjorte ammoniakken destilleres i et overskudd av borsyreløsning, etterfulgt av titrering 
med saltsyre- eller svovelsyreløsning.

3.  Reagenser

3.1.  Kaliumsulfat.
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3.2.  Katalysator: kobber(II)oksid CuO eller kobber(II)sulfat-pentahydrat CuSO4 5H2O.

3.3.  Granulert sink.

3.4.  Svovelsyre, ρ20 = 1,84 g/ml.

3.5.  Svovelsyre, standard volumetrisk løsning, c(H2SO4) = 0,25 mol/l.

3.6.  Svovelsyre, standard volumetrisk løsning, c(H2SO4) = 0,10 mol/l.

3.7.  Svovelsyre, standard volumetrisk løsning, c(H2SO4) = 0,05 mol/l.

3.8.  Indikator for metylrødt: 300 mg metylrødt oppløses i 100 ml etanol, σ = 95–96 % (v/v).

3.9.  Løsning av natriumhydroksid (teknisk kvalitet kan brukes) β = 40 g/100 ml (m/v: 40 %).

3.10.  Natriumhydroksid, standard volumetrisk løsning c(NaOH) = 0,25 mol/l.

3.11.  Natriumhydroksid, standard volumetrisk løsning c(NaOH) = 0,10 mol/l.

3.12.  Granulert pimpstein, vasket i saltsyre og forasket.

3.13.  Acetanilid (smeltepunkt = 114 oC, N-innhold = 10,36 %).

3.14.  Sukrose (nitrogenfri).

3.15.  Borsyre (H3BO3).

3.16.  Løsning med indikator for metylrødt: 100 mg metylrødt oppløses i 100 ml etanol eller metanol.

3.17.  Løsning med bromkresolgrønt: 100 mg bromkresolgrønt oppløses i 100 ml etanol eller metanol.

3.18.  Borsyreløsning (10 g/l til 40 g/l avhengig av utstyret som brukes).

Når kolorimetrisk påvisning av endepunkt anvendes, tilsettes indikatorer for metylrødt og bromkresolgrønt i 
borsyreløsningene. Dersom 1 liter borsyreløsning tillages, skal 7 ml løsning med indikator for metylrødt (3.16) 
og 10 ml løsning med bromkresolgrønt (3.17) tilsettes før volumjustering.

pH-verdien til borsyreløsningen kan variere fra prøve til prøve avhengig av vannet som benyttes. Ofte er det 
nødvendig å justere med en liten mengde basisk stoff for å oppnå en positiv blindprøve.

Merk: Tilsetting av ca. 3–4 ml NaOH (3.11) i 1 liter 10 g/l borsyre gir vanligvis gode justeringer. Oppbevar 
løsningen i romtemperatur og beskytt den mot lys og ammoniakkdampkilder under oppbevaringen.

3.19.  Saltsyre, standard volumetrisk løsning c(HCl) = 0,10 mol/l.

Merk: Andre konsentrasjoner av volumetriske løsninger (3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 og 3.19) kan brukes dersom 
det korrigeres for dette i beregningene. Konsentrasjonene skal alltid uttrykkes med fire desimaler.

4.  Utstyr

Apparater som er egnet til oppslutning, destillering og titrering etter Kjeldahl-metoden.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Oppslutning

Vei opp 1 g av prøven med en nøyaktighet på 0,001 g og overfør til oppslutningsapparatet. Tilsett 15 g 
kaliumsulfat (3.1), en passende mengde av katalysatoren (3.2) (0,3–0,4 g kobber(II)oksid eller 0,9–1,2 g 
kobber(II)sulfat-pentahydrat (p.a.)), 25 ml svovelsyre (3.4) og om nødvendig noen stykker granulert pimpstein 
(3.12), og bland.
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Varm opp kolben forsiktig i begynnelsen og roter den av og til om nødvendig til massen er karbonisert og 
skummet er borte, og deretter økes varmen til væsken koker jevnt. Oppvarmingen er tilstrekkelig dersom den 
kokende syren kondenseres på sidene av kolben. Unngå at sidene blir overopphetet, og at organiske partikler 
kleber seg til dem.

Når løsningen er blitt klar og lysegrønn, kokes den videre i ytterligere to timer før den settes bort til avkjøling.

5.2.  Destillering

Tilsett forsiktig tilstrekkelig med vann for å sikre at sulfatene oppløses fullstendig. Avkjøl løsningen, og tilsett 
om nødvendig noen stykker granulert sink (3.3). Fortsett med 5.2.1 eller 5.2.2.

5.2.1. Des t i l l e r ing  t i l  svovelsyre

Avhengig av det forventede nitrogeninnholdet helles nøyaktig 25 ml svovelsyre (3.5) eller (3.7) opp i 
destillasjonsapparatets oppsamlingskolbe, og det tilsettes et par dråper indikator for metylrødt (3.8).

Oppslutningskolben forbindes med destillasjonsapparatets kjøleapparat, og kjøleapparatets ende dyppes 
minst 1 cm ned i væsken i oppsamlingskolben (se merknad 8.3). Hell langsomt 100 ml av løsningen av 
natriumhydroksid (3.9) ned i oppslutningskolben uten tap av ammoniakk (se merknad 8.1). Varm opp kolben 
til ammoniakken er fullstendig destillert.

5.2.2. Des t i l l e r ing  t i l  borsyre

Når titrering av ammoniakkinnholdet i destillatet utføres manuelt, brukes framgangsmåten beskrevet nedenfor. 
Når destillasjonsenheten er helautomatisert og omfatter titrering av ammoniakkinnholdet i destillatet, skal 
produsentens bruksanvisning for destillasjonsenheten følges.

Plasser en oppsamlingskolbe som inneholder 25–30 ml av borsyreløsningen (3.18) under avløpet på kjøleapparatet 
slik at utløpsrøret er under den overskytende borsyreløsningens overflate. Juster destillasjonsenheten slik at den 
slipper ut 50 ml natriumhydroksidløsning (3.9). Destillasjonsenheten skal betjenes i henhold til produsentens 
anvisninger, og ammoniakken som frigjøres ved tilsettingen av natriumhydroksidløsningen, fradestilleres. 
Destillatet samles opp i mottakende borsyreløsning. Mengden destillat (dampdestillasjonens varighet) avhenger 
av mengden nitrogen i prøven. Følg produsentens anvisninger.

Merk: I en halvautomatisk destillasjonsenhet skjer tilsettingen av overskytende natriumhydroksid og 
dampdestillasjon automatisk.

5.3.  Titrering

Fortsett med 5.3.1 eller 5.3.2.

5.3.1. Svovelsyre

Overskuddet av svovelsyre titreres i oppsamlingskolben med løsningen av natriumhydroksid (3.10 eller 3.11), 
avhengig av konsentrasjonen av den anvendte svovelsyren, til endepunktet nås.

5.3.2. Borsyre

Innholdet i oppsamlingskolben titreres med standard volumetrisk løsning av saltsyre (3.19) eller med standard 
volumetrisk løsning av svovelsyre (3.6) ved hjelp av en byrette, og mengden titrervæske som brukes, avleses.

Når kolorimetrisk påvisning av endepunkt anvendes, nås endepunktet ved første spor av rosa farge i innholdet. 
Les av byretten med en nøyaktighet på 0,05 ml. En opplyst magnetrører eller en fotometrisk detektor kan være 
til hjelp i visualiseringen av endepunktet.

Dette kan utføres automatisk med et dampdestillasjonsapparat med automatisk titrering.

Følg produsentens bruksanvisning for destillasjonsapparatet eller destillasjonsapparatet/titratoren.
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Merk: Ved bruk av et automatisk titreringssystem starter titreringen rett etter at destillasjonen starter og 
1 %-borsyreløsningen (3.18) brukes.

 Ved bruk av en helautomatisk destillasjonsenhet kan den automatiske titreringen av ammoniakk også 
utføres med påvisning av endepunkt via et potensiometrisk pH-system.

 I dette tilfellet brukes en automatisk titrator med et pH-meter. pH-meteret skal kalibreres i området fra 
pH 4 til pH 7 i henhold til normale pH-kalibreringsmetoder i laboratorier.

 Titreringens pH-endepunkt nås ved pH 4,6, som er det dypeste punktet i titreringskurven (vendepunkt).

5.4.  Blindprøve

For å bekrefte at reagensene er nitrogenfrie, foretas en blindprøve (oppslutning, destillering og titrering) ved å 
bruke 1 g sukrose (3.14) i stedet for prøven.

6.  Beregning av resultater

Beregningene utføres som beskrevet i 6.1 eller 6.2.

6.1.  Beregning ved titrering som beskrevet i 5.3.1

Innholdet av råprotein, uttrykt i vektprosent, beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

Vo = volum (ml) av NaOH (3.10 eller 3.11) brukt i blindprøven

V1 = volum (ml) av NaOH (3.10 eller 3.11) brukt ved titrering av prøven

c = konsentrasjonen (mol/l) av natriumhydroksid (3.10 eller 3.11)

m = prøvens vekt i g

6.2.  Beregning ved titrering som beskrevet i 5.3.2

6.2.1. Ti t re r ing  med sa l t syre

Innholdet av råprotein, uttrykt i vektprosent, beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

m = prøvemengdens vekt i g

c = konsentrasjonen (mol/l) av standard volumetrisk løsning av saltsyre (3.19)

V0 = volum (ml) av saltsyre brukt til blindprøven

V1 = volum (ml) av saltsyre brukt til prøvemengden

6.2.2. Ti t re r ing  med svovelsyre

Innholdet av råprotein, uttrykt i vektprosent, beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

m = prøvemengdens vekt i g

c = konsentrasjonen (mol/l) av standard volumetrisk løsning av svovelsyre (3.6)

V0 = volum (ml) av svovelsyre (3.6) brukt til blindprøven

V1 = volum (ml) av svovelsyre (3.6) brukt til prøvemengden
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7.  Verifisering av metoden

7.1.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride

— 0,2 % i absolutt verdi for et innhold av råprotein på mindre enn 20 %,

— 1,0 % av det høyeste resultatet for et innhold av råprotein på 20-40 %,

— 0,4 % i absolutt verdi for et innhold av råprotein på mer enn 40 %.

7.2.  Nøyaktighet

Utfør analysen (oppslutning, destillering og titrering) med 1,5–2,0 g acetanilid (3.13) i nærvær av 1 g sukrose 
(3.14). 1 g acetanilid forbruker 14,80 ml svovelsyre (3.5). Gjenfinningen må være på minst 99 %.

8.  Merknader

8.1.  Apparatet kan være manuelt, halvautomatisk eller automatisk. Dersom apparatet krever omhelling mellom 
oppslutning og destillering, må omhellingen utføres uten tap. Dersom kolben på destilleringsapparatet ikke er 
utstyrt med dråpetrakt, tilsettes natriumhydroksid umiddelbart før kolben forbindes med kjøleapparatet, ved at 
væsken helles langsomt nedover langs kolbens vegg.

8.2.  Dersom oppslutningsproduktet størkner, gjentas bestemmelsen ved å bruke en større mengde svovelsyre (3.4) 
enn angitt ovenfor.

8.3.  For produkter med lavt nitrogeninnhold kan mengden svovelsyre (3.7) som skal helles over i oppsamlingskolben, 
om nødvendig reduseres til 10 eller 15 ml, og kolben kan fylles opp med vann til 25 ml.

8.4.  Ved rutineanalyse kan alternative analysemetoder brukes til å bestemme innholdet av råprotein, men Kjeldahl-
metoden beskrevet i denne del C er referansemetode. Ekvivalensen mellom resultatene oppnådd med den 
alternative metoden (f.eks. DUMAS) og resultatene oppnådd med referansemetoden skal demonstreres for hver 
enkelt matriks. Da resultatene oppnådd med en alternativ metode, selv etter at ekvivalensen er verifisert, kan 
avvike noe fra resultatene oppnådd med referansemetoden, må analysemetoden som er brukt til å bestemme 
innholdet av råprotein, nevnes i analyserapporten.

D.  BESTEMMELSE AV UREA

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av urea i fôrvarer.

2.  Prinsipp

Prøven suspenderes i vann med et klaringsmiddel. Suspensjonen filtreres. Bestem innholdet av urea i filtratet 
etter tilsetting av 4-dimetylaminobenzaldehyd (4-DMAB) ved å måle den optiske tettheten ved en bølgelengde 
på 420 nm.

3.  Reagenser

3.1.  Løsning av 4-dimetylaminobenzaldehyd: Løs opp 1,6 g 4-DMAB i 100 ml 96 % etanol og tilsett 10 ml saltsyre 
(ρ201,19 g/ml). Denne reagensen kan oppbevares i høyst to uker.

3.2.  Carrez I-løsning: Løs opp 21,9 g sinkacetat Zn(CH3COO)2 2H2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

3.3.  Carrez II-løsning: Løs opp 10,6 g kaliumferrocyanid, K4 Fe (CN)6 3H2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.4.  Aktivt karbon som ikke absorberer urea (må kontrolleres).
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3.5.  0,1 % (w/v) urealøsning.

4.  Utstyr

4.1.  Blandeapparat (mekanisk risteapparat): ca. 35–40 o/min.

4.2.  Reagensglass: 160 × 16 mm med propp av slipt glass.

4.3.  Spektrofotometer.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Analysering av prøven

Vei opp 2 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og overfør til en 500 ml målekolbe sammen med 1 g aktivt 
karbon (3.4). Tilsett 400 ml vann og 5 ml Carrez I-løsning (3.2). Bland i ca. 30 sekunder og tilsett 5 ml Carrez 
II-løsning (3.3). Bland løsningen i risteapparatet i 30 minutter. Fyll på til merket med vann, rist og filtrer.

Ta av 5 ml av det klare, fargeløse filtratet og ha det i reagensglass med propper av slipt 
glass, tilsett 5 ml 4-DMAB-løsning (3.1) og bland. Sett reagensglassene i vannbad ved 20 oC 
 (+/- 4 oC). Etter 15 minutter måles den optiske tettheten til prøveløsningen med spektrofotometeret ved 420 nm 
og sammenlignes med blindprøveløsningene av reagensene.

5.2.  Kalibreringskurve

Ta av volumer på 1, 2, 4, 5 og 10 ml urealøsning (3.5), hell dem i 100 ml målekolber og fyll opp til merket med 
vann. Ta av 5 ml fra hver løsning, tilsett 5 ml 4-DMAB-løsning (3.1) i hver av dem, homogeniser og mål den 
optiske tettheten som vist over, og sammenlign med en kontrolløsning som inneholder 5 ml 4-DMAB og 5 ml 
vann, men ikke urea. Tegn opp kalibreringskurven.

6.  Beregning av resultater

Bestem mengden av urea i prøven ut fra kalibreringsprøven.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknader

7.1.  Dersom innholdet av urea er over 3 %, reduseres prøven til 1 g, eller den opprinnelige prøven fortynnes slik at 
det ikke er mer enn 50 mg urea i 500 ml.

7.2.  Dersom innholdet av urea er lavt, kan prøven økes så lenge filtratet holder seg klart og fargeløst.

7.3.  Dersom prøven inneholder enkle nitrogenforbindelser slik som aminosyrer, skal den optiske tettheten måles 
ved 435 nm.

E.  BESTEMMELSE AV FLYKTIGE NITROGENBASER

I.   VED MIKRODIFFUSJON

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av flyktige nitrogenbaser i fôrvarer, uttrykt som 
ammoniakk.

2.  Prinsipp

Prøven ekstraheres med vann, og løsningen klares og filtreres. De flyktige nitrogenbasene utskilles ved 
mikrodiffusjon ved bruk av en løsning av kaliumkarbonat, samles opp i en borsyreløsning og titreres med 
svovelsyre.
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3.  Reagenser

3.1.  Trikloreddiksyreløsning 20 % (w/v).

3.2.  Indikator: Løs opp 33 mg bromkresolgrønt og 65 mg metylrødt i 100 ml etanol 95–96 % (v/v).

3.3.  Borsyreløsning: 10 g borsyre løses opp i en 1 liter målekolbe sammen med 200 ml etanol 95–96 % (v/v) og 700 
ml vann. Tilsett 10 ml indikator (3.2). Bland løsningen og juster eventuelt fargen til lyserødt ved tilsetting av 
en løsning av natriumhydroksid. 1 ml av denne løsningen kan binde inntil 300 μg NH3.

3.4.  Mettet løsning av kaliumkarbonat: Løs opp 100 g kaliumkarbonat i 100 ml kokende vann. Avkjøles og filtreres.

3.5.  Svovelsyre 0,01 mol/l.

4.  Utstyr

4.1.  Blandeapparat (mekanisk risteapparat): ca. 35–40 o/min

4.2.  Conway-skåler (se tegning) av glass eller plast.

4.3.  Mikrobyretter med en nøyaktighet på 1/100 ml.

5.  Framgangsmåte

Vei opp 10 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og overfør til en 200 ml målekolbe sammen med 100 ml 
vann. Bland løsningen i risteapparatet i 30 minutter. Tilsett 50 ml av trikloreddiksyreløsningen (3.1), fyll opp 
kolben med vann til merket, rist blandingen kraftig og filtrer gjennom et foldefilter.

Pipetter 1 ml av borsyreløsningen (3.3) over i midtpartiet på en Conway-skål og 1 ml av prøvefiltratet i 
skålens ring. Dekk skålen delvis til med det innfettede lokket. Drypp hurtig 1 ml av den mettede løsningen 
av kaliumkarbonat (3.4) ned i ringen og lukk lokket så skålen blir lufttett. Drei skålen ved forsiktig rotasjon i 
horisontal stilling slik at de to reagensene blir blandet. La den stå enten minst fire timer i romtemperatur eller 
én time ved 40 oC.

Titrer de flyktige basene i borsyreløsningen med svovelsyre (3.5) ved bruk av en mikrobyrette (4.3).

Utfør deretter en blindprøve med samme framgangsmåte, men uten bruk av analyseprøven.

6.  Beregning av resultater

1 ml H2SO4 0,01 mol/l tilsvarer 0,34 mg ammoniakk.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhe t

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal ikke overskride:

— 10 % i relativ verdi for et innhold av ammoniakk på mindre enn 1,0 %,

— 0,1 % i absolutt verdi for et innhold av ammoniakk på 1,0 % eller over.

7.  Merknad

Dersom prøvens innhold av ammoniakk overskrider 0,6 %, fortynnes det opprinnelige filtratet.
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CONWAY-SKÅL

Målestokk 1/1
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II.   VED DESTILLERING

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av flyktige nitrogenbaser, uttrykt som ammoniakk, i 
fiskemel som praktisk talt ikke inneholder urea. Den kan bare anvendes for et innhold av ammoniakk på under 
0,25 %.

2.  Prinsipp

Prøven ekstraheres med vann, og løsningen klares og filtreres. De flyktige nitrogenbasene utskilles ved 
kokepunktet ved tilsetting av magnesiumoksid og oppsamles i en bestemt mengde svovelsyre, hvis overskudd 
tilbaketitreres med en løsning av natriumhydroksid.

3.  Reagenser

3.1.  Trikloreddiksyreløsning 20 % (w/v).

3.2.  Magnesiumoksid

3.3.  Antiskumemulsjon (f.eks. silikon).

3.4.  Svovelsyre 0,05 mol/l.

3.5.  Natriumhydroksidløsning 0,1 mol/l.

3.6.  Løsning av metylrødt 0,3 % i etanol 95–96 % (v/v).

4.  Utstyr

4.1.  Blandeapparat (mekanisk risteapparat): ca. 35–40 o/min.

4.2.  Destilleringsapparat av Kjeldahl-typen.

5.  Framgangsmåte

Vei opp 10 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og overfør til en 200 ml målekolbe sammen med 100 ml 
vann. Bland løsningen i risteapparatet i 30 minutter. Tilsett 50 ml av trikloreddiksyreløsningen (3.1), fyll opp 
kolben med vann til merket, rist blandingen kraftig og filtrer gjennom et foldefilter.

Ta ut en mengde klart filtrat tilpasset det antatte innholdet av flyktige nitrogenbaser (100 ml er vanligvis 
passende). Fortynn filtratet til 200 ml og tilsett 2 g magnesiumoksid (3.2) og noen dråper antiskumemulsjon 
(3.3). Løsningen skal reagere basisk på lakmuspapir. Dersom dette ikke skjer, tilsettes litt magnesiumoksid 
(3.2). Fortsett som beskrevet i 5.2 og 5.3 under bestemmelse av innholdet av råprotein (del C i dette vedlegg).

Utfør deretter en blindprøve med samme framgangsmåte, men uten bruk av analyseprøven.

6.  Beregning av resultater

1 ml H2SO4 0,05 mol/l tilsvarer 1,7 mg ammoniakk.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal ikke overskride 
10 % ammoniakk i relativ verdi.

F.  BESTEMMELSE AV AMINOSYRER (MED UNNTAK AV TRYPTOFAN)

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme frie (syntetiske og naturlige) og totale (peptidbundne og frie) 
aminosyrer i fôrvarer ved bruk av en aminosyreanalysator. Metoden kan brukes til følgende aminosyrer:  
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cyst(e)in, metionin, lysin, treonin, alanin, arginin, asparaginsyre, glutaminsyre, glysin, histidin, isoleucin, 
leucin, fenylalanin, prolin, serin, tyrosin og valin.

Metoden skiller ikke mellom aminosyrenes salter og kan ikke differensiere mellom D- og L-former av 
aminosyrer. Den skal ikke brukes til bestemmelse av tryptofan- eller hydroksy-analoger av aminosyrer.

2.  Prinsipp

2.1.  Frie aminosyrer

Frie aminosyrer ekstraheres med fortynnet saltsyre. Nitrogenholdige makromolekyler som ekstraheres samtidig, 
utfelles med sulfosalisylsyre og fjernes ved filtrering. Den filtrerte løsningen justeres til pH 2,20. Aminosyrene 
skilles ved ionebytterkromatografi og bestemmes ved reaksjon med ninhydrin gjennom fotometrisk påvisning 
ved 570 nm.

2.2.  Totale aminosyrer

Metoden som velges, er avhengig av aminosyrene som skal undersøkes. Cyst(e)in og metionin må oksideres til 
cysteinsyre og metioninsulfon før hydrolyse. Tyrosin skal bestemmes i hydrolysater av uoksiderte prøver. Alle 
andre aminosyrer som er nevnt i punkt 1, kan bestemmes i enten en oksidert eller en uoksidert prøve.

Oksidasjon skjer ved 0 oC med en fenolholdig permaursyre. Overskytende oksidasjonsreagens nedbrytes 
med natriumdisulfitt. Den oksiderte eller uoksiderte prøven hydrolyseres med saltsyre (3.20) i 23 timer. 
Hydrolysatet justeres til pH 2,20. Aminosyrene skilles ved ionebytterkromatografi og bestemmes ved reaksjon 
med ninhydrin gjennom fotometrisk påvisning ved 570 nm (440 nm for prolin).

3.  Reagenser

Dobbeltdestillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet (konduktivitet < 10 μS) må benyttes.

3.1.  Hydrogenperoksid, w (w/w) = 30 %.

3.2.  Maursyre, w (w/w) = 98–100 %

3.3.  Fenol.

3.4.  Natriumdisulfitt.

3.5.  Natriumhydroksid.

3.6.  5-sulfosalisylsyre-dihydrat.

3.7.  Saltsyre, tetthet ca. 1,18 g/ml.

3.8.  Trinatriumsitrat-dihydrat.

3.9. 2,2'-tiodietanol (tiodiglykol).

3.10.  Natriumklorid.

3.11.  Ninhydrin.

3.12.  Petroleumseter, kokeområde 40–60 oC.

3.13.  Norleucin eller andre forbindelser som er egnet til bruk som intern standard.

3.14.  Nitrogengass (< 10 ppm oksygen).

3.15.  1-oktanol.
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3.16.  Aminosyrer.

3.16.1.  Standardene nevnt i punkt 1. Rene forbindelser som ikke inneholder krystallvann. Tørkes under vakuum over 
P2O5 eller H2SO4 i én uke før bruk.

3.16.2.  Cysteinsyre.

3.16.3.  Metioninsulfon.

3.17.  Natriumhydroksidløsning, c = 7,5 mol/l:

300 g NaOH (3.5) oppløses i vann og fortynnes til 1 liter.

3.18.  Natriumhydroksidløsning, c = 1 mol/l:

40 g NaOH (3.5) oppløses i vann og fortynnes til 1 liter.

3.19.  Fenolholdig maursyreløsning:

889 g maursyre (3.2) blandes med 111 g vann og tilsettes 4,73 g fenol (3.3).

3.20.  Hydrolyseblanding, c = 6 mol HCl/l som inneholder 1 g fenol/l:

Tilsett 1 g fenol (3.3) til 492 ml HCl (3.7) og fyll opp med vann til 1 liter.

3.21.  Ekstraksjonsløsning, c = 0,1 mol HCl/l som inneholder 2 % tiodiglykol: 8,2 ml HCl (3.7) fortynnes med ca. 900 
ml vann. Tilsett 20 ml tiodiglykol (3.9) og fyll opp med vann til 1 liter (3.7 og 3.9 må ikke blandes direkte).

3.22.  5-sulfosalisylsyreløsning, ß = 6 %:

Oppløs 60 g 5-sulfosalisylsyre (3.6) i vann og fyll på med vann til 1 liter.

3.23.  Oksidasjonsblanding (permaursyre-fenol):

Bland 0,5 ml hydrogenperoksid (3.1) med 4,5 ml fenolholdig maursyreløsning (3.19) i et lite begerglass. 
Inkuber ved 20–30 oC i én time for å danne maursyre og avkjøl blandingen i isbad (15 min) før den tilsettes 
prøven.

Advarsel: Unngå kontakt med huden og bruk vernetøy.

3.24.  Sitratbufferløsning, c = 0,2 mol Na+/l, pH 2,20:

Løs opp 19,61 g natriumsitrat (3.8), 5 ml tiodiglykol (3.9), 1 g fenol (3.3) og 16,50 ml HCl (3.7) i ca. 800 ml 
vann. Juster pH-verdien til 2,20. Fyll opp med vann til 1 liter

3.25.  Elueringsbuffere tillaget i samsvar med kravene fastsatt for analysatoren (4.9).

3.26.  Ninhydrinreagens tillaget i samsvar med kravene fastsatt for analysatoren (4.9).

3.27.  Standardløsninger av aminosyrer. Løsningene skal oppbevares ved < 5 oC.

3.27.1.  Standardstamløsning av aminosyrer (3.16.1),

c = 2,5 μmol/ml av hver aminosyre i saltsyre.

Fås i handelen.

3.27.2.  Standardstamløsning av cysteinsyre og metioninsulfon, c = 1,25 μmol/ml.

Løs opp 0,2115 g cysteinsyre (3.16.2) og 0,2265 g metioninsulfon (3.16.3) i sitratbufferløsning (3.24) i en 
1 l målekolbe og fyll opp til merket med sitratbufferløsning. Løsningen kan oppbevares ved < 5 oC i høyst 
ett år. Denne løsningen benyttes ikke dersom standardstamløsningen (3.27.1) inneholder cysteinsyre og 
metioninsulfon.
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3.27.3.  Standardstamløsning av intern standard, f.eks. norleucin, c = 20 μmol/ml.

Løs opp 0,6560 g norleucin (3.13) i sitratbufferløsning (3.24) i en målekolbe og fyll opp med sitratbufferløsning 
til 250 ml. Løsningen kan oppbevares ved < 5 oC i høyst seks måneder.

3.27.4.  Kalibreringsløsning av standardaminosyrer til bruk med hydrolysater, c = 5 nmol/50 μl cysteinsyre og 
metioninsulfon og c = 10 nmol/50 μl av de andre aminosyrene. Løs opp 2,2 g natriumklorid (3.10) i et 100 ml 
begerglass med 30 ml sitratbufferløsning (3.24). Tilsett 4,00 ml standardstamløsning av aminosyrer (3.27.1), 
4,00 ml standardstamløsning av cysteinsyre og metioninsulfon (3.27.2) og 0,50 ml standardstamløsning av 
eventuell intern standard (3.27.3). Juster pH-verdien til 2,20 med natriumhydroksid (3.18).

Overfør løsningen kvantitativt til en 50 ml målekolbe, fyll opp til merket med sitratbufferløsning (3.24) og 
bland.

Løsningen kan oppbevares ved < 5 oC i høyst tre måneder.

4.  Utstyr

4.1.  100 eller 250 ml rundbunnet kolbe med tilbakeløpskjøler.

4.2.  100 ml borosilikatglassflaske med skrulokk med gummi-/teflonpakning (f.eks. Duran, Schott) til bruk i 
tørkeskap.

4.3.  Tørkeskap med tvungen ventilasjon og temperaturregulator med en nøyaktighet på minst ±2 oC.

4.4.  pH-meter (avlesning med tre desimaler).

4.5.  Membranfilter (0,22 μm).

4.6.  Sentrifuge.

4.7.  Vakuumrotasjonsfordamper.

4.8.  Mekanisk risteapparat eller magnetrører.

4.9.  Aminosyreanalysator eller HPLC-utstyr med ionebytterkolonne, utstyr til ninhydrin-postkolonne-derivatisering 
og fotometrisk detektor.

Fyll kolonnen med sulfonert polystyrenharpiks som kan skille aminosyrene fra hverandre og fra andre 
ninhydrinpositive stoffer. Pumpene til buffer- og ninhydrinløsningene skal ha en strømningsstabilitet på ±0,5 % 
hele tiden, både under standardkalibreringskjøringen og under prøveanalysen.

Med enkelte aminosyreanalysatorer kan det benyttes hydrolysemetoder der hydrolysatet har en 
natriumkonsentrasjon på c = 0,8 mol/l og inneholder restmengden av maursyre fra oksidasjonstrinnet. 
Andre analysatorer gir ikke tilfredsstillende separasjon av visse aminosyrer dersom hydrolysatet inneholder 
overskytende maursyre og/eller høye konsentrasjoner av natriumioner. I dette tilfellet reduseres syrevolumet 
ved inndamping til ca. 5 ml etter hydrolysen og før pH-justeringen. Inndampingen foretas under vakuum ved 
høyst 40 oC.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tilberedning av prøven

Mal opp prøven til den kan passere gjennom en sikt med maskevidde på 0,5 mm. Prøver med høyt vanninnhold 
må enten lufttørkes ved en temperatur på høyst 50 oC eller frysetørkes før de males. Prøver med høyt fettinnhold 
må ekstraheres med petroleumseter (3.12) før oppmalingen.
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5.2.  Bestemmelse av frie aminosyrer i fôrvarer og premikser

Vei opp en passende mengde (1–5 g) av den tillagde prøven (5.1) med en nøyaktighet på 0,2 mg i en 
erlenmeyerkolbe, og tilsett 100,0 ml ekstraksjonsløsning (3.21). Rist blandingen i 60 min i et mekanisk 
risteapparat eller en magnetrører (4.8). Etter bunnfelling pipetteres 10,0 ml av supernatanten over i et 100 ml 
begerglass.

Tilsett 5,0 ml sulfosalisylsyreløsning (3.22) under omrøring og fortsett omrøringen i 5 min med magnetrører. 
Filtrer eller sentrifuger supernatanten for å fjerne eventuelt bunnfall. Hell 10,0 ml av denne løsningen i et 
100 ml begerglass og juster pH-verdien til 2,20 med natriumhydroksidløsning (3.18). Overfør løsningen med 
sitratbufferløsning (3.24) til en målekolbe av passende størrelse og fyll opp til merket med bufferløsning (3.24).

Dersom det benyttes en intern standard, tilsettes 1,00 ml intern standard (3.27.3) for hver 100 ml endelig 
løsning, og det fylles opp til merket med bufferløsningen (3.24).

Fortsett til kromatografi som beskrevet i punkt 5.4.

Dersom ekstraktene ikke undersøkes samme dag, må de oppbevares ved < 5 oC.

5.3.  Bestemmelse av totale aminosyrer

5.3.1. Oks idas jon

Vei opp 0,1–1 g av den tillagde prøven (5.1) med en nøyaktighet på 0,2 mg i:

— en 100 ml rundbunnet kolbe (4.1) for åpen hydrolyse (5.3.2.3),

— en 250 ml rundbunnet kolbe (4.1) dersom det kreves en lav natriumkonsentrasjon (5.3.3.1), eller

— en 100 ml flaske med skrulokk (4.2) for lukket hydrolyse (5.3.2.4).

Den veide prøveporsjonen må ha et nitrogeninnhold på ca. 10 mg og et vanninnhold på høyst 100 mg.

Sett kolben/flasken i isbad og kjøl ned til 0 oC. Tilsett 5 ml oksidasjonsblanding (3.23) og bland med en 
glasspatel med bøyd spiss. Kolben/flasken med spatelen i lukkes med lufttett film, og isbadet med den lukkede 
beholderen settes i kjøleskap ved 0 oC og skal stå der i 16 timer. Etter 16 timer tas det ut av kjøleskapet, og den 
overskytende oksidasjonsreagensen nedbrytes ved tilsetting av 0,84 g natriumdisulfitt (3.4).

Gå videre til 5.3.2.1.

5.3.2. Hydrolyse

5.3.2.1. Hydrolyse  av  oks ider te  prøver

Tilsett 25 ml hydrolyseblanding (3.20) til den oksiderte prøven (5.3.1), og pass på at alle prøverester som sitter 
igjen på sidene av beholderen og spatelen, vaskes omhyggelig ned.

Fortsett med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4 avhengig av hydrolysemetoden som benyttes.

5.3.2.2. Hydrolyse  av  uoks ider te  prøver

Vei opp 0,1 til 1 g av den tillagde prøven (5.1) med en nøyaktighet på 0,2 mg i en 100 ml eller en 250 
ml rundbunnet kolbe (4.1) eller en 100 ml flaske med skrulokk (4.2). Den veide prøveporsjonen må ha et 
nitrogeninnhold på ca. 10 mg. Tilsett forsiktig 25 ml hydrolyseblanding (3.20) og bland med prøven. Fortsett 
med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4.

5.3.2.3. Åpen hydrolyse

Blandingen i flasken (tillaget i samsvar med 5.3.2.1 eller 5.3.2.2) tilsettes tre glasskuler og kokes kontinuerlig 
med tilbakeløpskjøler i 23 timer. Etter at hydrolysen er avsluttet, vaskes tilbakeløpskjøleren med 5 ml 
sitratbufferløsning (3.24). Kolben tas bort og kjøles i isbad.

Fortsett med 5.3.3.
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5.3.2.4. Lukke t  hydrolyse

Plasser flasken med blandingen tillaget i samsvar med 5.3.2.1 eller 5.3.2.2, i et tørkeskap (4.3) ved 110 oC. For 
å hindre trykkoppbygging (på grunn av gassutvikling) og unngå eksplosjon legges skrulokket løst på flasken i 
den første timen. Flasken må ikke lukkes med skrulokket. Etter én time lukkes flasken med skrulokket og får stå 
videre i tørkeskapet (4.3) i 23 timer. Etter at hydrolysen er avsluttet, tas flasken ut av tørkeskapet, skrulokket 
åpnes forsiktig og flasken plasseres i isbad. La den avkjøles.

Avhengig av metoden for justering av pH-verdien (5.3.3) overføres flaskens innhold kvantitativt med 
sitratbufferløsning (3.24) til et 250 ml begerglass eller en 250 ml rundbunnet kolbe.

Fortsett med 5.3.3.

5.3.3. Jus te r ing  av  pH

Avhengig av aminosyreanalysatorens (4.9) natriumtoleranse foretas justering av pH-verdien som beskrevet i 
5.3.3.1 eller 5.3.3.2.

5.3.3.1. For  kromatograf i ske  sys temer  (4 .9)  som krever  lav  natr iumkonsentras jon

Det anbefales å bruke en intern standardstamløsning (3.27.3) dersom det benyttes aminosyreanalysatorer som 
krever lav natriumkonsentrasjon (når syreinnholdet må reduseres).

I dette tilfellet tilsettes hydrolysatet 2,00 ml av den interne standardstamløsningen (3.27.3) før inndamping.

Tilsett to dråper 1-oktanol (3.15) til hydrolysatet tillaget i samsvar med 5.3.2.3 eller 5.3.2.4.

Reduser volumet til 5–10 ml ved hjelp av rotasjonsfordamperen (4.7) under vakuum ved 40 oC. Dersom 
volumet ved et uhell reduseres til under 5 ml, må hydrolysatet kasseres og analysen gjentas.

Juster pH-verdien til 2,20 med natriumhydroksidløsning (3.18) og fortsett med 5.3.4.

5.3.3.2. For  a l le  andre  aminosyreanalysa torer  (4 .9)

Hydrolysatene tillaget etter 5.3.2.3 eller 5.3.2.4 nøytraliseres delvis ved forsiktig å tilsette 17 ml 
natriumhydroksidløsning (3.17) under omrøring, samtidig som temperaturen holdes under 40 oC.

Juster pH-verdien til 2,20 med natriumhydroksidløsning (3.17 og 3.18) ved romtemperatur. Fortsett med 5.3.4.

5.3.4. Prøveløsning  for  kromatograf i

Det pH-justerte hydrolysatet (5.3.3.1 eller 5.3.3.2) som er justert til en pH-verdi på 2,2, overføres kvantitativt 
med sitratbufferløsning (3.24) til en 200 ml målekolbe som fylles opp med sitratbufferløsning (3.24) til merket.

Dersom intern standard ikke allerede er brukt, tilsettes 2,00 ml intern standard (3.27.3), og det fylles opp med 
sitratbufferløsning (3.24) til merket. Bland grundig.

Fortsett med kromatografi (5.4).

Dersom prøveløsningene ikke undersøkes samme dag, må de oppbevares ved < 5 oC.

5.4.  Kromatografi

Varm opp ekstraktet (5.2) eller hydrolysatet (5.3.4) til romtemperatur før kromatografien. Rist blandingen 
og filtrer en passende mengde gjennom et 0,22 μm membranfilter (4.5). Utfør ionebytterkromatografi på den 
klarede løsningen som er tillaget, ved hjelp av en aminosyreanalysator (4.9).

Injeksjonen kan foretas manuelt eller automatisk. Det er viktig at samme mengde løsning ±0,5 % alltid tilsettes 
kolonnen for analyse av standardløsninger og prøveløsninger, unntatt der det brukes en intern standard, og 
forholdet mellom natrium og aminosyre i standardløsningene og prøveløsningene skal være så likt som mulig.
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Generelt er antallet kalibreringsomganger avhengig av stabiliteten i ninhydrinreagensen og analysatorsystemet. 
Standardløsningen eller prøveløsningen fortynnes med sitratbufferløsning (3.24) slik at det blir et toppareal i 
standardløsningen på 30–200 % av topparealet for de enkelte aminosyrer i prøveløsningen.

Kromatografien av aminosyrene vil variere noe alt etter hvilken type analysator og harpiks som benyttes. 
Systemet som velges, må være i stand til å skille aminosyrene fra hverandre og fra de øvrige ninhydrinpositive 
stoffene. Innenfor arbeidsområdet må det kromatografiske systemet gi en lineær respons på endringer i 
mengdene av aminosyrer som tilsettes kolonnen.

Ved analyse av en ekvimolar løsning (av aminosyrene som skal bestemmes) skal det ved kromatografien oppnås 
de forhold mellom bunn- og topphøyde som er angitt nedenfor. Den ekvimolare løsningen må inneholde minst 
30 % av den største mengden i hver aminosyre som kan måles nøyaktig med aminosyreanalysatorsystemet 
(4.9).

Ved separasjon av treonin og serin skal forholdet mellom bunn og topp for den laveste av de to overlappende 
toppene på kromatogrammet ikke overskride 2:10. (Dersom bare cyst(e)in, metionin, treonin og lysin skal 
bestemmes, vil utilstrekkelig separasjon fra nabotoppene innvirke negativt på bestemmelsen). For alle andre 
aminosyrer skal separasjonen være bedre enn 1:10.

Systemet må sikre at lysin skilles fra «lysin-artefakter» og ornitin.

6.  Beregning av resultater

Arealet av toppene i prøveløsningene og standardløsningen måles for hver enkelt aminosyre, og mengden (X) 
beregnes i g aminosyre per kg prøve:

Dersom det brukes en intern standard, multipliseres det med:

A = toppareal for hydrolysat eller ekstrakt

B = toppareal for standardkalibreringsløsning

C = toppareal for intern standard i hydrolysat eller ekstrakt

D = toppareal for intern standard, standardkalibreringsløsning

M = molvekt for de aminosyrene som bestemmes

c = standardløsningens konsentrasjon i μmol/ml

m = prøvens vekt i g (korrigert til opprinnelig vekt dersom produktet er tørket eller avfettet)

V = ml totalhydrolysat (5.3.4) eller ml beregnet totalt fortynningsvolum av ekstrakt (6.1)

Både cystin og cystein bestemmes som cysteinsyre i hydrolysater av den oksiderte prøven, men beregnes som 
cystin (C6H12N2O4S2, M 240,30 g/mol) ved bruk av M 120,15 g/mol (= 0,5 x 240,30 g/mol).

Metionin bestemmes som metioninsulfon i hydrolysater av den oksiderte prøven, men beregnes som metionin 
ved bruk av M av metionin: 149,21 g/mol.

Tilsatt fri metionin bestemmes etter ekstraksjon som metionin, mens samme M benyttes til beregningen.

6.1.  Total fortynningsvolum av ekstrakter (F) for bestemmelse av frie aminosyrer (5.2) beregnes som følger:

V = Volum av endelig ekstrakt
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7.  Vurdering av metoden

Metoden er blitt utprøvd ved en sammenlignende undersøkelse på internasjonalt plan i 1990 av fire forskjellige 
fôrvarer (svinefôrblanding, broilerfôrblanding, proteinkonsentrat, premiks). Resultatene av middel- og 
standardavvik, etter eliminering av store enkeltavvik, er oppført i tabellen nedenfor:

Middelverdi i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Svinefôrblanding 6,94
n = 15

3,01
n = 17

3,27
n = 17

9,55
n = 13

Broilerfôrblanding 9,31
n = 16

3,92
n = 18

5,08
n = 18

13,93
n = 16

Proteinkonsentrat 22,32
n = 16

5,06
n = 17

12,01
n = 17

47,74
n = 15

Premiks 58,42
n = 16

— 90,21
n = 16

98,03
n = 16

n = antall deltakende laboratorier

7.1.  Repeterbarhet

Repeterbarheten, uttrykt som «standardavvik i laboratorier» av den ovennevnte sammenlignende undersøkelsen 
er oppført i tabellene nedenfor:

Standardavvik (Sr) i laboratorier i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Svinefôrblanding 0,13
n = 15

0,10
n = 17

0,11
n = 17

0,26
n = 13

Broilerfôrblanding 0,20
n = 16

0,11
n = 18

0,16
n = 18

0,28
n = 16

Proteinkonsentrat 0,48
n = 16

0,13
n = 17

0,27
n = 17

0,99
n = 15

Premiks 1,30)
N = 16

— 2,19
n = 16

2,06
n = 16

n = antall deltakende laboratorier

Variasjonskoeffisient (%) for standardavvik (Sr) i laboratorier

Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Svinefôrblanding 1,9
n = 15

3,3
n = 17

3,4
n = 17

2,8
n = 13

Broilerfôrblanding 2,1
n = 16

2,8
n = 18

3,1
n = 18

2,1
n = 16

Proteinkonsentrat 2,7
n = 16

2,6
n = 17

2,2
n = 17

2,4
n = 15
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Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Premiks 2,2
n = 16

— 2,4
n = 16

2,1
n = 16

n = antall deltakende laboratorier

7.2  Reproduserbarhet

Resultatene av standardavvik mellom laboratorier ved ovennevnte sammenlignende undersøkelse er oppført i 
tabellene nedenfor:

Standardavvik (SR) mellom laboratorier i g/kg

Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Svinefôrblanding 0,28
n = 15

0,30
n = 17

0,23
n = 17

0,30
n = 13

Broilerfôrblanding 0,48
n = 16

0,34
n = 18

0,55
n = 18

0,75
n = 16

Proteinkonsentrat 0,85
n = 16

0,62
n = 17

1,57
n = 17

1,24
n = 15

Premiks 2,49
n = 16

— 6,20
n = 16

6,62
n = 16

n = antall deltakende laboratorier

Variasjonskoeffisient (%) for standardavvik (SR) mellom laboratorier

Referansemateriale
Aminosyre

Treonin Cyst(e)in Metionin Lysin

Svinefôrblanding 4,1
n = 15

9,9
n = 17

7,0
n = 17

3,2
n = 13

Broilerfôrblanding 5,2
n = 16

8,8
n = 18

10,9
n = 18

5,4
n = 16

Proteinkonsentrat 3,8
n = 16

12,3
n = 17

13,0
n = 17

3,0
n = 15

Premiks 4,3
n = 16

— 6,9
n = 16

6,7
n = 16

n = antall deltakende laboratorier

8.  Bruk av referansemateriale

Det skal kontrolleres at metoden brukes korrekt ved å foreta gjentatte målinger med sertifiserte referansematerialer, 
når slike finnes. Det anbefales at sertifisert aminosyre-kalibreringsløsning brukes til kalibrering.

9.  Merknader

9.1.  På grunn av forskjellene mellom aminosyreanalysatorer skal de endelige konsentrasjonene av 
kalibreringsløsningene av standardaminosyrene (se 3.27.4 og 3.27.5) og av hydrolysatet (se 5.3.4) betraktes 
som veiledende. 
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Apparatets lineære responsområde skal kontrolleres for alle aminosyrer.

Standardløsningen fortynnes med sitratbufferløsning for å oppnå topparealer på midten av området.

9.2.  Dersom det benyttes utstyr for høytrykksvæskekromatografi til å analysere hydrolysatene, skal prøveforholdene 
optimeres i samsvar med produsentens anbefalinger.

9.3.  Dersom metoden anvendes på fôrvarer som inneholder mer enn 1 % klorid (konsentrat, mineralfôr, tilskuddsfôr), 
kan det forekomme undervurdering av metionin, og det må foretas en særlig behandling.

G.  BESTEMMELSE AV TRYPTOFAN

1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av totalinnholdet av tryptofan og innholdet av fritt tryptofan i fôrvarer. Det 
skilles ikke mellom D-formen og L-formen.

2.  Prinsipp

For bestemmelse av totalinnholdet av tryptofan hydrolyseres prøven i et basisk miljø med en mettet 
bariumhydroksidløsning og holdes oppvarmet ved 110 oC i 20 timer. Etter hydrolysen tilsettes intern standard.

For bestemmelse av fritt tryptofan ekstraheres prøven i et svakt surt miljø ved hjelp av intern standard.

Tryptofanet og den interne standarden i hydrolysatet eller ekstraktet bestemmes ved HPLC med 
fluorescensdetektor.

3.  Reagenser

3.1.  Dobbeltdestillert vann eller vann av tilsvarende kvalitet (konduktivitet < 10 μS/cm).

3.2.  Standard: tryptofan (renhet/innhold ≥ 99 %) tørket i vakuum over fosforpentoksid.

3.3.  Intern standard: α-metyltryptofan (renhet/innhold ≥ 99 %) tørket i vakuum over fosforpentoksid.

3.4.  Bariumhydroksidoktahydrat (unngå å utsette Ba(OH)2 .8 H2O for større mengder luft, ettersom det da kan 
dannes BaCO3 som kan forstyrre bestemmelsen) (se merknad 9.3).

3.5.  Natriumhydroksid.

3.6.  Ortofosforsyre, w (w/w) = 85 %.

3.7.  Saltsyre, ρ20 1,19 g/ml.

3.8.  Metanol, HPLC-kvalitet.

3.9.  Petroleumseter, kokeområde 40–60 oC.

3.10.  Natriumhydroksidløsning, c = 1 mol/l:

Løs opp 40,0 g NaOH (3.5) i vann og fyll opp med vann (3.1) til 1 liter.

3.11.  Saltsyre, c = 6 mol/l:

Fortynn 492 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.
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3.12.  Saltsyre, c = 1 mol/l:

Fortynn 82 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.

3.13.  Saltsyre, c = 0,1 mol/l:

Fortynn 8,2 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.

3.14.  Ortofosforsyre, c = 0,5 mol/l:

Fortynn 34 ml ortofosforsyre (3.6) med vann (3.1) til 1 liter.

3.15.  Konsentrert tryptofanløsning (3.2), c = 2,50 μmol/ml:

Løs opp 0,2553 g tryptofan (3.2) i saltsyre (3.13) i en 500 ml målekolbe og fyll opp med saltsyre (3.13) til 
merket. Løsningen kan lagres ved –18 oC i høyst fire uker.

3.16.  Konsentrert intern standardløsning, c = 2,50 μmol/ml:

Løs opp 0,2728 g α-metyltryptofan (3.3) i saltsyre (3.13) i en 500 ml målekolbe og fyll opp til merket med 
saltsyre (3.13). Løsningen kan lagres ved –18 oC i høyst fire uker.

3.17.  Standardkalibreringsløsning av tryptofan og intern standard:

Fortynn 2,00 ml konsentrert tryptofanløsning (3.15) og 2,00 ml konsentrert løsning av intern standard 
(α-metyltryptofan) (3.16) Fortynn med vann (3.1) og metanol (3.8) til omtrent samme volum og 
metanolkonsentrasjon (10–30 %) som det ferdige hydrolysatet.

Denne løsningen skal tillages like før bruk.

Løsningen beskyttes mot direkte sollys under tillaging.

3.18.  Eddiksyre

3.19.  1,1,1-triklor-2-metyl-2-propanol.

3.20.  Etanolamin w (w/w) > 98 %

3.21.  Løsning av 1 g 1,1,1-triklor-2-metyl-2-propanol (3.19) i 100 ml metanol (3.8).

3.22.  Mobil fase for HPLC: 3,00 g eddiksyre (3.18) + 900 ml vann (3.1) + 50,0 ml løsning (3.21) av 1,1,1-triklor-2-
metyl-2-propanol (3.19) i metanol (3.8) (1 g/100 ml). Juster pH-verdien til 5,00 med etanolamin (3.20). Fyll 
opp med vann (3.1) til 1 000 ml.

4.  Utstyr

4.1.  HPLC-utstyr med spektrofluorimetrisk detektor.

4.2.  Væskekromatografikolonne, 125 mm × 4 mm, C18, 3 µm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.3.  pH-meter.

4.4.  Polypropylenkolbe, 125 ml, med vid hals og skrukork.

4.5.  Membranfilter, 0,45 μm.

4.6.  Autoklav, 110 (± 2) oC, 1,4 (± 0,1) bar.

4.7.  Mekanisk risteapparat eller magnetrører.

4.8.  Vortex blandeapparat.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/138 12.2.2015

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av prøven

Mal opp prøven til den kan passere gjennom en sikt med maskevidde på 0,5 mm. Prøver med høyt vanninnhold 
må enten lufttørkes ved en temperatur på høyst 50 oC eller frysetørkes før de males. Prøver med høyt fettinnhold 
må ekstraheres med petroleumseter (3.9) før de males.

5.2.  Bestemmelse av fritt tryptofan (ekstrakt)

Vei opp en passende mengde (1–5 g) av den tillagde prøven (5.1) med en nøyaktighet på 1 mg i en 
erlenmeyerkolbe. Tilsett 100,0 ml saltsyre (3.13) og 5,00 ml konsentrert intern standardløsning (3.16). Bland 
eller rist blandingen i 60 min med et mekanisk risteapparat eller en magnetrører (4.7). Etter bunnfelling 
pipetteres 10,0 ml av supernatanten over i et begerglass. Tilsett 5 ml ortofosforsyre (3.14) og juster pH-verdien 
til 3,0 med natriumhydroksid (3.10). Tilsett tilstrekkelig metanol (3.8) til at konsentrasjonen blir på 10–30 % 
i sluttvolumet. Overfør til en målekolbe av passende størrelse og fortynn med vann til en mengde som er 
nødvendig for kromatografien (omtrent samme mengde som standardkalibreringsløsningen (3.17)).

Filtrer noen ml av løsningen gjennom et 0,45 µm membranfilter (4.5) og injiser så inn på HPLC-kolonnen. 
Fortsett til kromatografi som beskrevet i punkt 5.4.

Standardløsning og ekstrakter må beskyttes mot direkte sollys. Dersom ekstraktene ikke kan analyseres samme 
dag, kan de oppbevares ved 5 oC i høyst tre døgn.

5.3.  Bestemmelse av totalinnhold av tryptofan (hydrolysat)

Vei opp 0,1–1 g av den tillagde prøven (5.1) med en nøyaktighet på 0,2 mg i polypropylenkolben (4.4). Den 
veide prøveporsjonen skal ha et nitrogeninnhold på ca. 10 mg. Tilsett 8,4 g bariumhydroksidoktahydrat (3.4) og 
10 ml vann. Bland med et Vortex blandeapparat (4.8) eller en magnetrører (4.7). La den teflonbelagte magneten 
være igjen i blandingen. Veggene i beholderen vaskes ned med 4 ml vann. Sett skrukorken løst på kolben og 
sett den inn i autoklaven (4.6) med kokende vann i 30–60 minutter. Lukk autoklaven og autoklaver ved 110 (± 
2) oC i 20 timer.

Før åpning senkes temperaturen i autoklaven til litt under 100 oC. For å unngå krystallisering av Ba(OH)2 
· 8 H2O, tilsettes 30 ml romtemperert vann i den varme blandingen. Rist eller rør forsiktig. Tilsett 2,00 ml 
konsentrert intern standardløsning (α-metyltryptofan) (3.16). Kjøl ned beholderne i vann/isbad i 15 minutter.

Tilsett deretter 5 ml ortofosforsyre (3.14). Mens beholderen står i kjølebadet, nøytraliseres løsningen med 
saltsyre (3.11) under omrøring. Juster pH-verdien til 3,0 med saltsyre (3.12). Tilsett tilstrekkelig metanol (3.8) 
til at konsentrasjonen blir på 10–30 % i sluttvolumet. Overfør til en målekolbe av passende størrelse og fortynn 
med vann til den mengde som er definert som nødvendig for kromatografien (f.eks. 100 ml). Tilsettingen av 
metanol må ikke føre til utfelling.

Filtrer noen ml av løsningen gjennom et 0,45 µm membranfilter (4.5) og injiser så inn på HPLC-kolonnen. 
Fortsett til kromatografi som beskrevet i punkt 5.4.

Standardløsning og hydrolysater må beskyttes mot direkte sollys. Dersom hydrolysatene ikke kan analyseres 
samme dag, kan de oppbevares ved 5 oC i høyst tre døgn.

5.4.  HPLC-bestemmelse

Følgende betingelser for isokratisk eluering er veiledende. Det kan benyttes andre betingelser forutsatt at de 
fører til tilsvarende resultater (se også 9.1 og 9.2):

Væskekromatografikolonne (4.2): 125 mm x 4 mm, C18, 3 μm kolonnepakning, eller tilsvarende.

Kolonnetemperatur: romtemperatur

Mobil fase (3.22): 3,00 g eddiksyre (3.18) + 900 ml vann (3.1) + 50,0 ml løsning (3.21) 
av 1,1,1-triklor-2-metyl-2-propanol (3.19) i metanol (3.8) (1 g/100 ml). 
Juster pH-verdien til 5,00 med etanolamin (3.20). Fyll opp med vann 
(3.1) til 1 000 ml.

Gjennomstrømningshastighet: 1 ml/min.

Total gjennomløpstid: ca. 34 min

Detektorbølgelengde: eksitasjon: 280 nm, emisjon: 356 nm

Injeksjonsvolum: 20 μl
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6. Beregning av resultater

Mengden tryptofan (X), uttrykt som g per 100 g prøve, beregnes som følger:

A = toppareal for intern standard, standardkalibreringsløsning (3.17)

B = toppareal for tryptofan, ekstrakt (5.2) eller hydrolysat (5.3)

V1 = volum i ml (2 ml) av konsentrert tryptofanløsning (3.15), tilsatt kalibreringsløsningen (3.17)

c = konsentrasjon i µmol/ml (= 2,50) av konsentrert tryptofanløsning (3.15), tilsatt kalibreringsløsningen 
(3.17)

V2 = volum i ml av konsentrert intern standardløsning (3.16), tilsatt ekstraktet (5.2) (= 5,00 ml) eller 
hydrolysatet (5.3) (= 2,00 ml)

C = toppareal for intern standard, ekstrakt (5.2) eller hydrolysat (5.3)

D = toppareal for tryptofan, standardkalibreringsløsning (3.17)

V3 = volum i ml (= 2,00 ml) av konsentrert intern standardløsning (3.16), tilsatt standardkalibreringsløsningen 
(3.17)

m = prøvens vekt i g (korrigert til opprinnelig vekt dersom produktet er tørket og/eller avfettet)

M = molvekt for tryptofan (= 204,23 g/mol)

7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
10 % av det høyeste resultatet.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

Det er gjennomført en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier i Fellesskapet (fjerde sammenlignende 
undersøkelse) der tre prøver ble analysert av opptil tolv laboratorier for å sertifisere hydrolysemetoden. Hver 
prøve ble analysert fem ganger: Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

Prøve 1
Svinefôr

Prøve 2
Svinefôr tilsatt L-tryptofan

Prøve 3
Fôrkonsentrat til svin

L 12 12 12

n 50 55 50

Gjennomsnitt [g/kg] 2,42 3,40 4,22

sr [g/kg] 0,05 0,05 0,08

r [g/kg] 0,14 0,14 0,22

CVr [%] 1,9 1,6 1,9

SR [g/kg] 0,15 0,20 0,09

R [g/kg] 0,42 0,56 0,25

CVR [%] 6,3 6,0 2,2

L = antall laboratorier som har levert inn resultater

n = antall enkeltverdier etter eliminering av store enkeltavvik (Cochran, Dixon outlier-test)

sr = standardavvik for repeterbarhet

SR = standardavvik for reproduserbarhet

r = repeterbarhet

R = reproduserbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %
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Det er også gjennomført en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier i Fellesskapet (tredje sammenlignende 
undersøkelse) der to prøver ble analysert av opptil tretten laboratorier for å sertifisere metoden for ekstraksjon 
av fritt tryptofan. Hvert prøve ble analysert fem ganger. Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

Prøve 4
Blanding av soya og hvete

Prøve 5
Blanding av soya og hvete (= prøve 4) 

tilsatt tryptofan (0,457g/kg1)

L 12 12

n 55 60

Gjennomsnitt [g/kg] 0,391 0,931

sr [g/kg] 0,005 0,012

r [g/kg] 0,014 0,034

CVr [%] 1,34 1,34

SR [g/kg] 0,018 0,048

R [g/kg] 0,050 0,134

CVR [%] 4,71 5,11

L = antall laboratorier som har levert inn resultater
n = antall enkeltverdier etter eliminering av store enkeltavvik (Cochran, Dixon outlier-test)
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = repeterbarhet
R = reproduserbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %

Det er gjennomført enda en sammenlignende undersøkelse i Fellesskapet der fire prøver ble analysert av opptil 
syv laboratorier for å sertifisere hydrolysemetoden for tryptofan. Resultatene vises i følgende tabell. Hver prøve 
ble analysert fem ganger.

Prøve 1
Fôrblanding til svin

(CRM 117)

Prøve 2
Fiskemel med lavt 

fettinnhold
(CRM 118)

Prøve 3
Soyamel

(CRM 119)

Prøve 4
Skummetmelk pulver

(CRM 120)

L 7 7 7 7

n 25 30 30 30

Gjennom snitt [g/kg] 2,064 8,801 6,882 5,236

sr [g/kg] 0,021 0,101 0,089 0,040

r [g/kg] 0,059 0,283 0,249 0,112

CVr [%] 1,04 1,15 1,30 0,76

SR [g/kg] 0,031 0,413 0,283 0,221

R [g/kg] 0,087 1,156 0,792 0,619

CVR [%] 1,48 4,69 4,11 4,22

L = antall laboratorier som har levert inn resultater
n = antall enkeltverdier etter eliminering av store enkeltavvik (Cochran, Dixon outlier-test)
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = repeterbarhet
R = reproduserbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %

9.  Merknader

9.1.  For å oppnå bedre separasjon mellom tryptofan og α-metyltryptofan, kan følgende særlige kromatografiske 
betingelser prøves: 
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Isokratisk eluering etterfulgt av gradientrensing av kolonnen:

Væskekromatografikolonne: 125 mm x 4 mm, C18, 5 μm kolonnepakning eller en tilsvarende.

Kolonnetemperatur: 32 oC

Mobil fase: A: 0,01 mol/l KH2PO4/metanol, 95+5 (V+V).

B: metanol

Gradientprogram: 0 min. 100 % A 0 % B

15 min. 100 % A 0 % B

17 min. 60 % A 40 % B

19 min. 60 % A 40 % B

21 min. 100 % A 0 % B

33 min. 100 % A 0 % B

Gjennomstrømningshastighet: 1,2 ml/min.

Total gjennomløpstid: ca. 33 min

9.2.  Kromatografien vil variere alt etter hvilken type HPLC og kolonnepakning som benyttes. Systemet som velges, 
må være i stand til å gi basislinjeseparasjon mellom tryptofan og intern standard. Det er dessuten viktig at 
nedbrytingsprodukter skilles fullstendig fra tryptofan og intern standard. Det skal kjøres hydrolysater uten 
intern standard for å kontrollere at det ikke ligger urenheter på basislinjen under den interne standarden. Det er 
viktig at gjennomløpstiden er lang nok til at alle nedbrytingsprodukter elueres, ellers kan sene elueringstopper 
interferere med etterfølgende kromatografi.

Det kromatografiske systemet skal gi lineær respons i arbeidsområdet. Responsen skal måles med konstant 
(dvs. normal) konsentrasjon av intern standard og varierende konsentrasjoner av tryptofan. Det er viktig at 
topphøyden både for tryptofan og for intern standard ligger innenfor HPLC-/fluorescenssystemets lineære 
område. Dersom topphøyden(e) for tryptofan og/eller intern standard er for lav(e) eller for høy(e), må analysen 
gjøres på nytt med en annen prøvestørrelse og/eller et annet sluttvolum.

9.3. Bariumhydroksid

Bariumhydroksid blir med tiden vanskeligere å løse opp. Dette betyr at løsningen for HPLC-bestemmelse blir 
uklar, noe som kan gjøre at resultatene for tryptofan blir for lave.

H.  BESTEMMELSE AV RÅOLJE OG -FETT

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden anvendes for å bestemme innholdet av råoljer og -fett i fôrvarer. Den er ikke beregnet på 
analyse av oljeholdige frø og frukter.

Bruken av de to framgangsmåtene som beskrives nedenfor, er avhengig av typen og sammensetningen av 
fôrvarene og av grunnen til at analysen gjennomføres.

1.1.  Metode A – Råoljer og -fett som kan ekstraheres direkte

Denne metoden kan anvendes på fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, unntatt de som kommer inn under 
virkeområdet for metode B.

1.2.  Metode B – Totalt innhold av råolje og -fett

Denne metoden kan anvendes på fôrmidler av animalsk opprinnelse og på alle fôrblandinger. Den skal 
anvendes på alle materialer som råoljer og -fett ikke kan ekstraheres direkte fra uten forutgående hydrolyse 
(f.eks. gluten, gjær, potetproteiner og produkter som gjennomgår prosesser som ekstrudering, flakframstilling 
og oppvarming).

1.3.  Tolking av resultater

I alle tilfeller der det oppnås høyere resultat ved bruk av metode B enn ved metode A, skal resultatet som 
oppnås ved metode B, aksepteres som den sanne verdi.
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2.  Prinsipp

2.1.  Metode A

Ekstraher prøven med petroleumseter. Destiller av løsemiddelet og tørk og vei restmengden.

2.2.  Metode B

Behandle prøven under oppvarming med saltsyre. Avkjøl og filtrer blandingen. Vask og tørk restmengden, som 
deretter bestemmes som beskrevet i metode A.

3.  Reagenser

3.1.  Petroleumseter, kokeområde: 40–60 oC. Bromverdien må være mindre enn 1, og restmengden etter inndamping 
mindre enn 2 mg/100 ml.

3.2.  Vannfritt natriumsulfat.

3.3.  Saltsyre, c = 3 mol/l.

3.4.  Filtreringshjelpemiddel, f.eks. kiselgur, Hyflo-supercel.

4.  Utstyr

4.1.  Ekstraksjonsapparat. Dersom det er utstyrt med hevert (Soxhlet-apparat), må tilbakestrømningen stilles inn slik 
at det skjer ca. 10 tømminger per time. Dersom apparatet ikke er utstyrt med hevert, skal tilbakestrømningen 
være ca. 10 ml per minutt.

4.2.  Ekstraksjonshylser som er fri for stoffer som kan oppløses i petroleumseter, og som har en porøsitet i samsvar 
med kravene i 4.1.

4.3.  Tørkeskap, enten et vakuumtørkeskap innstilt på 75 ± 3 oC eller et tørkeskap med atmosfærisk trykk innstilt på 
100 ± 3 oC.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Metode A (se merknad 8.1)

Vei opp 5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg, overfør til en ekstraksjonshylse (4.2) og dekk til med en 
fettfri bomullspropp.

Plasser hylsen i et ekstraksjonsapparat (4.1) og ekstraher i seks timer med petroleumseter (3.1). 
Petroleumseterekstraktet oppsamles i en tørr, tarert kolbe som inneholder fragmenter av pimpstein(1).

Destiller fra løsemiddelet. Restmengden tørkes deretter i halvannen time i tørkeskapet (4.3). La avkjøle i 
eksikator og vei. La tørke en gang til i 30 minutter for å sikre at vekten av fettet forblir konstant (vekttapet fra 
den ene veiingen til den annen må være mindre enn eller lik 1 mg).

5.2.  Metode B

Vei opp 2,5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg (se merknad 8.2), hell over i et 400 ml begerglass eller en 
300 ml erlenmeyerkolbe og tilsett 100 ml saltsyre (3.3) og noen fragmenter av pimpstein. Dekk til begerglasset 
med et urglass eller utstyr erlenmeyerkolben med en tilbakeløpskjøler. Sett blandingen over en lav flamme eller 
på varmeplate og kok på svak varme i én time. Produktet må ikke få feste seg til veggen i beholderen.

Avkjøl beholderen og tilsett nok filtreringshjelpemiddel (3.4) til at olje og fett ikke går tapt under filtreringen. 
Filtrer gjennom et fuktig, fettfritt, dobbelt filterpapir. Restmengden vaskes i kaldt vann til filtratet er nøytralt. 
Kontroller at filtratet ikke inneholder fett. Forekomst av olje og fett viser at prøven må ekstraheres med 
petroleumseter før hydrolysen ved bruk av metode A.

(1) Dersom fettet senere skal undersøkes kvalitativt, erstattes pimpsteinfragmentene med glasskuler.
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Det doble filterpapiret med restmengden legges på et urglass og tørkes i halvannen time i tørkeskapet (4.3) ved 
100 ± 3 oC.

Det doble filterpapiret med den tørre restmengden plasseres i en ekstraksjonshylse (4.2) og dekkes med en 
fettfri bomullspropp. Plasser hylsen i et ekstraksjonsapparat (4.1) og fortsett prosessen som angitt i 5.1 annet 
og tredje ledd.

6.  Presentasjon av resultater

Resultatet av veiingen av restmengden uttrykkes som en prosentdel av prøven.

7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser utført på samme prøve av samme analytiker skal 
ikke overskride:

— 0,2 % i absolutt verdi for et innhold av råolje og -fett på under 5 %,

— 4,0 % av det høyeste resultatet for et innhold på 5–10 %,

— 0,4 % i absolutt verdi for et innhold over 10 %.

8.  Merknader

8.1.  For produkter med et høyt innhold av olje og fett som er vanskelige å knuse eller som er uegnet til uttak av en 
homogen redusert prøve, benyttes følgende framgangsmåte:

Vei opp 20 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og bland med minst 10 g vannfritt natriumsulfat (3.2). 
Ekstraher deretter med petroleumseter (3.1) som angitt i 5.1. Ekstraktet som er tillaget, fortynnes til 500 ml 
med petroleumseter (3.1) og blandes. Hell 50 ml av løsningen i en liten, tørr, tarert kolbe som inneholder noen 
fragmenter av pimpstein. Destiller fra løsemiddelet, la restmengden tørke, og fortsett prosessen som angitt i 
5.1 siste ledd.

Fjern løsemiddelet fra ekstraksjonsresten som er igjen i ekstraksjonshylsen og knus restmengden til en finhet på 
1 mm. Legg produktet tilbake til ekstraksjonshylsen (uten å tilsette natriumsulfat), og fortsett deretter prosessen 
som angitt i 5.1 annet og tredje ledd.

Innholdet av råolje og -fett beregnes som en prosentandel av prøven ved bruk av følgende formel:

der:

m1 = restmengdens vekt i gram etter første ekstraksjon (delmengden av ekstraktet),

m2 = restmengdens vekt i gram etter annen ekstraksjon.

8.2.  For produkter med lavt innhold av olje og fett kan vekten av prøven økes til 5 g.

8.3.  Fôr med høyt vanninnhold til kjæledyr kan måtte blandes med vannfritt natriumsulfat før hydrolyse og 
ekstraksjon som ved metode B.

8.4.  I 5.2 kan varmt vann være mer effektivt enn kaldt vann til vasking av restmengden etter filtreringen.

8.5.  For visse fôrvarer kan det være nødvendig å forlenge tørketiden til over halvannen time. Overdreven tørking 
skal unngås fordi dette kan føre til lave resultater. Mikrobølgeovn kan også benyttes.

8.6.  Preekstraksjon med metode A før hydrolyse og reekstraksjon med metode B anbefales dersom innholdet av 
råolje/-fett er høyere enn 15 %. Dette avhenger til en viss grad av type fôrvare og type olje/fett i fôrvaren.
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I.  BESTEMMELSE AV INNHOLD AV TREVLER

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme en fôrvares innhold av fettfrie organiske stoffer som er uløselige i 
sure og basiske miljøer, og som vanligvis betegnes som trevler.

2.  Prinsipp

Prøven, om nødvendig avfettet, behandles med kokende løsninger av svovelsyre og deretter kaliumhydroksid 
i bestemte konsentrasjoner. Restmengden skilles ved filtrering på et sintret glassfilter, vaskes, tørkes, veies og 
foraskes ved 475–500 oC. Vekttapet ved foraskningen svarer til prøvens innhold av trevler.

3.  Reagenser

3.1.  Svovelsyre, c = 0,13 mol/l.

3.2.  Antiskummiddel (f.eks. n-oktanol).

3.3.  Filtreringshjelpemiddel (Celite 545 eller tilsvarende), oppvarmet til 500 oC i fire timer (8.6).

3.4.  Aceton.

3.5.  Petroleumseter, kokeområde 40–60 oC.

3.6.  Saltsyre, c = 0,5 mol/l.

3.7.  Kaliumhydroksidløsning, c = 0,23 mol/l.

4.  Utstyr

4.1.  Oppvarmingsenhet for oppslutning med løsninger av svovelsyre eller kaliumhydroksid, utstyrt med en støtte 
for filterdigelen (4.2), et rør med ventil mot vakuum og avløp, og eventuelt med trykkluft. Oppvarmingsenheten 
forhåndsoppvarmes hver dag før bruk med kokende vann i fem minutter.

4.2.  Glassfilterdigel med filterplate av sintret glass med en porøsitet på 40–90 µm. Før første gangs bruk må digelen 
varmes opp til 500 oC i noen minutter og deretter avkjøles (8.6).

4.3.  Sylinder på minst 270 ml med tilbakeløpskjøler, egnet til koking.

4.4.  Tørkeskap med termostat.

4.5.  Muffelovn med termostat.

4.6.  Ekstraksjonsenhet med støtte for filterdigelen (4.2) og et utslippsrør med ventil mot vakuum og avløp.

4.7. Sammenføyningsringer for montering av oppvarmingsenheten (4.1), digelen (4.2) og sylinderen (4.3) og 
tilkopling av den kalde ekstraksjonsenheten (4.6) og digelen.

5.  Framgangsmåte

Vei opp 1 g av den tillagde prøven med en nøyaktighet på 1 mg, plasser den i digelen (4.2) (se merknad 8.1, 8.2 
og 8.3) og tilsett 1 g filtreringshjelpemiddel (3.3).

Sett sammen oppvarmingsenheten (4.1) og filterdigelen (4.2), og fest deretter sylinderen (4.3) til digelen. Hell 
150 ml kokende svovelsyre (3.1) i den sammensatte sylinderen og digelen og tilsett om nødvendig noen dråper 
antiskummiddel (3.2).

Varm opp væsken til kokepunktet innen 5 ± 2 minutter og la den fosskoke i nøyaktig 30 minutter.
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Åpne ventilen mot utslippsrøret (4.1), filtrer svovelsyren gjennom filterdigelen under vakuum og vask 
restmengden tre ganger med 30 ml kokende vann. Påse at restmengden filtreres tørt etter hver vask.

Steng utslippsventilen, hell 150 ml kokende kaliumhydroksidløsning (3.7) i den sammensatte sylinderen og 
digelen og tilsett noen dråper antiskummiddel (3.2). Varm opp væsken til kokepunktet innen 5 ± 2 minutter og 
la den fosskoke i nøyaktig 30 minutter. Filtrer og gjenta vaskeprosessen som for svovelsyre.

Etter siste vask og tørking frakoples digelen med innhold og festes til den kalde ekstraksjonsenheten (4.6). 
Vask restmengden i digelen tre ganger med 25 ml aceton (3.4) under vakuum, og påse at restmengden filtreres 
tørt etter hver vask.

Tørk digelen til konstant vekt i tørkeskapet ved 130 oC. La den avkjøles i en eksikator etter hver tørking og 
vei den raskt. Sett digelen i en muffelovn og la den foraskes til konstant vekt (vekttap mellom to påfølgende 
veiinger må være mindre enn eller lik 2 mg) ved 475–500 oC i minst 30 minutter.

Etter hver oppvarming avkjøles digelen først i ovnen og deretter i eksikatoren før den veies.

Foreta en blindprøve uten prøven. Vekttapet ved foraskning må ikke overskride 4 mg.

6.  Beregning av resultater

Prøvens prosentinnhold av trevler er gitt ved formelen:

der:

m = prøvens vekt i g,

m0 = vekttap (i g) ved foraskning under bestemmelsen,

m1 = vekttap (i g) ved foraskning under blindprøven.

7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal ikke overskride:

— 0,6 % i absolutt verdi for innhold av trevler på under 10 %,

— 6 % av det høyeste resultatet for innhold av trevler på 10 % eller mer.

8.  Merknader

8.1.  Fôrvarer med et råfettinnhold på over 10 % må avfettes med petroleumseter (3.5) før analysen. Filterdigelen 
(4.2) med innhold koples til den kalde ekstraksjonsenheten (4.6), og restmengden vaskes under vakuum med 30 
ml petroleumseter tre ganger. Påse at restmengden er tørr. Kople digelen med innhold til oppvarmingsenheten 
(4.1). Fortsett deretter som angitt i 5.

8.2.  Fôrvarer som inneholder fett som ikke kan ekstraheres direkte med petroleumseter (3.5), skal avfettes som 
angitt i 8.1 og avfettes på nytt etter koking med syre. Etter koking med syre og påfølgende vasking koples 
digelen med innhold til den kalde ekstraksjonsenheten (4.6) og vaskes tre ganger med 30 ml aceton og deretter 
tre ganger med 30 ml petroleumseter. Filtrer under vakuum til den er tørr og fortsett analysen som beskrevet i 
5, fra behandlingen med kaliumhydroksid.
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8.3.  Dersom fôrvaren inneholder over 5 % karbonater, uttrykt som kalsiumkarbonat, koples digelen (4.2) med den 
veide prøven til oppvarmingsenheten (4.1). Vask prøven med 30 ml saltsyre (3.6) tre ganger. La prøven stå i ca. 
ett minutt etter hver tilsetting før filtrering. Vask én gang med 30 ml vann og fortsett deretter som beskrevet i 5.

8.4.  Dersom det brukes et apparat i form av et stativ (flere digler festet til samme oppvarmingsenhet), må det ikke 
foretas to bestemmelser på samme prøve i samme serie.

8.5.  Dersom det er vanskelig å filtrere syreløsningene og de basiske løsningene etter koking, må det brukes trykkluft 
gjennom oppvarmingsenhetens utslippsrør. Fortsett deretter filtreringen.

8.6.  For å forlenge glassfilterdiglenes levetid skal temperaturen ved foraskning ikke overskride 500 oC. Sørg for å 
unngå temperatursjokk under oppvarming og avkjøling.

J.  BESTEMMELSE AV SUKKER

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme mengden av reduserende sukker og totalt sukkerinnhold etter 
invertering, uttrykt som glukose, eller der det passer, som sukrose, omregnet med faktoren 0,95. Metoden 
gjelder for fôrblandinger. Særskilte metoder er fastsatt for andre fôrvarer. Laktosen kan eventuelt måles atskilt, 
og det skal tas hensyn til dette ved beregning av resultatene.

2.  Prinsipp

Sukkeret ekstraheres i fortynnet etanol, og løsningen klares med Carrez I- og II-løsninger. Etter at etanolen er 
fjernet, bestemmes mengden før og etter invertering etter Luff-Schoorl-metoden.

3.  Reagenser

3.1.  Etanolløsning 40 % (v/v) tetthet: 0,948 g/ml ved 20 oC, nøytralisert til fenolftalein.

3.2.  Carrez I-løsning: Løs opp 21,9 g sinkacetat Zn (CH3COO)2 2H2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

3.3.  Carrez II-løsning: Løs opp 10,6 g kaliumferrocyanid K4Fe (CN)6 3H2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.4.  0,1 % løsning (w/v) av heliantin (metyloransje).

3.5.  Saltsyre 4 mol/l.

3.6.  Saltsyre 0,1 mol/l.

3.7.  Natriumhydroksidløsning 0,1 mol/l.

3.8.  Luff-Schoorl-reagens:

Hell sitronsyreløsningen (3.8.2) i natriumkarbonatløsningen (3.8.3) under forsiktig omrøring. Tilsett 
koppersulfatløsningen (3.8.1) og fyll opp med vann til 1 liter. La det stå over natten og filtrer.

Kontroller konsentrasjonen av reagensen som har oppstått (Cu 0,05 mol/l; Na2 CO3 1 mol/l). Se (5.4) siste ledd. 
Løsningens pH skal være ca. 9,4.

3.8.1.  Koppersulfatløsning: Løs opp 25 g koppersulfat Cu SO4 5H2O, fritt for jern, i 100 ml vann.
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3.8.2.  Sitronsyreløsning: Løs opp 50 g sitronsyre C6H8O7·H2O, i 50 ml vann.

3.8.3.  Natriumkarbonatløsning: Løs opp 143,8 g vannfritt natriumkarbonat i ca. 300 ml varmt vann. La det avkjøles.

3.9.  Løsning av natriumtiosulfat 0,1 mol/l.

3.10.  Stivelsesløsning: En blanding av 5 g oppløselig stivelse i 30 ml vann tilsettes i 1 liter kokende vann. Kok i tre 
minutter, avkjøl, og tilsett om nødvendig 10 mg kvikksølvjodid som konserveringsmiddel.

3.11.  Svovelsyre 3 mol/l.

3.12.  Kaliumjodidløsning, 30 % (w/v).

3.13.  Granulert pimpstein kokt i saltsyre, vasket i vann og tørket.

3.14.  3-metyl-1-butanol.

4.  Utstyr

Blandeapparat (mekanisk risteapparat): ca. 35–40 o/min.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Ekstraksjon av prøven

Vei opp 2,5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og plasser i en 250 ml målekolbe. Tilsett 200 ml etanol 
(3.1) og bland i én time i risteapparatet. Tilsett 5 ml Carrez I-løsning (3.2) og rør i ca. 30 sekunder. Tilsett  
5 ml Carrez II-løsning (3.3), og rør i ett minutt. Fyll opp til merket med etanol (3.1), homogeniser og filtrer. 
Ta av 200 ml av filtratet og damp inn til omtrent halve volumet for å fjerne mesteparten av etanolen. Overfør 
inndampingsresten kvantitativt til en 200 ml målekolbe ved hjelp av varmt vann, avkjøl, fyll på vann opp til 
merket, homogeniser og filtrer om nødvendig. Denne løsningen brukes til å bestemme mengden av reduserende 
sukker, og etter invertering, mengden av totalsukker.

5.2.  Bestemmelse av reduserende sukker

Bruk en pipette til å ta av en mengde løsning som ikke overskrider 25 ml, og som inneholder under 60 mg 
reduserende sukker uttrykt som glukose. Om nødvendig fylles det opp med destillert vann til 25 ml, og innholdet 
av reduserende sukker bestemmes etter Luff-Schoorl-metoden. Resultatet uttrykkes som prosentandel glukose 
i prøven.

5.3.  Bestemmelse av totalsukker etter invertering

Bruk en pipette til å ta ut 50 ml av løsningen, og overfør mengden til en 100 ml målekolbe. Tilsett noen få 
dråper heliantin (3.4) og deretter saltsyre (3.5), forsiktig og under stadig omrøring, til væsken blir tydelig rød. 
Tilsett 15 ml saltsyre (3.6), sett kolben i vannbad som koker kraftig, og hold den der i 30 minutter. Avkjøl raskt 
til ca. 20 oC og tilsett 15 ml natriumhydroksidløsning (3.7). Fyll opp med vann til 100 ml og homogeniser. 
Ta av en mengde som ikke overskrider 25 ml, og som inneholder under 60 mg reduserende sukker, uttrykt 
som glukose. Om nødvendig fylles det opp med destillert vann til 25 ml, og innholdet av reduserende sukker 
bestemmes etter Luff-Schoorl-metoden. Resultatet uttrykkes som prosentandel glukose, eller eventuelt sukrose, 
ved å multiplisere med faktoren 0,95.

5.4.  Titrering etter Luff-Schoorl-metoden

Bruk en pipette til å ta ut 25 ml Luff-Schoorl-reagens (3.8) og overfør mengden til en 300 ml erlenmeyerkolbe. 
Tilsett nøyaktig 25 ml av den klarede sukkerløsningen. Tilsett to korn pimpstein (3.13), varm opp mens det 
røres for hånd over en åpen flamme av middels høyde, og kok opp væsken innen ca. to minutter. Sett straks 
erlenmeyerkolben på et trådnett kledt med asbest, med et hull på ca. 6 cm i diameter med en flamme under. 
Flammen skal reguleres slik at bare bunnen av erlenmeyerkolben oppvarmes. Monter en tilbakeløpskjøler på 
erlenmeyerkolben. Kok i nøyaktig ti minutter. Avkjøl straks i kaldt vann, og etter ca. fem minutter titrer på 
følgende måte:
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Tilsett 10 ml kaliumjodidløsning (3.12) og deretter straks (forsiktig, på grunn av risikoen for stor skumdannelse) 
25 ml svovelsyre (3.11). Titrer med natriumtiosulfatløsning (3.9) til det kommer fram en matt gul farge, tilsett 
stivelsen (3.10) som indikator og gjør ferdig titreringen.

Utfør den samme titreringen på en nøyaktig oppmålt blanding av 25 ml Luff-Schoorl-reagens (3.8) og 25 ml 
vann etter at det er tilsatt 10 ml kaliumjodid (3.12) og 25 ml svovelsyre (3.11) uten at det koker.

6.  Beregning av resultater

Beregn ved hjelp av tabellen nedenfor mengden av glukose i mg som tilsvarer forskjellen mellom resultatene av 
de to titreringene, uttrykt i mg natriumtiosulfat 0,1 mol/l. Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Særskilte framgangsmåter

7.1.  Av fôrvarer med høyt innhold av melasse, og av andre fôrvarer som er lite homogene, veies det opp 20 g som 
overføres til en 1 liter målekolbe sammen med 500 ml vann. Bland i én time i risteapparatet. Klar ved å bruke 
Carrez I- (3.2) og II-reagensene (3.3) slik det er beskrevet i 5.1, men denne gangen brukes det fire ganger større 
mengder av hver reagens. Fyll opp til merket med 80 % etanol (v/v).

Homogeniser og filtrer. Fjern etanolen slik det er beskrevet i 5.1. Dersom det ikke finnes dekstrinert stivelse, 
fylles det på destillert vann opp til merket.

7.2.  Av melasse og fôrmidler som har høyt innhold av sukker og er nesten fri for stivelse (johannesbrød, tørkede 
fôrbetesnitter osv.), veies det opp 5 g som overføres til en 250 ml målekolbe. Tilsett 200 ml destillert vann og 
bland i risteapparatet i én time eller mer om nødvendig. Klar ved å bruke Carrez I- (3.2) og II-reagensene (3.3) 
slik det er beskrevet i 5.1. Fyll opp til merket med kaldt vann, homogeniser og filtrer. For å bestemme mengden 
av totalsukker benyttes framgangsmåten som er beskrevet i 5.3.

8.  Merknader

8.1.  For å hindre skumdannelse er det tilrådelig å tilsette (uavhengig av volumet) ca. 1 ml 
3-metyl-1-butanol (3.14) før koking med Luff-Schoorl-reagensen.

8.2.  Forskjellen mellom innholdet av totalsukker etter invertering, uttrykt som glukose, og innholdet av reduserende 
sukker, uttrykt som glukose, gir, multiplisert med 0,95, innholdet av sukrose i prosent.

8.3.  For å bestemme innholdet av reduserende sukker, med unntak for laktose, kan to metoder anvendes:

8.3.1.  For en omtrentlig beregning multipliseres laktoseinnholdet som er funnet ved en separat analysemetode, med 
0,675, og resultatet trekkes fra innholdet av reduserende sukker.

8.3.2.  For en nøyaktig beregning av reduserende sukker, unntatt laktose, må den samme prøven brukes i de to endelige 
bestemmelsene. Én av analysene utføres på den delen av løsningen som ble oppnådd under 5.1, den andre på 
den delen av løsningen som ble oppnådd ved bestemmelsen av laktose etter metoden fastlagt for det formålet 
(etter fermentering av de andre typene sukker og klaring).

I begge tilfeller bestemmes mengden av sukker som finnes, etter Luff-Schoorl-metoden og beregnes i mg 
glukose. Én av verdiene trekkes fra den andre, og forskjellen uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Eksempel:

De to volumene som er tatt ut, tilsvarer en prøve på 250 mg for hver bestemmelse.

I det første tilfellet forbrukes 17 ml av natriumtiosulfatløsning 0,1 mol/l, som tilsvarer 44,2 mg glukose, mens 
det i det andre tilfellet forbrukes 11 ml, som tilsvarer 27,6 mg glukose.

Forskjellen utgjør 16,6 mg glukose.

Innholdet av reduserende sukker (unntatt laktose), beregnet som glukose, er derfor:
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Tabell over verdiene for 25 ml Luff-Schoorl-reagens

ml Na2 S2 O3, 1 mol/l, oppvarming i to minutter, koking i ti minutter

Na2 S2 O3
0,1 mol/l

Glukose, fruktose, 
invertsukker

C6 H12 O6

Laktose
C12 H22 O11

Maltose
C12 H22 O11

Na2 S2 O3
0,1 mol/l

ml mg forskjell mg forskjell mg forskjell ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2,4
4,8
7,2
9,7
12,2
14,7
17,2
19,8
22,4
25,0
27,6
30,3
33,0
35,7
38,5
41,3
44,2
47,1
50,0
53,0
56,0
59,1
62,2

2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1

3,6
7,3
11,0
14,7
18,4
22,1
25,8
29,5
33,2
37,0
40,8
44,6
48,4
52,2
56,0
59,9
63,8
67,7
71,7
75,7
79,8
83,9
88,0

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1

3,9
7,8
11,7
15,6
19,6
23,5
27,5
31,5
35,5
39,5
43,5
47,5
51,6
55,7
59,8
63,9
68,0
72,2
76,5
80,9
85,4
90,0
94,6

3,9
3,9
3,9
4,0
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

K.  BESTEMMELSE AV LAKTOSE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av laktose i fôrvarer som inneholder mer enn 0,5 % 
laktose.

2.  Prinsipp

Løs opp sukkeret i vann. Løsningen fermenteres med gjæren Saccharomyces cerevisiae, som ikke angriper 
laktosen. Etter klaring og filtrering skal laktoseinnholdet i filtratet bestemmes etter Luff-Schoorl-metoden.

3.  Reagenser

3.1.  Suspensjon av Saccharomyces cerevisiae: Suspender 25 g fersk gjær i 100 ml vann. Suspensjonen er holdbar i 
høyst én uke i kjøleskap.

3.2.  Carrez I-løsning: Løs opp 21,9 g sinkacetat Zn(CH3COO)2 2H2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

3.3.  Carrez II-løsning: Løs opp 10,6 g kaliumferrocyanid, K4 Fe (CN)6 3H2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.4.  Luff-Schoorl-reagens:

Hell sitronsyreløsningen (3.4.2) i natriumkarbonatløsningen (3.4.3) under forsiktig omrøring. Tilsett 
koppersulfatløsningen (3.4.1) og fyll opp med vann til 1 liter. La det stå over natten og filtrer. Kontroller 
konsentrasjonen av reagensen som har oppstått (Cu 0,05 mol/l; Na2 CO3 1 mol/l). Løsningens pH skal være 
ca. 9,4.
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3.4.1.  Koppersulfatløsning: Løs opp 25 g koppersulfat Cu SO4 5H2O, fritt for jern, i 100 ml vann.

3.4.2.  Sitronsyreløsning: Løs opp 50 g sitronsyre C6H8O7·H2O, i 50 ml vann.

3.4.3.  Natriumkarbonatløsning: Løs opp 143,8 g vannfritt natriumkarbonat i ca. 300 ml varmt vann. La det avkjøles.

3.5.  Granulert pimpstein kokt i saltsyre, vasket i vann og tørket.

3.6.  Kaliumjodidløsning, 30 % (w/v).

3.7.  Svovelsyre 3 mol/l.

3.8.  Natriumtiosulfatløsning 0,1 mol/l.

3.9.  Stivelsesløsning: En blanding av 5 g oppløselig stivelse i 30 ml vann tilsettes i 1 liter kokende vann. Kok i tre 
minutter, la det avkjøles, og tilsett om nødvendig 10 mg kvikksølvjodid som konserveringsmiddel.

4.  Utstyr

Vannbad med termostat innstilt på 38–40 oC.

5.  Framgangsmåte

Vei opp 1 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg, og ha denne prøveporsjonen over i en 100 ml målekolbe. 
Tilsett 25–30 ml vann. Sett kolben i kokende vann i 30 minutter og avkjøl den deretter til ca. 35 oC. Tilsett  
5 ml av gjærsuspensjonen (3.1) og homogeniser. La kolben stå i to timer i vannbad ved en temperatur på 38– 
40o C. Avkjøl til ca. 20 oC.

Tilsett 2,5 ml Carrez I-løsning (3.2) og rist i 30 sekunder. Tilsett deretter 2,5 ml av Carrez II-løsning (3.3) og rist 
igjen i 30 sekunder. Fyll opp med vann til 100 ml, bland og filtrer. Bruk en pipette til å ta av en mengde filtrat 
som ikke overskrider 25 ml, og som fortrinnsvis inneholder 40–80 mg laktose, og overfør dette til en 300 ml 
erlenmeyerkolbe. Om nødvendig fylles det opp med vann til 25 ml.

Utfør en blindprøve på samme måte med 5 ml av gjærsuspensjonen (3.1). Bestem laktoseinnholdet i henhold til 
Luff-Schoorl på følgende måte: Tilsett nøyaktig 25 ml Luff-Schoorl-reagens (3.4) og to korn pimpstein (3.5). 
Rør for hånd mens det varmes opp over en åpen flamme av middels høyde, og kok opp væsken innen ca. to 
minutter. Sett straks erlenmeyerkolben på et trådnett kledt med asbest, med et hull på ca. 6 cm i diameter med 
en flamme under. Flammen skal reguleres slik at bare bunnen av erlenmeyerkolben oppvarmes. Monter en 
tilbakeløpskjøler på erlenmeyerkolben. Kok i nøyaktig ti minutter. Avkjøl straks i kaldt vann, og etter ca. fem 
minutter titrer på følgende måte:

Tilsett 10 ml kaliumjodidløsning (3.6) og deretter straks (forsiktig, på grunn av risikoen for stor skumdannelse) 
25 ml svovelsyre (3.7). Titrer med natriumtiosulfatløsning (3.8) til det oppstår en matt gul farge, tilsett stivelsen 
(3.9) som indikator og gjør ferdig titreringen.

Utfør den samme titreringen på en nøyaktig oppmålt blanding av 25 ml Luff-Schoorl-reagens (3.4) og 25 ml 
vann etter at det er tilsatt 10 ml kaliumjodidløsning (3.6) og 25 ml svovelsyre (3.7) uten at det koker.

6.  Beregning av resultater

Beregn ved hjelp av tabellen nedenfor mengden av laktose i mg, som tilsvarer forskjellen mellom resultatene 
av de to titreringene, uttrykt i ml natriumtiosulfat 0,1 mol/l.

Resultatet for vannfri laktose uttrykkes som en prosentdel av prøven.

7.  Merknad

For produkter som inneholder mer enn 40 % gjæringsdyktig sukker, brukes mer enn 5 ml av gjærsuspensjonen 
(3.1).
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Tabell over verdiene for 25 ml Luff-Schoorl-reagens

ml Na2 S2 O3, 1 mol/l, oppvarming i to minutter, koking i ti minutter

Na2 S2 O3
0,1 mol/l

Glukose, fruktose, 
invertsukker

C6 H12 O6

Laktose
C12 H22 O11

Maltose
C12 H22 O11

Na2 S2 O3
0,1 mol/l

ml mg forskjell mg forskjell mg forskjell ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2,4
4,8
7,2
9,7
12,2
14,7
17,2
19,8
22,4
25,0
27,6
30,3
33,0
35,7
38,5
41,3
44,2
47,1
50,0
53,0
56,0
59,1
62,2

2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1

3,6
7,3
11,0
14,7
18,4
22,1
25,8
29,5
33,2
37,0
40,8
44,6
48,4
52,2
56,0
59,9
63,8
67,7
71,7
75,7
79,8
83,9
88,0

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1

3,9
7,8
11,7
15,6
19,6
23,5
27,5
31,5
35,5
39,5
43,5
47,5
51,6
55,7
59,8
63,9
68,0
72,2
76,5
80,9
85,4
90,0
94,6

3,9
3,9
3,9
4,0
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

L.  BESTEMMELSE AV STIVELSE

POLARIMETRISK METODE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av stivelse og nedbrytningsprodukter av stivelse med 
høy molekylvekt i fôrvarer i forbindelse med samsvarskontroll med fastsatt energiinnhold (bestemmelsene i 
vedlegg VII) og rådsdirektiv 96/25/EF(1).

2.  Prinsipp

Metoden omfatter to bestemmelser. I den første bestemmelsen behandles den oppvarmede prøven med fortynnet 
saltsyre. Etter klaring og filtrering måles løsningens optiske dreining ved polarimetri.

I den andre bestemmelsen ekstraheres prøven med 40 % etanol. Etter at filtratet er syrnet med saltsyre, klaret og 
filtrert, måles løsningens optiske dreining på samme måte som i den første bestemmelsen.

Forskjellen mellom de to målte verdiene, multiplisert med en kjent faktor, gir prøvens innhold av stivelse.

3.  Reagenser

3.1.  Saltsyreløsning 25 % (w/w), tetthet: 1,126 g/ml.

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35.
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3.2.  Saltsyreløsning 1,13 % (w/v).

Konsentrasjonen må kontrolleres ved titrering med en natriumhydroksidløsning 0,1 mol/l sammen med 0,1 % 
(w/v) metylrødt i etanol 94 % (v/v). Til nøytralisering av 10 ml trengs 30,94 ml NaOH 0,1 mol/l.

3.3.  Carrez I-løsning: Løs opp 21,9 g sinkacetat Zn(CH3COO)2 2H2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

3.4.  Carrez II-løsning: Løs opp 10,6 g kaliumferrocyanid, K4 Fe(CN)6 3H2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.5.  Etanolløsning 40 % (v/v) tetthet: 0,948 g/ml ved 20 oC.

4.  Utstyr

4.1.  250 ml erlenmeyerkolbe, med standard skjøtestykke av slipt glass og tilbakeløpskjøler.

4.2.  Polarimeter eller sakkarimeter.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Ti lberedning  av  prøven

Prøven skal knuses så fint at hele prøven kan passere gjennom en sikt med runde hull med diameter 0,5 mm.

5.2.  Bestemmelse  av  den  to ta le  opt i ske  dre in ing  (P e l ler  S)  ( se  merknad 7 .1)

Vei opp 2,5 g av den knuste prøven med en nøyaktighet på 1 mg i en 100 ml målekolbe og tilsett 25 ml saltsyre 
(3.2). Rist blandingen til stoffet er jevnt fordelt og tilsett deretter ytterligere 25 ml saltsyre (3.2). Sett til slutt 
kolben i et kokende vannbad og rist kraftig og jevnt de første tre minuttene for å hindre at stoffet klumper seg. 
Det må være så mye vann i vannbadet at kokingen fortsetter når kolben settes ned i det. Kolben må ikke tas 
ut av vannet under ristingen. Ta den opp av vannbadet etter nøyaktig 15 minutter, tilsett 30 ml kaldt vann og 
avkjøl straks til 20 oC.

Tilsett 5 ml Carrez I-løsning (3.3) og rist blandingen i ca. 30 sekunder. Tilsett deretter 5 ml Carrez II-løsning 
(3.4), og rist blandingen igjen i ca. 30 sekunder. Fyll opp med vann til merket, bland og filtrer. Dersom filtratet 
ikke blir helt klart, noe som sjelden forekommer, gjentas bestemmelsen med en større mengde Carrez I- og 
II-løsning, f.eks. 10 ml.

Løsningens optiske dreining måles med polarimeter eller sakkarimeter i et rør på 200 mm.

5.3.  Bestemmelse  av  den  opt i ske  dre in ing  (P '  e l ler  S ' )  av  s to f fer  som er  løse l ige  i  40  % 
e tanol

Vei opp 5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg i en 100 ml målekolbe og tilsett ca. 80 ml etanol (3.5) (se 
merknad 7.2). Sett kolben til side i én time ved romtemperatur. I dette tidsrommet ristes kolben kraftig seks 
ganger, slik at prøven blir grundig blandet med etanolen. Fyll opp med etanol til merket (3.5), bland og filtrer.

Pipetter 50 ml av filtratet (tilsvarer 2,5 g av prøven) over i en 250 ml erlenmeyerkolbe, tilsett 2,1 ml saltsyre 
(3.1) og rist kolben kraftig. Sett tilbakeløpskjøleren på erlenmeyerkolben og plasser den deretter i et kokende 
vannbad. Ta erlenmeyerkolben opp av vannbadet etter nøyaktig 15 minutter, overfør innholdet til en 100 ml 
målekolbe, skyll med litt kaldt vann og avkjøl til 20 oC.

Klar ved tilsetting av Carrez I- og II-løsningene (3.3) (3.4), fyll opp til merket med vann, bland og filtrer, og 
mål den optiske dreiningen som beskrevet i 5.2 annet og tredje ledd.

6.  Beregning av resultater

Stivelsesinnholdet i % beregnes som følger:

6.1.  Polar imet r i ske  mål inger

Stivelsesinnhold (%) =

P = total optisk dreining i buegrader
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P' = optisk dreining i buegrader for de stoffer som er løselige i 40 % etanol (V/V)

[α]D
20° = den rene stivelses spesifikke optiske dreining. De konvensjonelt aksepterte tallverdier for denne 

faktoren er følgende:

+185,9o: risstivelse

+185,7o: potetstivelse

+184,6o: maisstivelse

+182,7o: hvetestivelse

+181,5o: byggstivelse

+181,3o: havrestivelse

+184,0o: andre stivelsesarter og stivelsesblandinger i fôrblandinger

6.2.  Måling med sakkarimeter

Stivelsesinnhold (%) =

S = total optisk dreining i sakkarimetergrader

S' = optisk dreining i sakkarimetergrader for de stoffer som er oppløselige i 40 % etanol (v/v)

N = vekt av sukrose i gram, som i 100 ml vann gir en optisk dreining på 100 sakkarimetergrader ved 
måling med et 200 mm rør
16,29 g for franske sakkarimetre
26,00 g for tyske sakkarimetre
20,00 g for blandede sakkarimetre

[α]D
20° = den rene stivelses spesifikke optiske dreining (se 6.1)

6.3.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som foretas på samme prøve, skal ved 
stivelsesinnhold på mindre enn 40 % ikke overskride 0,4 i absolutt verdi, og ved innhold på 40 % og høyere 
ikke overskride 1 % i relativ verdi.

7.  Merknader

7.1.  Dersom prøven inneholder mer enn 6 % karbonater, beregnet som kalsiumkarbonat, må disse ødelegges ved 
bruk av en nøyaktig påkrevd mengde fortynnet svovelsyre før den totale optiske dreiningen bestemmes.

7.2.  Ved produkter med høyt innhold av laktose, f.eks. mysepulver eller skummetmelkpulver, anvendes følgende 
framgangsmåte etter tilsetting av 80 ml etanol (3.5). Målekolben påsettes en tilbakeløpskjøler og plasseres i et 
vannbad på 50 oC i 30 minutter. Etter avkjøling fortsettes analysen som beskrevet i 5.3.

7.3.  Når fôrmidlene nedenfor forekommer i betydelige mengder i fôrvarer, er de kjent for å forårsake interferens 
når stivelsesinnholdet bestemmes i henhold til den polarimetriske metoden, noe som kan føre til feilaktige 
resultater.

— (sukker)beteprodukter som (sukker)betepulp, (sukker)betemelasse, (sukker)betepulp tilsatt melasse, 
(sukker)betevinasse, (bete)sukker,

— sitrusfruktmasse,

— linfrø, linfrøekspeller, linfrøekstrakt,

— rapsfrø, rapsfrøekspeller, rapsfrøekstrakt, rapsfrøskall,

— solsikkefrø, solsikkefrøekstrakt, solsikkefrøekstrakt, delvis avskallet, ekstrakt,

— kopraekspeller, kopraekstrakt,

— potetpulp,

— tørrgjær,
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— produkter med høyt innhold av inulin (f.eks. snitter og mel av jordskokk),

— fettgrever.

M.  BESTEMMELSE AV RÅASKE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av råaske i fôrvarer.

2.  Prinsipp

Prøven foraskes ved 550 oC, og restmengden veies.

3.  Reagenser

20 % løsning (w/v) av ammoniumnitrat.

4.  Utstyr

4.1.  Varmeplate.

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat.

4.3.  Digler til foraskning, laget av silisiumoksid, porselen eller platina, enten rektangulære (60 x 40 x 25 mm) eller 
runde (diameter: 60–75 mm, høyde: 20–40 mm).

5.  Framgangsmåte

Vei opp ca. 5 g av prøven (2,5 g for produkter som har en tendens til å svelle), med en nøyaktighet på 1 mg, i en 
digel til foraskning som først er varmet opp til 550 oC, avkjølt og tarert. Sett digelen på en varmeplate og varm 
opp gradvis til stoffet karboniseres. Foraskes som beskrevet i 5.1 eller 5.2.

5.1.  Sett digelen i den kalibrerte muffelovnen, som er innstilt på 550 oC. Hold denne temperaturen til det framkommer 
hvit, lys grå eller rødlig aske, som ser ut til å være fri for karbonholdige partikler. Sett digelen i en eksikator, la 
den avkjøles og vei den med det samme.

5.2.  Sett digelen i den kalibrerte muffelovnen, som er innstilt på 550 oC. La den foraskes i tre timer. Sett digelen i en 
eksikator, la den avkjøles og vei den med det samme. Forask på nytt i 30 minutter for å sikre at vekten av asken 
forblir konstant (vekttap mellom to påfølgende veiinger må være mindre eller lik 1 mg).

6.  Beregning av resultater

Regn ut restmengdens vekt ved å trekke fra taraen.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknader

7.1.  Asken av stoffer som er vanskelige å foraske, må utsettes for en innledende foraskning i minst tre timer, 
avkjøles og deretter tilsettes noen få dråper 20 % ammoniumnitratløsning eller vann (forsiktig, for å unngå 
spredning av asken eller at det dannes klumper). Fortsett kalsineringen etter tørking i tørkeskapet. Gjenta 
arbeidstrinnet så mange ganger som nødvendig til foraskningen er fullstendig.

7.2.  Når det gjelder stoffer som er motstandsdyktige overfor behandlingen beskrevet i 7.1, benyttes følgende 
framgangsmåte: Etter foraskning i tre timer plasseres asken i varmt vann og filtreres deretter gjennom et lite, 
askefritt filter. Forask filteret og dets innhold i den opprinnelige digelen. Ha filtratet i den avkjølte digelen, 
damp inn til det er tørt, forask og vei.
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7.3.  Når det gjelder olje eller fett: Vei opp nøyaktig en prøve på 25 g i en digel av passende størrelse. Karboniser 
ved å antenne stoffet med en strimmel av askefritt filterpapir. Etter forbrenningen fuktes prøven med en så liten 
mengde vann som mulig. Tørk og forask som beskrevet under 5.

N.  BESTEMMELSE AV ASKE SOM ER UOPPLØSELIG I SALTSYRE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet i fôrvarer av mineralske stoffer som er uoppløselige i 
saltsyre. Det er to metoder som kan benyttes, avhengig av prøvens art.

1.1. Metode A: anvendes på organiske fôrmidler og på de fleste typer fôrblandinger.

1.2. Metode B: anvendes på mineralske sammensetninger og blandinger og på fôrblandinger som har et innhold av 
stoffer som er uoppløselige i saltsyre, som er større enn 1 %, bestemt etter metode A.

2.  Prinsipp

2.1. Metode A: Prøven foraskes, asken kokes i saltsyre, og den uoppløselige restmengden filtreres og veies.

2.2. Metode B: Prøven behandles med saltsyre. Løsningen filtreres, restmengden foraskes, og den asken som 
oppstår, behandles i henhold til metode A.

3.  Reagenser

3.1.  Saltsyre 3 mol/l

3.2.  Trikloreddikløsning 20 % (w/v).

3.3.  Trikloreddiksyreløsning 1 % (w/v).

4.  Utstyr

4.1.  Varmeplate.

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat.

4.3.  Digler til foraskning, laget av silisiumoksid, porselen eller platina, enten rektangulære (ca. 60 x 40 x 25 mm) 
eller runde (diameter: 60–75 mm, høyde: 20–40 mm).

5.  Framgangsmåte

5.1.  Metode A

Forask prøven ved å bruke metoden som er beskrevet for bestemmelse av råaske. Asken som oppstod etter den 
analysen, kan også brukes.

Ha asken i 250–400 ml begerglass med 75 ml saltsyre (3.1). Bring væsken langsomt i kok, og la den koke 
forsiktig i 15 minutter. Filtrer den varme løsningen gjennom et askefritt filterpapir og vask restmengden med 
varmt vann til den sure reaksjonen forsvinner. Tørk filteret som inneholder restmengden, og forask det i en 
tarert digel ved en temperatur på minst 550 oC og høyst 700 oC. Avkjøl i en eksikator og vei.

5.2.  Metode B

Vei opp 5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg i et 250–400 ml begerglass. Tilsett 25 ml vann og deretter 
25 ml saltsyre (3.1), bland og vent til brusingen opphører. Tilsett ytterligere 50 ml saltsyre (3.1). Vent til en 
eventuell gassutvikling stopper, plasser deretter begerglasset i kokende vannbad i 30 minutter eller mer om 
nødvendig for å hydrolysere fullstendig eventuell stivelse som finnes.  Filtrer den varme blandingen gjennom et 
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askefritt filter og vask filteret i 50 ml varmt vann (se merknad 7). Plasser filteret som inneholder restmengden, 
i en digel for foraskning, tørk og forask ved en temperatur på minst 550 oC og høyst 700 oC. Plasser asken i et 
250–400 ml begerglass med 75 ml saltsyre (3.1), og fortsett som beskrevet i 5.1 annet ledd.

6.  Beregning av resultater

Regn ut restmengdens vekt ved å trekke fra taraen. Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

7.  Merknad

Dersom det viser seg å være vanskelig å filtrere, begynn analysen på nytt, men erstatt 50 ml av saltsyren (3.1) 
med 50 ml 20 % trikloreddiksyre (3.2) og vask filteret i en varm løsning av 1 % trikloreddiksyre (3.3).

O.  BESTEMMELSE AV KARBONATER

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av karbonater, som vanligvis uttrykkes som 
kalsiumkarbonat, i de fleste typer fôrvarer.

Det må likevel brukes en særskilt metode i visse tilfeller (f. eks. for jernkarbonat).

2.  Prinsipp

Karbonatene spaltes med saltsyre. Karbondioksidet som frigjøres, samles opp i et måleglass og volumet av det 
sammenlignes med det som frigjøres under de samme forhold av en kjent mengde kalsiumkarbonat

3.  Reagenser

3.1.  Saltsyre, tetthet 1,10 g/ml.

3.2.  Kalsiumkarbonat,

3.3.  Svovelsyre, ca. 0,05 mol/l, farget med metylrødt.

4.  Utstyr

Scheibler-Dietrich-apparat (se diagram) eller tilsvarende apparat.

5.  Framgangsmåte

Vei opp, etter karbonatinnholdet i prøven, en prøveporsjon som vist nedenfor:

— 0,5 g for produkter som inneholder 50–100 % karbonater, uttrykt som kalsiumkarbonat,

— 1 g for produkter som inneholder 40–50 % karbonater, uttrykt som kalsiumkarbonat,

— 2–3 g for andre produkter.

Plasser prøveporsjonen i den spesielle kolben (4) på apparatet, som er utstyrt med et lite rør av bruddsikkert 
materiale, og som inneholder 10 ml saltsyre (3.1), og forbind kolben med apparatet. Drei treveisventilen (5) slik 
at røret (1) har forbindelse med utsiden. Ved å bruke det bevegelige røret (2) som er fylt med farget svovelsyre 
(3.3) og forbundet med måleglasset (1), bringes væskenivået opp til nullmerket. Drei ventilen (5) for å sette 
rørene (1) og (3) i forbindelse med hverandre, og kontroller at nivået står på null.
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Hell saltsyren (3.1) langsomt over prøveporsjonen, mens kolben (4) skråstilles. Sørg for at trykket utlignes ved 
å senke røret (2). Rist kolben (4) til frigjøringen av karbondioksid har stoppet helt.

Gjenopprett trykket ved å bringe væsken tilbake til samme nivå i rør (1) og (2). Etter noen minutter, når 
gassvolumet er blitt konstant, foretas avlesning.

Utfør en kontrollprøve under samme forhold på 0,5 g kalsiumkarbonat (3.2).

6.  Beregning av resultater

Innholdet av karbonater, uttrykt som kalsiumkarbonat, beregnes ut fra følgende formel:

der:

X = % (w/w) av karbonater i prøven, uttrykt som kalsiumkarbonat

V = ml CO2 som frigjøres av prøveporsjonen.

V1 = ml CO2 som frigjøres av 0,5 g CaCO3.

m = prøveporsjonens vekt i g.

7.  Merknader

7.1.  Når prøveporsjonen veier mer enn 2 g, helles først 15 ml destillert vann i kolben (4), og det blandes før testen 
påbegynnes. Bruk samme mengde vann for kontrollprøven.

7.2. Dersom apparatet som brukes, har et annet volum enn Scheibler-Dietrich-apparatet, må porsjonene som tas 
fra prøven og fra kontrollstoffet, og beregningen av resultatene, justeres tilsvarende. 
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P.  BESTEMMELSE AV TOTALFOSFOR

FOTOMETRISK METODE

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av totalfosfor i fôrvarer. Den er særlig egnet for analyse 
av produkter med et lavt innhold av fosfor. I visse tilfeller (for produkter med høyt innhold av fosfor) kan en 
gravimetrisk metode brukes.

2.  Prinsipp

Prøven gjøres mineralsk, enten ved tørr forbrenning (organiske fôrvarer) eller ved syreoppslutning (mineralske 
stoffer og flytende fôrvarer), og oppløses i syre. Løsningen behandles med molybdovanadat-reagensen. Den 
optiske tettheten til den gule løsningen som dannes, måles i et spektrofotometer ved 430 nm.

3.  Reagenser

3.1.  Kalsiumkarbonat,

3.2.  Saltsyre, ρ20 = 1,10 g/ml (ca. 6 mol/l).

3.3.  Salpetersyre, ρ20 = 1,045 g/ml.

3.4.  Salpetersyre, ρ20 = 1,38–1,42 g/ml.

3.5.  Svovelsyre, ρ20 = 1,84 g/ml.

3.6.  Molybdovanadat-reagens: Bland 200 ml ammoniumheptamolybdatløsning (3.6.1), 200 ml 
ammoniummonovanadatløsning (3.6.2) og 134 ml salpetersyre (3.4) i en 1 liter målekolbe. Fyll opp til merket 
med vann.

3.6.1.  Ammoniumheptamolybdatløsning: Løs opp 100 g ammoniumheptamolybdat (NH4) 6Mo7O24·4H2O i varmt 
vann. Tilsett 10 ml ammoniakk (tetthet 0,91 g/ml) og fyll opp med vann til 1 liter.

3.6.2. Ammoniummonovanadatløsning: Løs opp 2,35 gram ammoniummonovanadat NH4VO3 i 400 ml varmt vann. 
Tilsett 20 ml fortynnet salpetersyre (7 ml HNO3 (3.4) + 13 ml H2O) langsomt under konstant omrøring, og fyll 
opp med vann til 1 liter.

3.7.  Standardløsning av 1 mg fosfor per ml: Løs opp 4,387 g kaliumdihydrogenfosfat KH2PO4 i vann. Fyll opp med 
vann til 1 liter.

4.  Utstyr

4.1.  Digler til foraskning av silisiumoksid, porselen eller platina.

4.2.  Elektrisk muffelovn med termostat innstilt på 550 oC.

4.3.  Kjeldahl-kolbe på 250 ml.

4.4.  Målekolber og presisjonspipetter.

4.5.  Spektrofotometer.

4.6.  Reagensglass, ca. 16 mm diameter med propper gradert til en diameter på 14,5 mm; volum 25–30 ml.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av løsningen

Alt etter prøvens art lages det til en løsning som beskrevet i 5.1.1 eller 5.1.2.
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5.1.1. Vanl ig  f ramgangsmåte

Vei opp 1 g eller mer av prøven med en nøyaktighet på 1 mg. Overfør prøven til en Kjeldahl-kolbe, tilsett  
20 ml svovelsyre (3.5) og rist kolben for å gjennomfukte stoffet med syre og for å unngå at det setter seg fast på 
innsiden av kolben. Varm deretter opp blandingen til kokepunktet og hold den der i ti minutter. Avkjøl litt, tilsett 
deretter 2 ml salpetersyre (3.4). Dette varmes forsiktig opp og avkjøles litt før det tilsettes litt mer salpetersyre 
(3.4) og gis et oppkok. Denne prosessen gjentas inntil det er oppnådd en fargeløs løsning. Avkjøl løsningen, 
tilsett litt vann, og overfør deretter væsken til en 500 ml målekolbe. Skyll Kjeldahl-kolben med varmt vann. 
Fyll kolben opp med vann til merket etter avkjøling, homogeniser og filtrer.

5.1.2. Framgangsmåte  for  prøver  som inneholder  organiske  s toffe r  og  som ikke  inneholder 
ka ls ium-  og  magnes iumdihydrogenfosfa te r

Vei opp ca. 2,5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg i en digel til foraskning og bland grundig med  
1 g kalsiumkarbonat (3.1). Forask blandingen i muffelovnen ved 550 oC inntil det oppnås hvit eller grå aske 
(litt kull gjør ingen skade). Overfør asken til et 250 ml begerglass. Tilsett 20 ml vann og saltsyre (3.2) inntil 
brusingen opphører. Tilsett ytterligere 10 ml saltsyre (3.2). Sett begerglasset i et sandbad og damp inn innholdet 
til tørrstoff slik at silisiumoksidet blir uløselig. Restmengden løses opp i 10 ml salpetersyre (3.3), og løsningen 
kokes i sandbadet eller på varmeplaten i fem minutter, uten at den dampes helt inn. Væsken overføres til en 
500 ml målekolbe, og begerglasset skylles flere ganger med varmt vann. Etter avkjøling fylles kolben opp med 
vann til merket, homogeniseres og filtreres.

5.2.  Fargeutvikling og måling av optisk tetthet

En delmengde av filtratet som er oppnådd ved 5.1.1 eller 5.1.2, fortynnes for å oppnå en fosforkonsentrasjon på 
høyst 40 μg/ml. Overfør 10 ml av denne løsningen til et reagensglass (4.6) og tilsett 10 ml av molybdovanadat-
reagensen (3.6). Homogeniser og sett til side i minst ti minutter ved 20 oC. Den optiske tettheten måles i et 
spektrofotometer ved 430 nm mot en løsning som oppnås ved å tilsette 10 ml av molybdovanadat-reagensen 
(3.6) til 10 ml vann.

5.3.  Kalibreringskurve

Av standardløsningen (3.7) lages det til løsninger på henholdsvis 5, 10, 20, 30 og 40 μg fosfor per ml. Til 10 ml 
av hver av disse løsningene tilsettes 10 ml av molybdovanadat-reagensen (3.6). Homogeniser og sett til side i 
minst ti minutter ved 20 oC. Den optiske tettheten måles som angitt i 5.2. Kalibreringskurven trekkes opp ved 
å avtegne verdiene for den optiske tettheten mot de tilsvarende mengdene med fosfor. For konsentrasjoner 
mellom 0 og 40 μg/ml vil kurven være en rett linje.

6.  Beregning av resultater

Mengden fosfor i prøven bestemmes ved å bruke kalibreringskurven.

Resultatet uttrykkes som en prosentandel av prøven.

Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, skal ikke overskride:

— 3 % av det høyeste resultatet for et innhold av fosfor på mindre enn 5 %,

— 0,15 % i absolutt verdi for et innhold av fosfor på 5 % eller over.

Q.  BESTEMMELSE AV KLOR FRA KLORIDER

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av klor i klorider som er oppløselige i vann, vanligvis 
uttrykt som natriumklorid. Den kan anvendes på alle typer fôrvarer.

2.  Prinsipp

Kloridene løses opp i vann. Dersom produktet inneholder organisk materiale, må det klares. Løsningen syrnes 
litt med salpetersyre, og kloridene utfelles i form av sølvklorid ved hjelp av en sølvnitratløsning. Overskuddet 
av sølvnitrat titreres med en løsning av ammoniumtiocyanat, etter Volhard-metoden.



12.2.2015 Nr. 10/161EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3.  Reagenser

3.1.  Ammoniumtiocyanatløsning, 0,1 mol/l.

3.2.  Sølvnitratløsning, 0,1 mol/l.

3.3.  Mettet løsning av ammoniumjernsulfat (NH4)Fe(SO4)2.

3.4.  Salpetersyre, tetthet: 1,38 g/ml.

3.5.  Dietyleter.

3.6.  Aceton.

3.7.  Carrez I-løsning: Løs opp 21,9 g sinkacetat Zn(CH3COO)2·2H2O og 3 g iseddik i vann. Fyll opp med vann til 
100 ml.

3.8.  Carrez II-løsning: Løs opp 10,6 g kaliumferrocyanid K4Fe(CN)6 3H2O i vann. Fyll opp med vann til 100 ml.

3.9.  Aktivt karbon, kloridfritt og ikke-kloridabsorberende.

4.  Utstyr

Blandeapparat (mekanisk risteapparat): ca. 35–40 o/min.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Tillaging av løsningen

Alt etter prøvens art tillages det en løsning som beskrevet i 5.1.1, 5.1.2 eller 5.1.3.

Samtidig utføres det en blindprøve utenom analyseprøven.

5.1.1. Prøver  u ten  organisk  mater ia le

Vei opp en prøve på høyst 10 g med en nøyaktighet på 1 mg som ikke inneholder mer enn 3 g klor i form av 
klorider, og overfør sammen med 400 ml vann til en 500 ml målekolbe ved rundt 20 oC. Bland i 30 minutter i 
risteapparatet, fyll opp til merket, homogeniser og filtrer.

5.1.2. Prøver  som inneholder  organisk  mater ia le ,  med unntak  av  produktene  som er  oppfør t  i 
5.1 .3 .

Vei opp ca. 5 g av prøven med en nøyaktighet på 1 mg og overfør sammen med 1 g aktivt karbon i en 500 
ml målekolbe. Tilsett 400 ml vann på ca. 20 oC og 5 ml Carrez I-løsning (3.7), rør om i 30 sekunder og tilsett 
deretter 5 ml Carrez II-løsning (3.8). Bland i 30 minutter i risteapparatet, fyll opp til merket, homogeniser og 
filtrer.

5.1.3. Kokte  fôrvarer,  fôrkaker  og  mel  av  l in f rø ,  p rodukter  med høyt  innhold  av  l in f rømel 
og andre  produkter  med høyt  innhold  av  p lan tes l im e l le r  ko l lo ida le  s toffe r  ( f . eks . 
deks t r iner t  s t ive lse)

Løsningen tillages som beskrevet i 5.1.2, men filtreres ikke. Sedimenter (sentrifuger om nødvendig), fjern 100 
ml av supernatanten og overfør mengden til en 200 ml målekolbe. Bland med aceton (3.6) og fyll opp til merket 
med dette løsemiddelet, homogeniser og filtrer.

5.2.  Titrering

Bruk en pipette til å overføre 25–100 ml av filtratet (etter antatt klorinnhold) som er oppnådd som beskrevet i 
5.1.1, 5.1.2 eller 5.1.3 til en erlenmeyerkolbe. Delmengden må ikke inneholde mer enn 150 mg klor (Cl). Fortynn 
om nødvendig til minst 50 ml med vann, tilsett 5 ml salpetersyre (3.4), 20 ml mettet ammoniumjernsulfatløsning 
(3.3) og to dråper ammoniumtiocyanatløsning (3.1) som overføres med en byrette fylt opp til nullmerket. Det 
brukes deretter en byrette til å overføre sølvnitratløsningen (3.2) på en slik måte at det oppnås et overskudd på 
5 ml. Tilsett 5 ml dietyleter (3.5) og rist kraftig slik at bunnfallet koagulerer. Titrer overskuddet av sølvnitrat 
med ammoniumtiocyanatløsningen (3.1) til den rødbrune fargen har holdt seg i ett minutt.
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6.  Beregning av resultater

Mengden av klor (X), uttrykt som % natriumklorid, regnes ut ved å bruke følgende formel:

der:

V1 = ml tilsatt sølvnitratløsning 0,1 mol/l

V2 = ml ammoniumtiocyanatløsning 0,1 mol/l som brukes til titrering

m = prøvens vekt

Dersom blindprøven viser et forbruk av sølvnitratløsning 0,1 mol/l, må denne verdien trekkes fra volumet 
(V1 - V2).

7.  Merknader

7.1.  Titreringen kan utføres også ved potensiometri.

7.2.  For produkter med svært høyt innhold av olje og fett, utføres det først en avfetting med dietyleter eller 
petroleumseter.

7.3.  Når det gjelder fiskemel, kan titreringen utføres etter Mohr-metoden.
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VEDLEGG IV

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV NIVÅET AV GODKJENTE TILSETNINGSSTOFFER I 
FÔRVARER

A.  BESTEMMELSE AV VITAMIN A

1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av vitamin A (retinol) i fôrvarer og premikser. Vitamin A omfatter all-
trans-retinylalkohol og dets cis-isomerer som bestemmes ved hjelp av denne metoden. Innholdet av vitamin 
A uttrykkes i internasjonale enheter (IE) per kg. Én IE tilsvarer aktiviteten av 0,300 µg all-trans-vitamin 
A-alkohol, 0,344 µg all-trans-vitamin A-acetat eller 0,550 µg all-trans-vitamin A-palmitat.

Grensen for mengdebestemmelse for vitamin A er 2 000 IE/kg.

2.  Prinsipp

Prøven hydrolyseres med kaliumhydroksid oppløst i etanol, og vitamin A ekstraheres over til petroleumseter. 
Løsemiddelet fjernes ved inndamping, og restmengden oppløses i metanol og fortynnes om nødvendig til 
ønsket konsentrasjon. Innholdet av vitamin A bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (RP-
HPLC) med UV- eller fluorescensdetektor. De kromatografiske parametrene velges slik at all-trans-vitamin 
A-alkohol ikke skilles fra sine cis-isomerer.

3.  Reagenser

3.1.  Etanol, σ = 96 %

3.2.  Petroleumseter, kokeområde 40–60 oC

3.3.  Metanol

3.4.  Kaliumhydroksidløsning, c = 50 g/100 ml

3.5.  Natriumaskorbatløsning, c = 10 g/100 ml (se merknad 7.7)

3.6.  Natriumsulfid, Na2S · x H2O (x = 7-9)

3.6.1.  Natriumsulfidløsning, c = 0,5 mol/l i glyserol, ß = 120 g/l (for x = 9) (se merknad 7.8)

3.7.  Fenolftaleinløsning, c = 2 g/100 ml i etanol (3.1)

3.8.  2-propanol

3.9.  Mobil fase for HPLC: blanding av metanol (3.3) og vann, f.eks. 980 + 20 (v + v). Nøyaktig forhold bestemmes 
av den anvendte kolonnes egenskaper.

3.10.  Nitrogen, oksygenfritt

3.11.  All-trans-vitamin A-acetat, ekstra ren, med garantert aktivitet, f.eks. 2,80 × 106 IE/g

3.11.1.  Stamløsning av all-trans-vitamin A-acetat: Vei opp 50 mg vitamin A-acetat (3.11) med en nøyaktighet på 
0,1 mg i en 100 ml målekolbe. Løs opp i 2-propanol (3.8), og fyll opp til merket med samme løsemiddel. 
Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 1 400 IE per ml. Det nøyaktige innholdet 
bestemmes i samsvar med 5.6.3.1.

3.12.  All-trans-vitamin A-palmitat, ekstra ren, med garantert aktivitet, f.eks. 1,80 × 106 IE/g

3.12.1.  Stamløsning av all-trans-vitamin A-palmitat: Vei opp 80 mg vitamin A-palmitat (3.12) med en nøyaktighet 
på 0,1 mg i en 100 ml målekolbe. Løs opp i 2-propanol (3.8), og fyll opp til merket med samme løsemiddel. 
Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 1 400 IE per ml. Det nøyaktige innholdet 
bestemmes i samsvar med 5.6.3.2.
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3.13.  2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT) (se merknad 7.5)

4.  Utstyr

4.1.  Vakuumrotasjonsfordamper

4.2.  Brunt glass

4.2.1.  Flatbunnede kolber eller erlenmeyerkolber, 500 ml, med hals av slipt glass

4.2.2.  Smalhalsede målekolber med propp av slipt glass, 10, 25, 100 og 500 ml

4.2.3.  Skilletrakter, koniske, 1 000 ml, med propp av slipt glass

4.2.4.  Pæreformede kolber, 250 ml, med hals av slipt glass

4.3.  Allihn-kjøleapparat, kappelengde 300 mm, med skjøtestykke av slipt glass og kopling til gasstilførselsrør

4.4.  Foldefilter til faseskille, diameter 185 mm (f.eks. Schleicher & Schuell 597 HY 1/2)

4.5.  HPLC-utstyr med injeksjonssystem

4.5.1.  Væskekromatografikolonne, 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende 
(ytelseskriterium: bare én topp for alle retinolisomerer under HPLC-betingelsene)

4.5.2.  UV- eller fluorescensdetektor, med variabel bølgelengdeinnstilling

4.6.  Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller

4.7.  Vannbad med magnetrører

4.8.  Ekstraksjonsapparat (se figur 1) bestående av:

4.8.1.  Glassylinder på 1 liter, med hals og propp av slipt glass

4.8.2.  Innsats av slipt glass med et siderør og et justerbart rør gjennom midten. Det justerbare røret skal ha en U-formet 
nedre del og spiss tut i motsatt ende, slik at det øverste væskelaget i sylinderen kan helles over i en skilletrakt.

5.  Framgangsmåte

Merk: Vitamin A er følsomt for lys (UV) og oksidasjon. Alt arbeid skal utføres avskjermet fra lys (bruk 
glassvarer av brunt glass eller som er innpakket i aluminiumsfolie) og oksygen (spyl med nitrogen). 
Under ekstraksjonen skal luften over væsken erstattes med nitrogen (unngå overtrykk ved å lette på 
proppen av og til).

5.1.  Tilberedning av prøven

Mal prøven til den kan passere gjennom en sikt med 1 mm maskevidde, men pass på å unngå varmeutvikling. 
For å unngå tap av vitamin A skal prøven males umiddelbart før den veies og forsåpes.

5.2.  Forsåpning

Avhengig av vitamin A-innholdet veies, med en nøyaktighet på 1 mg, 2–25 g av prøven opp i en 500 ml flatbunnet 
kolbe eller erlenmeyerkolbe (4.2.1). Tilsett etter tur, samtidig som kolben roteres, 130 ml etanol (3.1), ca. 100 
mg BHT (3.13), 2 ml natriumaskorbatløsning (3.5) og 2 ml natriumsulfidløsning (3.6). Fest kjøleapparatet (4.3) 
på kolben og plasser kolben i et vannbad med magnetrører (4.7). Varm opp til kokepunktet og la koke med 
tilbakestrømning i fem minutter. Tilsett deretter 25 ml kaliumhydroksidløsning (3.4) gjennom kjøleapparatet 
(4.3) og kok med tilbakestrømning i nye 25 minutter under omrøring og langsom gjennomstrømning av 
nitrogen. Skyll kjøleapparatet med ca. 20 ml vann, og kjøl innholdet i kolben ned til romtemperatur.
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5.3.  Ekstraksjon

Forsåpningsløsningen overføres kvantitativt ved sedimentering til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) eller til 
ekstraksjonsapparatet (4.8) ved skylling med totalt 250 ml vann. Deretter skylles forsåpningskolben, først 
med 25 ml etanol (3.1) og deretter med 100 ml petroleumseter (3.2), før løsemiddelblandingen overføres til 
skilletrakten eller ekstraksjonsapparatet. Forholdet mellom vann og etanol i den samlede væskemengden skal 
være ca. 2:1. Rist kraftig i to minutter, og la deretter stå i to minutter.

5.3.1. Eks t raks jon  med sk i l le t rak t  (4 .2 .3)

Når væsken er skilt i to lag (se merknad 7.3), overføres petroleumseterlaget til en annen skilletrakt (4.2.3). 
Gjenta denne ekstraksjonen to ganger med 100 ml petroleumseter (3.2) og deretter to ganger med 50 ml 
petroleumseter (3.2).

Vask de samlede ekstraktene to ganger ved å tilsette porsjoner på 100 ml vann og deretter forsiktig rotere 
skilletrakten (for å unngå emulsjonsdannelse). Rist deretter skilletrakten gjentatte ganger (fire ganger burde 
holde) med porsjoner på 100 ml vann helt til vannet ikke farges ved tilsetting av fenolftaleinløsning (3.7). Det 
vaskede ekstraktet filtreres over i en 500 ml målekolbe (4.2.2) gjennom et tørt foldefilter til faseskille (4.4), slik 
at eventuelt suspendert vann fjernes. Skyll skilletrakten og filteret med 50 ml petroleumseter (3.2), fyll opp til 
merket med petroleumseter (3.2) og bland godt.

5.3.2. Eks t raks jon  med eks t raks jonsappara t  (4 .8)

Når væsken er skilt i to lag (se merknad 7.3), erstattes proppen i glassylinderen (4.8.1) med innsatsen av slipt 
glass (4.8.2), og den nederste, U-formede delen av det justerbare røret plasseres like over skilleflaten mellom de 
to lagene. Det øvre laget av petroleumseter overføres til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) ved innføring av nitrogen 
gjennom siderøret. Tilsett deretter 100 ml petroleumseter (3.2) til glassylinderen, sett i proppen og rist godt. Når 
væsken er skilt i to lag, overføres det øvre laget til skilletrakten som beskrevet tidligere. Gjenta ekstraksjonen 
med ytterligere 100 ml petroleumseter (3.2), deretter to ganger med 50 ml porsjoner av petroleumseter (3.2), 
og overfør petroleumseterlagene til skilletrakten.

Vask de samlede petroleumseterekstraktene som beskrevet i 5.3.1, og fortsett som beskrevet der.

5.4.  Tillaging av prøveløsningen for HPLC

Pipetter en delmengde av petroleumseterløsningen (fra 5.3.1 eller 5.3.2) over i en 250 ml pæreformet kolbe 
(4.2.4). La løsemiddelet inndampe i rotasjonsfordamperen (4.1) med redusert trykk med en vannbadstemperatur 
på høyst 40 oC til det er nesten tørt. Gjenopprett atmosfærisk trykk ved å slippe inn nitrogen (3.10), og fjern 
kolben fra rotasjonsfordamperen. Fjern det resterende løsemiddelet med en nitrogenstrøm (3.10) og løs 
umiddelbart opp restmengden i et kjent volum (10–100 ml) metanol (3.3) (konsentrasjonen av vitamin A skal 
ligge i området 5–30 IE/ml).

5.5.  HPLC-bestemmelse

Vitamin A skilles i en C18 reversfasekolonne (4.5.1), og konsentrasjonen måles med en UV-detektor (325 nm) 
eller en fluorescensdetektor (eksitasjon: 325 nm, emisjon: 475 nm) (4.5.2).

Injiser inn en delmengde (f.eks. 20 µl) av metanolløsningen fra 5.4 og eluer med mobil fase (3.8). Beregn 
gjennomsnittlig topphøyde (-areal) for flere injeksjoner av samme prøveløsning, og gjennomsnittlige 
topphøyder (-arealer) for flere injeksjoner av kalibreringsløsningene (5.6.2).

HPLC-bet inge lser

Nedenstående betingelser er veiledende. Det kan benyttes andre betingelser, forutsatt at de fører til tilsvarende 
resultater.

Væskekromatografikolonne (4.5.1): 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende

Mobil fase (3.9): Blanding av metanol (3.3) og vann, f.eks. 980 + 20 (v + v).

Gjennomstrømningshastighet: 1–2 ml/min.

Detektor (4.5.2): UV-detektor (325 nm) eller fluorescensdetektor
(eksitasjon: 325 nm/emisjon: 475 nm)
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5.6.  Kalibrering

5.6.1. Ti l lag ing  av  s tandardarbe ids løsn inger

Pipetter 20 ml av stamløsningen av vitamin A-acetat (3.11.1) eller vitamin A-palmitat (3.12.1) over i en 500 
ml flatbunnet kolbe eller erlenmeyerkolbe (4.2.1) og hydrolyser som beskrevet i 5.2, men uten å tilsette BHT. 
Ekstraher deretter med petroleumseter (3.2) som beskrevet i 5.3 og spe ut til 500 ml med petroleumseter (3.2). 
La 100 ml av ekstraktet inndampe i rotasjonsfordamperen (se 5.4) til prøven er nesten tørr, fjern resten av 
løsningen med en nitrogenstrøm (3.10) og løs restmengden opp på nytt i 10,0 ml metanol (3.3). Den nominelle 
konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 560 IE per ml. Nøyaktig innhold bestemmes i samsvar med 
5.6.3.3. Standardarbeidsløsningen skal tillages like før bruk.

Pipetter 2,0 ml av denne standardarbeidsløsningen over i en 20 ml målekolbe, fyll opp til merket med metanol 
(3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne fortynnede arbeidsløsningen er 56 IE 
per ml.

5.6.2. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger  og  ka l ibrer ingskurve

Overfør 1,0, 2,0, 5,0 og 10,0 ml av den fortynnede standardarbeidsløsningen til en rekke 20 ml målekolber, 
fyll opp til merket med metanol (3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i disse løsningene 
er 2,8, 5,6, 14,0 og 28,0 IE per ml.

Injiser 20 μl av hver kalibreringsløsning flere ganger og bestem gjennomsnittlige topphøyder (-arealer). Bruk 
de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve med hensyn til resultatene 
av UV-kontrollen (5.6.3.3).

5.6.3.  UV-s tandard iser ing  av  s tandard løsn ingene

5.6.3.1.  S tamløsning  av  v i tamin  A-ace ta t

Pipetter 2,0 ml av stamløsningen av vitamin A-acetat (3.11.1) over i en 50 ml målekolbe (4.2.2) og fyll opp 
til merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 56 IE per 
ml. Pipetter 3,0 ml av denne fortynnede vitamin A-acetatløsningen over i en 25 ml målekolbe og fyll opp til 
merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 6,72 IE per 
ml. Mål UV-spektrumet for løsningen mot 2-propanol (3.8) i spektrofotometeret (4.6) mellom 300 og 400 nm. 
Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.

Beregning av vitamin A-innholdet:

IE vitamin A/ml = E326 × 19,0

(E1 %
1 cm for vitamin A-acetat = 1 530 ved 326 nm i 2-propanol)

5.6.3.2. S tamløsning  av  v i tamin  A-palmi ta t

Pipetter 2,0 ml stamløsning av vitamin A-palmitat (3.12.1) over i en 50 ml målekolbe (4.2.2) og fyll opp til 
merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 56 IE per ml. 
Pipetter 3,0 ml av denne fortynnede vitamin A-palmitatløsningen over i en 25 ml målekolbe og fyll opp til 
merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av vitamin A i denne løsningen er 6,72 IE per 
ml. Mål UV-spektrumet for løsningen mot 2-propanol (3.8) i spektrofotometeret (4.6) mellom 300 og 400 nm. 
Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.

Beregning av vitamin A-innholdet:

IE vitamin A/ml = E326 × 19,0

(E1 %
1 cm for vitamin A-palmitat = 957 ved 326 nm i 2-propanol)

5.6.3.3. S tandardarbe ids løsn ing  av  v i tamin  A

Pipetter 3,0 ml av den ufortynnede standardarbeidsløsningen av vitamin A, tillaget som beskrevet i 5.6.1, over 
i en 50 ml målekolbe (4.2.2) og fyll opp til merket med 2-propanol (3.8). Pipetter 5,0 ml av denne løsningen 
over i en 25 ml målekolbe og fyll opp til merket med 2-propanol (3.8). Den nominelle konsentrasjonen av 
vitamin A i denne løsningen er 6,72 IE per ml. Mål UV-spektrumet for løsningen mot 2-propanol (3.8) i 
spektrofotometeret (4.6) mellom 300 og 400 nm. Ekstinksjonsmaksimum skal ligge mellom 325 og 327 nm.



12.2.2015 Nr. 10/167EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beregning av vitamin A-innholdet:

IE vitamin A/ml = E325 × 18,3

(E1 %
1 cm for vitamin A-alkohol = 1 821 ved 325 nm i 2-propanol)

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for vitamin A-toppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i IE/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.6.2).

Innholdet av vitamin A w (IE/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c = prøveløsningens (5.4) vitamin A-konsentrasjonen i IE/ml

V1 = prøveløsningens (5.4) volum i ml

V2 = volum av delmengde tatt i 5.4 i ml

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Merknader

7.1.  For prøver med lav konsentrasjon av vitamin A kan det være nyttig å slå sammen petroleumseterekstraktene fra 
to forsåpningsomganger (veid mengde: 25 g) til én prøveløsning for HPLC-bestemmelse.

7.2.  Prøven som skal analyseres, skal ikke inneholde mer enn 2 g fett.

7.3.  Dersom faseskille ikke finner sted, tilsettes ca. 10 ml etanol (3.1) for å bryte emulsjonen.

7.4.  For torskelevertran og andre rene fettstoffer økes forsåpningstiden til 45–60 minutter.

7.5.  Hydrokinon kan brukes i stedet for BHT.

7.6.  Ved bruk av en normalfasekolonne er det mulig å skille retinolisomerer. Men i disse tilfellene må topphøydene 
(-arealene) for alle cis- og transisomerer summeres for beregning.

7.7.  I stedet for natriumaskorbatløsning er det mulig å bruke ca. 150 mg askorbinsyre.

7.8.  I stedet for natriumsulfidløsning er det mulig å bruke ca. 50 mg EDTA.

7.9.  Ved analyse av vitamin A i melkeerstatningsfôr, vær særlig oppmerksom ved

— forsåpning (5.2): På grunn av mengden av fett prøven inneholder, kan det være nødvendig å øke mengden 
kaliumhydroksidløsning (3.4)

— ekstraksjon (5.3): På grunn av tilstedeværelsen av emulsjoner kan det være nødvendig å justere forholdet 
på 2:1 mellom vann og etanol.

For å kontrollere om den anvendte analysemetoden gir pålitelige resultater for denne bestemte matriksen 
(melkeerstatningsfôr) skal det gjennomføres en gjenfinningsprøve på en ekstra prøvemengde. Dersom 
gjenfinningsprosenten er under 80 %, skal analyseresultatet korrigeres for gjenfinning.

8.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
15 % av det høyeste resultatet.
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9.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier(1)

Premiks Fôrvarer iblandet 
premiks Mineralkonsentrat Proteinfôr Smågris fôr

L 13 12 13 12 13

n 48 45 47 46 49

Gjennomsnitt 
[IE/kg]

17,02 × 106 1,21 × 106 537100 151800 18070

Sr [IU/kg] 0,51 × 106 0,039 × 106 22080 12280 682

r [IU/kg] 1,43 × 106 0,109 × 106 61824 34384 1910

CVr[%] 3,0 3,5 4,1 8,1 3,8

SR [IU/kg] 1,36 × 106 0,069 × 106 46300 23060 3614

R [IU/kg] 3,81 × 106 0,193 × 106 129640 64568 10119

CVR [%] 8,0 6,2 8,6 15 20

L = antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
sr = standardavvik for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
r = Repeterbarhet
R = Reproduserbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

(1) Utført av arbeidsgruppen for fôrvarer ved Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA).
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B.  BESTEMMELSE AV VITAMIN E

1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av vitamin E i fôrvarer og premikser. Innholdet av vitamin E uttrykkes 
i mg DL-α-tokoferolacetat per kg. 1 mg DL-α-tokoferolacetat tilsvarer 0,91 mg DL-α-tokoferol (vitamin E).

Grensen for mengdebestemmelse for vitamin E er 2 mg vitamin E/kg. Denne grensen kan bare oppnås ved bruk 
av fluorescensdetektor. Ved bruk av UV-detektor er grensen for mengdebestemmelse 10 mg/kg.

2.  Prinsipp

Prøven hydrolyseres med kaliumhydroksid oppløst i etanol, og vitamin E ekstraheres over til petroleumseter. 
Løsemiddelet fjernes ved inndamping, og restmengden oppløses i metanol og fortynnes om nødvendig til 
ønsket konsentrasjon. Innholdet av vitamin E bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (RP-
HPLC) med UV- eller fluorescensdetektor.

3.  Reagenser

3.1.  Etanol, σ = 96 %.

3.2.  Petroleumseter, kokeområde 40–60 oC

3.3.  Metanol.

3.4.  Kaliumhydroksidløsning, c = 50 g/100 ml.

3.5.  Natriumaskorbatløsning, c = 10 g/100 ml (se 7.7).

3.6.  Natriumsulfid, Na2S · x H2O (x = 7-9)

3.6.1.  Natriumsulfidløsning, c = 0,5 mol/l i glyserol, ß = 120 g/l  (for x = 9) (se 7.8)

3.7.  Fenolftaleinløsning, c = 2 g/100 ml i etanol (3.1).

3.8.  Mobil fase for HPLC: blanding av metanol (3.3) og vann, f.eks. 980 + 20 (v + v). Nøyaktig forhold bestemmes 
av den anvendte kolonnes egenskaper.

3.9.  Nitrogen, oksygenfritt.

3.10.  DL-α-tokoferolacetat, ekstra rent, med garantert aktivitet.

3.10.1.  Stamløsning av DL-α-tokoferolacetat: Vei opp 100 mg DL-α-tokoferolacetat (3.10) med en nøyaktighet på  
0,1 mg i en 100 ml målekolbe. Løs opp i etanol (3.1), og fyll opp til merket med samme løsemiddel. 1 ml av 
denne løsningen inneholder 1 mg DL-α-tokoferolacetat (UV-kontroll, se 5.6.1.3, stabilisering, se 7.4).

3.11.  DL-α-tokoferol, ekstra ren, med garantert aktivitet.

3.11.1.  Stamløsning av DL-α-tokoferol: Vei opp 100 mg DL-α-tokoferol (3.10) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en  
100 ml målekolbe. Løs opp i etanol (3.1), og fyll opp til merket med samme løsemiddel. 1 ml av denne 
løsningen inneholder 1 mg DL-α-tokoferol. (UV-kontroll, se 5.6.2.3; stabilisering, se 7.4).

3.12.  2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT) (se 7.5)

4.  Utstyr

4.1.  Rotasjonsfordamper.

4.2.  Brunt glass.

4.2.1.  Flatbunnede kolber eller erlenmeyerkolber, 500 ml, med hals av slipt glass.
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4.2.2.  Smalhalsede målekolber med propp av slipt glass, 10, 25, 100 og 500 ml.

4.2.3.  Skilletrakter, koniske, 1 000 ml, med propp av slipt glass.

4.2.4.  Pæreformede kolber, 250 ml, med hals av slipt glass.

4.3.  Allihn-kjøleapparat, kappelengde 300 mm, med skjøtestykke av slipt glass og kopling til gasstilførselsrør.

4.4.  Foldefilter til faseskille, diameter 185 mm (f.eks. Schleicher & Schuell 597 HY 1/2).

4.5.  HPLC-utstyr med injeksjonssystem.

4.5.1.  Væskekromatografikolonne, 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.5.2.  UV- eller fluorescensdetektor, med variabel bølgelengdeinnstilling.

4.6.  Spektrofotometer med 10 mm kvartsceller.

4.7.  Vannbad med magnetrører.

4.8.  Ekstraksjonsapparat (se figur 1) bestående av:

4.8.1.  Glassylinder på 1 liter, med hals og propp av slipt glass.

4.8.2.  Innsats av slipt glass med et siderør og et justerbart rør gjennom midten. Det justerbare røret skal ha en U-formet 
nedre del og spiss tut i motsatt ende, slik at det øverste væskelaget i sylinderen kan helles over i en skilletrakt.

5.  Framgangsmåte

Merk: Vitamin E er følsomt for lys (UV) og oksidasjon. Alt arbeid skal utføres avskjermet fra lys (bruk 
glassvarer av brunt glass eller som er innpakket i aluminiumsfolie) og oksygen (spyl med nitrogen). 
Under ekstraksjonen skal luften over væsken erstattes med nitrogen (unngå overtrykk ved å lette på 
proppen av og til).

5.1.  Tilberedning av prøven

Mal prøven til den kan passere gjennom en sikt med 1 mm maskevidde, men pass på å unngå varmeutvikling. 
For å unngå tap av vitamin E skal prøven males umiddelbart før den veies og forsåpes.

5.2.  Forsåpning

Avhengig av vitamin E-innholdet veies, med en nøyaktighet på 0,01 g, 2–25 g av prøven opp i en 500 ml 
flatbunnet kolbe eller erlenmeyerkolbe (4.2.1). Tilsett etter tur, samtidig som kolben roteres, 130 ml etanol 
(3.1), ca. 100 mg BHT (3.13), 2 ml natriumaskorbatløsning (3.5) og 2 ml natriumsulfidløsning (3.6). Fest 
kjøleapparatet (4.3) på kolben og plasser kolben i et vannbad med magnetrører (4.7). Varm opp til kokepunktet 
og la koke med tilbakestrømning i fem minutter. Deretter tilsettes 25 ml kaliumhydroksidløsning (3.4) 
gjennom kjøleapparatet (4.3) og kokes med tilbakestrømning i nye 25 minutter under omrøring og langsom 
gjennomstrømning av nitrogen. Skyll kjøleapparatet med ca. 20 ml vann, og kjøl innholdet i kolben ned til 
romtemperatur.

5.3.  Ekstraksjon

Forsåpningsløsningen overføres kvantitativt ved sedimentering til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) eller til 
ekstraksjonsapparatet (4.8) ved skylling med totalt 250 ml vann. Deretter skylles forsåpningskolben, først 
med 25 ml etanol (3.1) og deretter med 100 ml petroleumseter (3.2), før løsemiddelblandingen overføres til 
skilletrakten eller ekstraksjonsapparatet. Forholdet mellom vann og etanol i den samlede væskemengden skal 
være ca. 2:1. Rist kraftig i to minutter, og la deretter stå i to minutter.

5.3.1. Eks t raks jon  med sk i l le t rak t  (4 .2 .3)

Når væsken er skilt i to lag (se merknad 7.3), overføres petroleumseterlaget til en annen skilletrakt (4.2.3). 
Gjenta denne ekstraksjonen to ganger med 100 ml petroleumseter (3.2) og deretter to ganger med 50 ml 
petroleumseter (3.2).
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Vask de samlede ekstraktene to ganger ved å tilsette porsjoner på 100 ml vann og deretter forsiktig rotere 
skilletrakten (for å unngå emulsjonsdannelse). Rist deretter skilletrakten gjentatte ganger (fire ganger burde 
holde) med porsjoner på 100 ml vann helt til vannet ikke farges ved tilsetting av fenolftaleinløsning (3.7). Det 
vaskede ekstraktet filtreres over i en 500 ml målekolbe (4.2.2) gjennom et tørt foldefilter til faseskille (4.4), slik 
at eventuelt suspendert vann fjernes. Skyll skilletrakten og filteret med 50 ml petroleumseter (3.2), fyll opp til 
merket med petroleumseter (3.2) og bland godt.

5.3.2. Eks t raks jon  med eks t raks jonsappara t  (4 .8)

Når væsken er skilt i to lag (se merknad 7.3), erstattes proppen i glassylinderen (4.8.1) med innsatsen av slipt 
glass (4.8.2), og den nederste, U-formede delen av det justerbare røret plasseres like over skilleflaten mellom de 
to lagene. Det øvre laget av petroleumseter overføres til en 1 000 ml skilletrakt (4.2.3) ved innføring av nitrogen 
gjennom siderøret. Tilsett deretter 100 ml petroleumseter (3.2) til glassylinderen, sett i proppen og rist godt. Når 
væsken er skilt i to lag, overføres det øvre laget til skilletrakten som beskrevet tidligere. Gjenta ekstraksjonen 
med ytterligere 100 ml petroleumseter (3.2), deretter to ganger med 50 ml porsjoner av petroleumseter (3.2), 
og overfør petroleumseterlagene til skilletrakten.

Vask de samlede petroleumseterekstraktene som beskrevet i 5.3.1, og fortsett som beskrevet der.

5.4.  Tillaging av prøveløsningen for HPLC

Pipetter en delmengde av petroleumseterløsningen (fra 5.3.1 eller 5.3.2) over i en 250 ml pæreformet kolbe 
(4.2.4). La løsemiddelet inndampe i rotasjonsfordamperen (4.1) med redusert trykk med en vannbadstemperatur 
på høyst 40 oC til det er nesten tørt. Gjenopprett atmosfærisk trykk ved å slippe inn nitrogen (3.9), og fjern 
kolben fra rotasjonsfordamperen. Fjern det resterende løsemiddelet med en nitrogenstrøm (3.9), og løs 
umiddelbart opp restmengden i et kjent volum (10–100 ml) metanol (3.3) (konsentrasjonen av DL-α-tokoferol 
skal ligge i området 5–30 µg/ml).

5.5.  HPLC-bestemmelse

Vitamin E skilles i en C18 reversfasekolonne (4.5.1), og konsentrasjonen måles med en fluorescensdetektor 
(eksitasjon: 295 nm, emisjon: 330 nm) eller en UV-detektor (292 nm) (4.5.2).

Injiser en delmengde (f.eks. 20 µl) av metanolløsningen fra 5.4 og eluer med mobil fase (3.8). Beregn 
gjennomsnittlig topphøyde (-areal) for flere injeksjoner av samme prøveløsning, og gjennomsnittlige 
topphøyder (-arealer) for flere injeksjoner av kalibreringsløsningene (5.6.2).

HPLC-bet inge lser

Følgende betingelser er veiledende. Det kan benyttes andre betingelser forutsatt at de fører til tilsvarende 
resultater.

Væskekromatografikolonne (4.5.1): 250 mm × 4 mm, C18, 5 eller 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende

Mobil fase (3.8): Blanding av metanol (3.3) og vann, f.eks. 980 + 20 (v + v).

Gjennomstrømningshastighet: 1–2 ml/min.

Detektor (4.5.2): Fluorescensdetektor
(eksitasjon: 295 nm/emisjon: 330 nm) eller en UV-detektor (292 nm)

5.6.  Kalibrering (DL-α-tokoferolacetat eller DL-α-tokoferol)

5.6.1. S tandard løsn ing  av  DL-α- tokofero lace ta t

5.6.1.1. Ti l lag ing  av  s tandardarbeids løsn ing

Pipetter 25 ml av stamløsningen av DL-α-tokoferolacetat (3.10.1) over til en 500 ml flatbunnet kolbe eller 
erlenmeyerkolbe (4.2.1) og hydrolyser som beskrevet i 5.2. Ekstraher deretter med petroleumseter (3.2) som 
beskrevet i 5.3 og fyll opp til 500 ml med petroleumseter. La 25 ml av ekstraktet inndampe i rotasjonsfordamperen 
(se 5.4) til prøven er nesten tørr, fjern resten av løsningen med en nitrogenstrøm (3.9) og løs restmengden opp 
på nytt i 25,0 ml metanol (3.3). Den nominelle konsentrasjonen av µg DL-α-tokoferol i denne løsningen er 45,5 
per ml, som tilsvarer 50 µg DL-α-tokoferolacetat per ml. Standardarbeidsløsningen skal tillages like før bruk.
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5.6.1.2. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger  og  ka l ibrer ingskurve

Overfør 1,0, 2,0, 4,0 og 10,0 ml av standardarbeidsløsningen til en rekke 20 ml målekolber, fyll opp til merket 
med metanol (3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen i disse løsningene er 2,5, 5,0, 10,0 og 25,0 µg 
DL-α-tokoferolacetat per ml, dvs. 2,28, 4,55, 9,10 og 22,8 µg DL-α-tokoferol per ml.

Injiser 20 μl av hver kalibreringsløsning flere ganger og bestem gjennomsnittlige topphøyder (-arealer). Bruk 
de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve.

5.6.1.3. UV-s tandardiser ing  av  s tamløsningen  av  DL-α- tokofero lace ta t  (3 .10 .1)

Fortynn 5,0 ml av stamløsningen av DL-α-tokoferolacetat (3.10.1) til 25,0 ml med etanol, og mål løsningens 
UV-spektrum mot etanol (3.1) i spektrofotometeret (4.6) mellom 250 og 320 nm.

Absorpsjonsmaksimum skal ligge ved 284 nm:

E1 %
1 cm = 43,6 ved 284 nm i etanol

Ved denne fortynningen skal ekstinksjonsverdien ligge mellom 0,84 og 0,88.

5.6.2. S tandard løsn ing  av  DL-α- tokofero l

5.6.2.1. Ti l lag ing  av  s tandardarbeids løsn ing

Pipetter 2 ml av stamløsningen av DL-α-tokoferol (3.11.1) over til en 50 ml målekolbe. Løs opp prøven i 
metanol (3.3) og fyll opp til merket med metanol. Den nominelle konsentrasjonen av DL-α-tokoferol i denne 
løsningen er 40 µg per ml, som tilsvarer 44,0 µg DL-α-tokoferolacetat per ml. Standardarbeidsløsningen skal 
tillages like før bruk.

5.6.2.2. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger  og  ka l ibrer ingskurve

Overfør 1,0, 2,0, 4,0 og 10,0 ml av standardarbeidsløsningen til en rekke 20 ml målekolber, fyll opp til merket 
med metanol (3.3) og bland. Den nominelle konsentrasjonen av DL-α-tokoferol i disse løsningene er 2,0, 4,0, 
8,0 og 20,0 µg per ml, dvs. 2,20, 4,40, 8,79 og 22,0 µg DL-α-tokoferolacetat per ml.

Injiser 20 μl av hver kalibreringsløsning flere ganger og bestem gjennomsnittlige topphøyder (-arealer). Bruk 
de gjennomsnittlige topphøydene (-arealene) til å trekke opp en kalibreringskurve.

5.6.2.3. UV-s tandardiser ing  av  s tamløsningen  av  DL-α- tokofero l  (3 .11 .1)

Fortynn 2,0 ml av stamløsningen av DL-α-tokoferol (3.11.1) til 25,0 ml med etanol, og mål løsningens UV-
spektrum mot etanol (3.1) i spektrofotometeret (4.6) mellom 250 og 320 nm. Absorpsjonsmaksimum skal ligge 
ved 292 nm:

E1 %
1 cm = 75,8 ved 292 nm i etanol

Ved denne fortynningen skal ekstinksjonsverdien ligge på 0,6.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for vitamin E-toppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i µg/ml (beregnet som α-tokoferolacetat) ved hjelp av kalibreringskurven (5.6.1.2 eller 5.6.2.2).

Innholdet av vitamin E w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c = konsentrasjonen av vitamin E (som α-tokoferolacetat) i prøveløsningen (5.4) i μg/ml

V1 = prøveløsningens (5.4) volum i ml

V2 = volum av delmengden tatt i (5.4) i ml

m = prøvemengdens vekt i g
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7.  Merknader

7.1.  For prøver med lav konsentrasjon av vitamin E kan det være nyttig å slå sammen petroleumseterekstraktene fra 
to forsåpningsomganger (veid mengde: 25 g) til én prøveløsning for HPLC-bestemmelse.

7.2.  Prøven som skal analyseres, skal ikke inneholde mer enn 2 g fett.

7.3.  Dersom faseskille ikke finner sted, tilsettes ca. 10 ml etanol (3.1) for å bryte emulsjonen.

7.4.  Etter spektrofotometrisk måling av løsningen av DL-α-tokoferolacetat eller DL-α-tokoferol i samsvar med 
henholdsvis 5.6.1.3 eller 5.6.2.3, tilsettes ca. 10 mg BHT (3.12) til løsningen (3.10.1 eller 3.10.2). Denne 
løsningen oppbevares i kjøleskap (i høyst fire uker).

7.5.  Hydrokinon kan brukes i stedet for BHT.

7.6.  Ved bruk av en normalfasekolonne er det mulig å skille α-, β-, γ- og δ-tokoferol.

7.7.  I stedet for natriumaskorbatløsning er det mulig å bruke ca. 150 mg askorbinsyre.

7.8.  I stedet for natriumsulfidløsning er det mulig å bruke ca. 50 mg EDTA.

7.9.  Vitamin E-acetat hydrolyserer svært raskt under basiske forhold og er derfor svært følsomt for oksidasjon, 
særlig ved tilstedeværelse av mikronæringsstoffer som jern og kobber. Bestemmelse av vitamin E i premikser 
ved nivåer over 5 000 mg/kg, kan føre til nedbryting av vitamin E. For å bekrefte resultatene anbefales det derfor 
å benytte en HPLC-metode som omfatter enzymatisk oppslutning av vitamin E uten basisk forsåpningstrinn.

8.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
15 % av det høyeste resultatet.

9.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier(1)

Premiks Fôrvarer iblandet 
premiks Mineralkonsentrat Proteinfôr Smågris fôr

L 12 12 12 12 12

n 48 48 48 48 48

Gjennomsnitt 
[mg/kg]

17380 1187 926 315 61,3

Sr [mg/kg] 384 45,3 25,2 13,0 2,3

r [mg/kg] 1075 126,8 70,6 36,4 6,4

CVr [%] 2,2 3,8 2,7 4,1 3,8

SR [mg/kg] 830 65,0 55,5 18,9 7,8

R [mg/kg] 2324 182,0 155,4 52,9 21,8

CVR [%] 4,8 5,5 6,0 6,0 12,7

L = antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

sr = standardavvik for repeterbarhet

sR = standardavvik for reproduserbarhet

r = Repeterbarhet

R = Reproduserbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

(1) Utført av arbeidsgruppen for fôrvarer ved Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
(VDLUFA).
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C.  BESTEMMELSE AV MIKRONÆRINGSSTOFFENE JERN, KOBBER, MANGAN OG SINK

1.  Formål og virkeområde

Dette er en metode for bestemmelse av mikronæringsstoffene jern, kobber, mangan og sink i fôrvarer. Grensene 
for mengdebestemmelse er:

— jern (Fe): 20 mg/kg

— kobber (Cu): 10 mg/kg

— mangan (Mn): 20 mg/kg

— sink (Zn): 20 mg/kg.

2.  Prinsipp

Løs opp prøven i saltsyre etter at eventuelt organisk materiale er destruert. Jern, kobber, mangan og sink 
bestemmes ved hjelp av atomabsorpsjonspektrometri etter passende fortynning.

3.  Reagenser

Innledning

Ved tilberedning av reagenser og analyseløsninger brukes vann som ikke inneholder de kationene som skal 
bestemmes. Vannet renses enten med dobbelt destillasjon i et borsilikat- eller kvartsglass, eller ved dobbelt 
behandling på ionebytterharpiks.

Reagensene må minst ha analysekvalitet. Fravær av mineralet som skal bestemmes, kontrolleres ved blindprøve. 
Om nødvendig skal reagensene renses ytterligere.

I stedet for standardløsningene beskrevet nedenfor, kan kommersielle standardløsninger brukes, forutsatt at de 
har garanti og er kontrollert før bruk.

3.1.  Saltsyre, (tetthet :1,19 g/ml).

3.2.  Saltsyre, (6 mol/l).

3.3.  Saltsyre, (0,5 mol/l).

3.4.  38–40 % flussyre (v/v) med et jerninnhold (Fe) på mindre enn 1 mg/l og med en inndampingsrest på mindre 
enn 10 mg (som sulfat)/liter.

3.5.  Svovelsyre, (tetthet :1,84 g/ml).

3.6.  Hydrogenperoksid, (ca. 100 volumenheter oksygen (30 % etter vekt)).

3.7.  Standardjernløsning I (1 000 μg Fe/ml) tillaget på følgende måte eller tilsvarende løsning som fås i handelen: 
Løs opp 1 g jerntråd i 200 ml 6 mol/l saltsyre (3.2), tilsett 16 ml hydrogenperoksid (3.6) og fyll opp med vann 
til 1 liter.

3.7.1.  Standardarbeidsløsning av jern (100 μg Fe/ml) tillaget ved fortynning av én del standardløsning (3.7) med ni 
deler vann.

3.8.  Standardkobberløsning I (1 000 μg Cu/ml) tillaget på følgende måte eller tilsvarende løsning som fås i handelen:

— Løs opp 1 g kobber i pulverform i 25 ml 6 mol/l saltsyre (3.2.), tilsett 5 ml hydrogenperoksid (3.6) og fyll 
opp med vann til 1 liter.
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3.8.1.  Standardarbeidsløsning av kobber (10 μg Cu/ml) tillaget ved fortynning av én del standardløsning (3.8) med ni 
deler vann, og deretter fortynning av én del av resultatet med ni deler vann.

3.9.  Standardmanganløsning (1 000 μg Mn/ml) tillaget på følgende måte eller tilsvarende løsning som fås i 
handelen:

— Løs opp 1 g mangan i pulverform i 25 ml 6 mol/l saltsyre (3.2.), og fyll opp med vann til 1 liter.

3.9.1.  Standardarbeidsløsning av mangan (10 μg Mn/ml) tillaget ved fortynning av én del standardløsning (3.9) med 
ni deler vann, og deretter fortynning av én del av resultatet med ni deler vann.

3.10.  Standardsinkløsning (1 000 μg Zn/ml) tillaget på følgende måte eller tilsvarende løsning som fås i handelen:

— Løs opp 1 g sink i bånd- eller bladform i 25 ml 6 mol/l saltsyre (3.2), og fyll opp med vann til 1 liter.

3.10.1.  Standardarbeidsløsning av sink (10 μg Zn/ml) tillaget ved fortynning av én del standardløsning (3.10) med ni 
deler vann, og deretter fortynning av én del av resultatet med ni deler vann.

3.11.  Lantankloridløsning: Løs opp 12 g lantanoksid i 150 ml vann (3.2), tilsett 100 ml 6 mol/l saltsyre (3.2) og fyll 
opp med vann til 1 liter.

4.  Utstyr

4.1.  Muffelovn med temperaturregulering og fortrinnsvis temperaturmåler.

4.2.  Glasstøy skal være av motstandsdyktig borsilikat, og det anbefales at utstyret bare brukes til bestemmelse av 
mikronæringsstoffer.

4.3.  Atomabsorpsjonsspektrofotometer som oppfyller metodens krav med hensyn til følsomhet og nøyaktighet i det 
området som kreves.

5.  Framgangsmåte(1)

5.1.  Prøver som inneholder organisk materiale

5.1.1. Foraskning  og  t i l l ag ing  av  løsn ingen  som ska l  ana lyseres(2)

5.1.1.1.  Plasser 5 til 10 g av prøven med en nøyaktighet på 0,2 mg i en kvarts- eller platinadigel (se merknad b), tørk i et 
tørkeskap ved 105 oC og sett digelen inn i kald muffelovn (4.1). Lukk ovnen (se merknad c) og øk temperaturen 
gradvis til 450–475 oC i løpet av ca. 90 minutter. Hold denne temperaturen i 4–16 timer (f.eks. over natten) for 
å fjerne karbonholdig materiale, og åpne deretter ovnen for avkjøling (se merknad d).

Fukt asken med vann og overfør til et 250 ml begerglass. Skyll digelen med i alt 5 ml saltsyre (3.1) som 
overføres langsomt og forsiktig til begerglasset (en voldsom reaksjon kan forekomme på grunn av dannelse av 
CO2). Tilsett saltsyre (3.1) dråpevis under omrøring, inntil all brusing har stoppet. Inndamp til tørr tilstand og 
rør av og til med en glasstav.

(1) Andre metoder for oppslutning kan benyttes forutsatt at de har vist seg å gi tilsvarende resultater (som f.eks. oppslutning med 
mikrobølgetrykk).

(2) Grønnfôr (friskt eller tørket) inneholder ofte store mengder vegetabilsk silisium, som kan binde mikronæringsstoffer, og som derfor 
må fjernes. For prøver av slike fôrvarer skal derfor følgende endrede framgangsmåte brukes: Utfør arbeidstrinnene i 5.1.1.1 så 
langt som til filtreringen. Vask filterpapiret som inneholder den uløselige restmengden to ganger med kokende vann og legg det i 
en kvarts- eller platinadigel. Forask i muffelovnen (4.1) ved en temperatur lavere enn 550 oC inntil alt karbonholdig materiale er 
fullstendig forsvunnet. Avkjøl, tilsett noen dråper vann og deretter 10–15 ml flussyre (3.4) og inndamp til tørr tilstand ved ca. 150 oC. 
Dersom det fremdeles er silisiumoksid i inndampingsresten, løses denne på nytt i noen få ml flussyre (3.4) og inndampes til tørr 
tilstand. Tilsett fem dråper svovelsyre (3.5) og varm opp til det ikke lenger avgis hvit damp. Etter tilsetting av 5 ml 6 mol/l saltsyre 
(3.2) og ca. 30 ml vann varmes løsningen opp. Deretter filtreres den ned i et 250 ml måleglass, som så fylles opp til merket med vann 
(HCl-konsentrasjon ca. 0,5 mol/l). Fortsett deretter bestemmelsen fra 5.1.2.
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Tilsett deretter 15 ml 6 mol/l saltsyre (3.2) til inndampingsresten, og deretter ca. 120 ml vann. Rør med 
glasstaven og la denne bli stående i begerglasset, som dekkes til med et urglass. Innholdet kokes langsomt opp 
og holdes på kokepunktet inntil det ikke ser ut til at det oppløses mer aske. Filtrer gjennom askefritt filterpapir 
til et 250 ml måleglass. Vask begerglass og filter med 5 ml varm 6 mol/l saltsyre (3.2) og to ganger med 
kokende vann. Fyll måleglasset opp til merket med vann (HCl-konsentrasjon ca. 0,5 mol/l).

5.1.1.2.  Dersom restmengden i filteret er svart (karbon), settes blandingen tilbake i ovnen, og det foraskes på nytt ved 
450–475 oC. Denne foraskningen, som krever bare noen få timer (3–5 timer), er fullført når asken er hvit eller 
nesten hvit. Løs opp restmengden i ca. 2 ml saltsyre (3.1), inndamp til tørr tilstand og tilsett 5 ml 6 mol/l saltsyre 
(3.2). Varm opp, filtrer løsningen ned i måleglasset og fyll opp til merket med vann (HCl-konsentrasjon ca. 
0,5 mol/l).

Merknader:

a)  Ved bestemmelse av mikronæringsstoffer er det viktig å være klar over risikoen for forurensning, særlig 
med sink, kobber og jern. Derfor skal utstyr som brukes ved tillaging av prøvene, være fri for disse 
metallene.

 For å redusere den generelle risikoen for forurensning bør arbeidet foregå i en støvfri atmosfære med 
fullstendig rent utstyr og grundig vasket glasstøy. Bestemmelsen av sink er særlig følsom for mange typer 
forurensning, f.eks. fra glass, reagenser, støv osv.

b)  Vekten av prøven som skal foraskes, skal beregnes ut fra det omtrentlige forventede innholdet av 
mikronæringsstoffer i fôrvaren i forhold til følsomheten til det spektrofotometeret som brukes. For visse 
typer fôrvarer med lavt innhold av mikronæringsstoffer kan det være nødvendig å starte med en prøve på 
10–20 g og begrense den endelige løsningen til bare 100 ml.

c)  Foraskning skal foretas i lukket ovn uten injeksjon av luft eller oksygen.

d)  Temperaturen som angis av pyrometeret, må ikke overskride 475 oC.

5.1.2. Spekt rofo tometr i sk  bes temmelse

5.1.2.1. Ti l lag ing  av  ka l ibrer ings løsn inger

For hvert av sporstoffene som skal bestemmes, skal det tillages en rekke kalibreringsløsninger ut fra 
standardarbeidsløsningene beskrevet i 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1 og 3.10.1. Hver kalibreringsløsning skal ha en HCl-
konsentrasjon på ca. 0,5 mol/l og (for jern, mangan og sink) en lantankloridkonsentrasjon tilsvarende 0,1 % 
La (w/v).

De valgte konsentrasjonene for mikronæringsstoffet må ligge innenfor følsomhetsområdet for 
spektrofotometeret som brukes. Tabellene nedenfor viser eksempler på sammensetninger av typiske utvalg 
kalibreringsløsninger. Avhengig av spektrofotometerets type og følsomhet kan det imidlertid bli nødvendig å 
velge andre konsentrasjoner.

Jern

μg Fe/ml 0 0,5 1 2 3 4 5

ml av standardarbeidsløsning (3.7.1)  
(1 ml = 100 μg Fe)

0 0,5 1 2 3 4 5

ml HCl (3.2) 7 7 7 7 7 7 7

Tilsett 10 ml lantankloridløsning (3.11) og fyll opp med vann til 100 ml

Kobber

μg Cu/ml 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

ml av standardarbeidsløsning (3.8.1)  
(1 ml = 10 μg Cu)

0 1 2 4 6 8 10

ml HCl (3.2) 8 8 8 8 8 8 8
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Mangan

μg Mn/ml 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

ml av standardarbeidsløsning (3.9.1)  
(1 ml = 10 μg Mn)

0 1 2 4 6 8 10

ml HCl (3.2) 7 7 7 7 7 7 7

Tilsett 10 ml lantankloridløsning (3.11) og fyll opp med vann til 100 ml

Sink

μg Zn/ml 0 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

ml av standardarbeidsløsning (3.10.1)  
(1 ml = 10 μg Zn)

0 0,5 1 2 4 6 8

ml HCl (3.2) 7 7 7 7 7 7 7

Tilsett 10 ml lantankloridløsning (3.11) og fyll opp med vann til 100 ml

5.1.2.2. Ti l lag ing  av  prøve løsn ing  t i l  analyse

For bestemmelse av kobber kan den løsningen som er tillaget etter 5.1.1 vanligvis anvendes direkte. Dersom 
det er nødvendig å endre konsentrasjonen slik at den kommer innenfor området for standardløsningene, kan en 
delmengde pipetteres over i et 100 ml måleglass og deretter fylles opp til merket med 0,5 mol/l saltsyre (3.3).

For bestemmelse av jern, mangan og sink pipetteres en delmengde av løsningen tillaget etter 5.1.1 over i et  
100 ml måleglass, som tilsettes 10 ml lantankloridløsning (3.11) og deretter fylles det opp til merket med 0,5 
mol/l saltsyre (3.3) (se også punkt 8 «Merknad»).

5.1.2.3. Bl indprøve

Blindprøven skal inneholde alle de foreskrevne trinnene i framgangsmåten, bortsett fra at prøvematerialet er 
utelatt. Kalibreringsløsning «0» må ikke brukes som blindløsning.

5.1.2.4. Måling  av  a tomabsorps jon

Atomabsorpsjonen for kalibreringsløsningene og den løsningen som skal analyseres, måles ved å bruke en 
oksiderende luft-acetylenflamme ved følgende bølgelengder:

Fe: 248,3 nm

Cu: 324,8 nm

Mn: 279,5 nm

Zn: 213,8 nm

Hver måling gjentas fire ganger.

5.2.  Mineralfôr

Dersom prøven ikke inneholder organisk materiale, er det ikke nødvendig å foraske på forhånd. Følg 
framgangsmåten i 5.1.1.1, start fra avsnitt 2. Inndamping med flussyre kan utelates.

6.  Beregning av resultater

Konsentrasjonen av mikronæringsstoffet i løsningen som skal analyseres, beregnes ved hjelp av 
kalibreringskurven, og resultatet uttrykkes i mg mikronæringsstoff per kg prøve (ppm).
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7.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser utført på samme prøve av samme analytiker skal 
ikke overskride:

— 5 mg/kg i absolutt verdi for et innhold av mikronæringsstoffer inntil 50 mg/kg,

— 10 % av de høyeste resultatene for et innhold av mikronæringsstoffer over 50 og inntil 100 mg/kg,

— 10 mg/kg i absolutt verdi for et innhold av mikronæringsstoffer over 100 og inntil 200 mg/kg,

— 5 % av det høyeste resultatet for et innhold av mikronæringsstoffer på over 200 mg/kg.

8.  Merknad

Tilstedeværelse av store mengder fosfater kan interferere med bestemmelsen av jern, mangan og sink. Dette 
skal korrigeres ved å tilsette en lantankloridløsning (3.11). Dersom vektforholdet i prøven er Ca + Mg/P = > 2, 
kan tilsetting av lantankloridløsning (3.11) sløyfes i analyseløsningen og kalibreringsløsningene.

D.  BESTEMMELSE AV HALOFUGINON

DL-trans-7-bromo-6-kloro-3-[3-(3-hydroksy-2-piperidyl)acetonyl]-4-(3H)-kinazolinon-hydrobromid

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av halofuginon i fôrvarer. Grensen for mengdebestemmelse 
er 1 mg/kg.

2.  Prinsipp

Etter behandling med varmt vann ekstraheres halofuginon som fri base i etylacetat og skilles deretter ut som 
hydroklorid i en vandig syreløsning. Ekstraktet renses ved ionebytterkromatografi. Innholdet av halofuginon 
bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Acetonitril, HPLC-kvalitet.

3.2.  Amberlite XAD-2 harpiks.

3.3.  Ammoniumacetat.

3.4.  Etylacetat.

3.5.  Eddiksyre (iseddik).

3.6.  Halofuginonstandard (DL-trans-7-bromo-6-kloro-3-[3-(3-hydroksy-2-piperidyl)acetonyl]-4-(3H)-kinazolinon- 
hydrobromid, E 764)

3.6.1. Halofuginon-s tandards tamløsning ,  100  μg/ml

Vei opp 50 mg halofuginon (3.6) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 500 ml målekolbe, løs opp i en 
ammoniumacetatbufferløsning (3.18), fyll opp til merket med bufferløsning og bland. Denne løsningen er 
stabil i tre uker ved 5 oC dersom den oppbevares mørkt.

3.6.2. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 og 6,0 ml av standardstamløsningen (3.6.1) til en rekke 100 ml målekolber. Fyll opp 
til merket med mobil fase (3.21) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av halofuginon på henholdsvis 
1,0, 2,0, 3,0, 4,0 og 6,0 μg/ml. Løsningene skal tillages like før bruk.
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3.7.  Saltsyre (ρ20 ca. 1,16 g/ml).

3.8.  Metanol.

3.9.  Sølvnitrat.

3.10.  Natriumaskorbat.

3.11.  Natriumkarbonat.

3.12.  Natriumklorid.

3.13.  EDTA (etylendiamintetraacetat, dinatrium).

3.14.  Vann, HPLC-kvalitet.

3.15.  Natriumkarbonatløsning, c = 10 g/100 ml.

3.16.  Natriumkloridmettet natriumkarbonatløsning, c = 5 g/100 ml.

Løs opp 50 g natriumkarbonat (3.11) i vann, fortynn til 1 liter og tilsett natriumklorid (3.12) til løsningen er 
mettet.

3.17.  Saltsyre, ca. 0,1 mol/l.

Fortynn 10 ml saltsyre (3.7) med vann til 1 liter.

3.18.  Ammoniumacetatbufferløsning, ca. 0,25 mol/l.

Løs opp 19,3 g ammoniumacetat (3.3) og 30 ml eddiksyre (3.5) i vann (3.14) og fortynn til 1 liter.

3.19.  Tillaging av Amberlite XAD-2 harpiks.

En passende mengde Amberlite (3.2) vaskes med vann til alle kloridioner er fjernet. Dette kan påvises med en 
sølvnitratprøve (3.20) som utføres på vannfasen som fjernes. Deretter vaskes harpiksen med 50 ml metanol 
(3.8), metanolen kastes og harpiksen oppbevares under fersk metanol.

3.20.  Sølvnitratløsning, ca. 0,1 mol/l.

Løs opp 0,17 g sølvnitrat (3.9) i 10 ml vann.

3.21.  HPLC mobil fase.

Bland 500 ml acetonitril (3.1) med 300 ml ammoniumacetatbufferløsning (3.18) og 1 200 ml vann (3.14). Juster 
PH-verdien til 4,3 ved hjelp av eddiksyre (3.5). Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm filter (4.8) og avgass den 
(f.eks. ved ultralydbehandling i 10 minutter). Løsningen er stabil i én måned dersom den oppbevares mørkt i 
en lukket beholder.

4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad

4.2.  Rotasjonsfordamper

4.3.  Sentrifuge

4.4.  HPLC-utstyr med UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor

4.4.1.  Væskekromatografikolonne, 300 mm × 4 mm, C18, 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende kolonne.

4.5.  Glasskolonne (300 mm x 10 mm), utstyrt med et sintret glassfilter og stoppekran

4.6.  Glassfiberfiltre, diameter 150 mm
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4.7.  Membranfiltre, 0,45 μm

4.8.  Membranfiltre, 0,22 μm

5.  Framgangsmåte

Merk: Halofuginon er som fri base ustabil i basiske løsninger og etylacetatløsninger, og skal ikke være løst i 
etylacetat i mer enn 30 minutter.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er halofuginon eller interfererende stoffer til stede.

5.1.2.  En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere en blindprøve av fôr som er tilsatt en mengde halofuginon 
som tilsvarer mengden som finnes i prøven. For å øke konsentrasjonen til 3 mg/kg tilsettes 300 μl av 
standardstamløsningen (3.6.1) til 10 g blindprøve. Bland og vent i 10 minutter før ekstraksjonen (5.2) innledes.

Merk: Til denne metoden skal blindprøven være av tilsvarende type som prøven, og ved analyse skal 
halofuginon ikke påvises i blindprøven.

5.2.  Ekstraksjon

Vei opp 10 g av den tillagde prøven med en nøyaktighet på 0,1 g i et 200 ml sentrifugerør, tilsett 0,5 g 
natriumaskorbat (3.10), 0,5 g EDTA (3.13) og 20 ml vann og bland. Sett røret i vannbad (80 oC) i fem minutter. 
Etter nedkjøling til romtemperatur, tilsett 20 ml natriumkarbonatløsning (3.15) og bland. Tilsett umiddelbart 
100 ml etylacetat (3.4) og rist røret kraftig for hånd i 15 sekunder. Sett røret i ultralydbad (4.1) i tre minutter 
og ta av proppen. Sentrifuger i to minutter og hell etylacetatfasen gjennom et glassfiberfilter (4.6) til en 500 
ml skilletrakt. Gjenta ekstraksjonen av prøven med en ny porsjon av 100 ml etylacetat. Vask de blandede 
ekstraktene i ett minutt med 50 ml natriumkloridmettet natriumkarbonatløsning (3.16) og fjern vannfasen.

Ekstraher den organiske fasen i ett minutt med 50 ml saltsyre (3.17). Hell den nederste syrefasen i en 250 ml 
skilletrakt. Ekstraher den organiske fasen igjen i 1,5 minutter med ytterligere 50 ml saltsyre og bland med det 
første ekstraktet. Vask de blandede syreekstraktene ved rotering i ca. 10 sekunder med 10 ml etylacetat (3.4).

Overfør vannfasen kvantitativt til en 250 ml rundbunnet kolbe og fjern den organiske fasen. Inndamp all 
resterende etylacetat fra syreløsningen ved bruk av en rotasjonsfordamper (4.2). Temperaturen på vannbadet 
må ikke overskride 40 oC. Under et vakuum på ca. 25 mbar vil all resterende etylacetat bli fjernet i løpet av 5 
minutter ved 38 oC.

5.3.  Rensing

5.3.1. Ti l lag ing  av  Amber l i te -kolonnen

En XAD-2 kolonne tillages for hvert prøveekstrakt. Overfør 10 g tillaget Amberlite (3.19) til en glasskolonne 
(4.5) med metanol (3.8). Sett en liten glassullpropp på toppen av harpiksen i kolonnen. Hell metanolen ut 
av kolonnen og vask harpiksen med 100 ml vann. Stans hellingen når væsken når toppen av harpiksen. La 
kolonnen stå i 10 minutter for å stabilisere seg før bruk. Kolonnen må aldri bli tørr.

5.3.2. Rens ing  av  prøven

Overfør ekstraktet (5.2) kvantitativt til toppen av den tillagde Amberlite-kolonnen (5.3.1), eluer og kast 
eluatet. Elueringshastigheten bør ikke overskride 20 ml/minutt. Skyll den rundbunnede kolben med 20 ml 
saltsyre (3.17) og bruk denne løsningen til å rense harpikskolonnen. Den resterende syreløsningen fjernes 
ved at luft blåses gjennom den. Fjern skyllevæsken. Tilsett 100 ml metanol (3.8) til kolonnen og la 5–10 ml 
eluere. Eluatet samles opp i en 250 ml rundbunnet kolbe. La den resterende metanolen stå i 10 minutter for 
å stabilisere seg med harpiksen og fortsett elueringen ved en hastighet som ikke overskrider 20 ml/minutt. 
Eluatet samles opp i den samme rundbunnede kolben. Metanolen inndampes med rotasjonsfordamperen (4.2); 
temperaturen på vannbadet bør ikke overskride 40 oC. Overfør restmengden kvantitativt til en 10 ml målekolbe 
ved bruk av mobil fase (3.21). Fyll opp til merket med mobil fase og bland. En delmengde filtreres gjennom et 
membranfilter (4.7) Denne løsningen forbeholdes HPLC-bestemmelsen (5.4).
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5.4.  HPLC-bestemmelse

5.4.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Væskekromatografikolonne (4.4.1)

HPLC mobil fase (3.21)

Gjennomstrømningshastighet: 1,5–2 ml/min.

Detektorbølgelengde: 243 nm

Injeksjonsvolum: 40–100 μl.

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.6.2) som 
inneholder 3,0 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder (eller -arealer) og retensjonstider.

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.6.2) flere ganger og mål topphøydene (-arealene) for hver konsentrasjon. 
Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller -arealene for 
kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.4.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet (5.3.2) flere ganger ved bruk av samme mengde som for kalibreringsløsningene, og 
bestem den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av halofuginontoppene.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for halufuginontoppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.4.2).

Innholdet av halofuginon w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = prøveløsningens halofuginonkonsentrasjon i μg/ml,

m = prøvemengdens vekt i g.

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 
kalibreringsløsningen (3.6.2) som inneholder 6,0 µg/ml halofuginon.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.6.2). 
Mengden tilsatt halofuginon bør være lik den beregnede mengden halofuginon som er funnet i prøveekstraktet.

Bare høyden av halofuginontoppen skal øke etter at det er tatt hensyn til både den tilsatte mengden og 
fortynningen av ekstraktet. Toppbredden skal ved den halve høyden være innenfor ±10 % av den opprinnelige 
bredden.
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7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm,

b)  Mellom 225 og 300 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans.

c)  Mellom 225 og 300 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
0,5 mg/kg for halofuginoninnhold opp til 3 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

For blindprøven med økt konsentrasjon skal gjenfinningen være minst 80 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier(1) ble tre prøver analysert av åtte laboratorier.

Resultater

Prøve A
(blindprøve)
Ved mottak

Prøve B (mel) Prøve C (pelleter)

Ved mottak Etter to måneder Ved mottak Etter to måneder

Gjennomsnitt [mg/kg] ND 2,80 2,42 2,89 2,45

SR [mg/kg] — 0,45 0,43 0,40 0,42

CVR [%] — 16 18 14 17

Gjenf. [%] 86 74 88 75

ND = ikke påvist

SR = standardavvik for reproduserbarhet

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %

Gjenf. = gjenfinning (%)

E.  BESTEMMELSE AV ROBENIDIN

1,3-bis[(4-klorbenzyliden)amino]guanidinhydroklorid

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av robenidin i fôrvarer. Grensen for mengdebestemmelse 
er 5 mg/kg.

(1) The Analyst nr. 108, 1983, s. 1252–1256.
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2.  Prinsipp

Prøven ekstraheres med sur metanol. Ekstraktet tørkes, og en delmengde renses på en aluminiumoksidkolonne. 
Robenidin elueres fra kolonnen med konsentrert metanol og økes til passende volum med mobil fase. Innholdet 
av robenidin bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Metanol.

3.2.  Sur metanol.

Overfør 4,0 ml saltsyre (ρ20 = 1,18 g/ml) til en 500 ml målekolbe, fyll opp til merket med metanol (3.1) og 
bland. Løsningen skal tillages like før bruk.

3.3.  Acetonitril, HPLC-kvalitet.

3.4.  Molekylgitter.

Kuler av type 3A 8–12 mesh (1,6–2,5 mm kuler, krystallinsk aluminiumsilikat, porediameter 0,3 mm).

3.5.  Aluminiumoksid, sur, aktivitetsgrad I for kolonnekromatografi.

Overfør 100 g aluminiumoksid til en egnet beholder og tilsett 2,0 ml vann. Sett propp i beholderen og rist ca. 
20 minutter. Oppbevar væsken i en godt lukket beholder.

3.6.  Kaliumdihydrogenfosfatløsning, c = 0,025 mol/l.

Løs opp 3,40 g kaliumdihydrogenfosfat i vann (HPLC-kvalitet) i en 1 000 ml målekolbe, fyll opp til merket 
og bland.

3.7.  Dinatriumhydrogenfosfatløsning, c = 0,025 mol/l.

Løs opp 3,55 g vannfri (eller 4,45 g dihydrat eller 8,95 dodekahydrat) dinatriumhydrogenfosfat i vann (HPLC-
kvalitet) i en 1 liter målekolbe, fyll opp til merket og bland.

3.8.  HPLC mobil fase.

Bland følgende reagenser:

650 ml acetonitril (3.3),

250 ml vann, (HPLC-kvalitet),

50 ml kaliumdihydrogenfosfatløsning (3.6),

50 ml dinatriumhydrogenfosfatløsning (3.7).

Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm filter (4.6) og avgass den (f.eks. ved ultralydbehandling i 10 minutter).

3.9.  Standard.

Ren robenidin: 1,3-bis[(4-klorbenzyliden)amino]guanidinhydroklorid.

3.9.1. Robenid in-s tandards tamløsning  300  μg/ml

Vei opp 30 mg robenidin standard (3.9) med en nøyaktighet på 0,1 mg. Løs opp stoffet i sur metanol (3.2) i 
en 100 ml målekolbe, fyll opp til merket med samme løsning og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie og 
oppbevar den mørkt.
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3.9.2. Robenid in-s tandardmel lomløsning:  12  μg/ml

Overfør 10,0 ml av standardstamløsningen (3.9.1.) til en 250 ml målekolbe, fyll opp til merket med mobil fase 
(3.8) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie og oppbevar den mørkt.

3.9.3. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør henholdsvis 5,0, 10,0, 15,0, 20,0 og 25,0 ml av standardmellomløsningen (3.9.2) til en rekke 50 
ml målekolber. Fyll opp til merket med mobil fase (3.8) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av 
robenidin på henholdsvis 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 og 6,0 μg/ml. Løsningene skal tillages like før bruk.

3.10.  Vann, HPLC-kvalitet.

4.  Utstyr

4.1.  Glasskolonne

Laget av brunt glass, utstyrt med stoppekran og med et innhold på ca. 150 ml, innvendig diameter 10–15 mm, 
lengde 250 mm.

4.2.  Mekanisk risteapparat eller magnetrører.

4.3.  Rotasjonsfordamper.

4.4.  HPLC-utstyr med UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor som virker innenfor området 
250–400 nm.

4.4.1.  Væskekromatografikolonne: 300 mm x 4 mm, C18,10 μm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.5.  Glassfiberfilterpapir (Whatman GF/A eller tilsvarende).

4.6.  Membranfiltre, 0,22 μm.

4.7.  Membranfiltre, 0,45 μm.

5.  Framgangsmåte

Merk: Robenidin er lysfølsomt. Det skal brukes brunt glass ved alle arbeidstrinn.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er robenidin eller interfererende stoffer til stede.

5.1.2.  En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven (5.1.1) som er tilsatt en mengde robenidin 
som tilsvarer mengden som finnes i prøven. For å øke konsentrasjonen til 60 mg/kg overføres 3,0 ml av 
standardstamløsningen (3.9.1) til en 250 ml erlenmeyerkolbe. La løsningen dampe inn til ca. 0,5 ml i en strøm 
av nitrogen. Tilsett 15 g av blindprøven, bland og vent i 10 minutter før ekstraksjonen (5.2) innledes.

Merk: Til denne metoden skal blindprøven være av tilsvarende type som prøven, og ved analyse skal det ikke 
påvises robenidin i blindprøven.

5.2.  Ekstraksjon

Vei opp ca. 15 g av den tillagde prøven med en nøyaktighet på 0,01 g. Overfør dette til en 250 ml 
erlenmeyerkolbe, tilsett 100,0 ml sur metanol (3.2), sett propp i kolben og rist i én time på risteapparatet (4.2). 
Filtrer løsningen gjennom et glassfiberfilter (4.5) og samle opp hele filtratet i en 150 ml erlenmeyerkolbe. Tilsett 
7,5 g molekylgitter (3.4), sett propp i kolben og rist i fem minutter. Filtrer umiddelbart løsningen gjennom et 
glassfiberfilter. Oppbevar denne løsningen til rensingen (5.3).
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5.3.  Rensing

5.3.1. Ti l lag ing  av  a luminiumoksidkolonnen 

Sett en liten glassullpropp i den nederste enden av en glasskolonne (4.1) og dytt den helt ned med en glasstav. 
Vei opp og overfør 11,0 g av det tillagde aluminiumoksidet (3.5) og overfør mengden til kolonnen. Eksponering 
for luft må minskes under dette arbeidstrinnet. Bank lett på kolonnens nederste ende for å få aluminiumoksidet 
til å sette seg.

5.3.2. Rens ing  av  prøven

Pipetter 5,0 ml av det tillagde prøveekstraktet (5.2) til kolonnen. Hold spissen av pipetten nær 
kolonneveggen og la løsningen absorberes av aluminiumoksidet. Eluer robenidin fra kolonnen 
med 100 ml metanol (3.1) med en gjennomstrømningshastighet på 2–3 ml/minutt, og samle 
opp eluatet i en 250 ml rundbunnet kolbe. La metanolløsningen inndampe til tørrhet under 
redusert trykk ved 40 oC ved hjelp av en rotasjonsfordamper (4.3). Løs opp restmengden i 
3–4 ml mobil fase (3.8) og overfør den kvantitativt til en 10 ml målekolbe. Skyll kolben gjentatte ganger med 
1–2 ml mobil fase, som så overføres til målekolben. Fyll opp til merket med samme løsemiddel og bland. Filtrer 
en delmengde gjennom et 0,45 μm membranfilter (4.7). Denne løsningen forbeholdes HPLC-bestemmelsen 
(5.4).

5.4.  HPLC-bestemmelse

5.4.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Væskekromatografikolonne (4.4.1)

HPLC mobil fase (3.8)

Gjennomstrømningshastighet: 1,5–2 ml/min,

Detektorbølgelengde: 317 nm

Injeksjonsvolum: 20–50 μl.

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.9.3) som 
inneholder 3,6 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.9.3) flere ganger og mål topphøydene (-arealene) for hver konsentrasjon. 
Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller -arealene for 
kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.4.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet (5.3.2) flere ganger ved bruk av samme mengde som for kalibreringsløsningene, og 
bestem den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av robenidintoppene.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for robenidintoppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.4.2).

Innholdet av robenidin w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = prøveløsningens robenidinkonsentrasjon i μg/ml,

m = prøvemengdens vekt i g.
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7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 
kalibreringsløsningen (3.9.3) som inneholder 6,0 µg/ml robenidin.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.9.3). 
Mengden tilsatt robenidin bør være lik den beregnede mengden robenidin som er funnet i prøveekstraktet.

Bare høyden av robenidintoppen skal øke etter at det er tatt hensyn til både den tilsatte mengden og fortynningen 
av ekstraktet. Toppbredden skal ved den halve høyden være innenfor ±10 % av den opprinnelige bredden.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm,

b)  Mellom 250 og 400 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,

c)  Mellom 250 og 400 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
10 % for robenidininnhold over 15 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

For blindprøven med økt konsentrasjon skal gjenfinningen være på minst 85 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier i Fellesskapet ble fire prøver av fjørfe- og kaninfôr i form av 
mel eller pelleter analysert av tolv laboratorier. Hver prøve ble analysert to ganger. Resultatene er oppført i 
tabellen nedenfor:

Fjørfe Kanin

Mel Pelleter Mel Pelleter

Gjennomsnitt [mg/kg] 27,00 27,99 43,6 40,1

sr [mg/kg] 1,46 1,26 1,44 1,66

CVr [%] 5,4 4,5 3,3 4,1

SR [mg/kg] 4,36 3,36 4,61 3,91

CVR [%] 16,1 12,0 10,6 9,7

Gjenfinning [%] 90,0 93,3 87,2 80,2

sr = standardavvik for repeterbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %
SR = standardavvik for reproduserbarhet
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet %
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F.  BESTEMMELSE AV DICLAZURIL

(+)-4-klorfenyl-[2,6-diklor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme diclazuril i fôrvarer og premikser. Påvisningsgrensen er 0,1 mg/kg, 
grensen for mengdebestemmelse er 0,5 mg/kg.

2.  Prinsipp

Etter tilsetting av en intern standard fortynnes prøven med sur metanol. For fôrvarer renses en delmengde 
av ekstraktet på en fastfase C18-ekstraksjonskolonne. Diclazuril elueres fra kolonnen med en blanding av sur 
metanol og vann. Etter inndamping oppløses restmengden i DMF/vann. For premikser inndampes ekstraktet, 
og restmengden oppløses i DMF/vann. Innholdet av diclazuril bestemmes ved ternær gradient reversfase 
høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Vann, HPLC-kvalitet

3.2.  Ammoniumacetat

3.3.  Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (TBHS)

3.4. Acetonitril, HPLC-kvalitet

3.5.  Metanol, HPLC-kvalitet

3.6.  N, N-dimetylformamid (DMF)

3.7.  Saltsyre, ρ20 = 1,19 g/ml.

3.8.  Standard: diclazuril II-24: (+)-4-klorfenyl-[2,6-diklor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-yl)
fenyl]acetonitril med garantert renhet, E771

3.8.1. Dic lazur i l - s tandards tamløsning ,  500  μg/ml

Vei opp 25 mg diclazurilstandard (3.8) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 50 ml målekolbe. 
Løs opp i DMF (3.6), fyll opp til merket med DMF (3.6) og bland. Pakk kolben inn i 
aluminiumsfolie, eller bruk en brun flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved en temperatur på 
≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.8.2. Dic lazur i l - s tandard løsn ing ,  50  μg/ml

Overfør 5,00 ml av standardstamløsningen (3.8.1) til en 50 ml målekolbe, fyll opp til merket med DMF (3.6) og 
bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie, eller bruk en brun flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved en temperatur 
på ≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.9.  Intern standard: 2,6 diklor-α-(4-klorfenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)α-metylbenzen-
acetonitril.

3.9.1. In te rn  s tandards tamløsning ,  500  μg/ml

Vei opp 25 mg intern standard (3.9) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 50 ml målekolbe. 
Løs opp i DMF (3.6), fyll opp til merket med DMF (3.6) og bland. Pakk kolben inn i 
aluminiumsfolie, eller bruk en brun flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved en temperatur på 
≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.9.2. In te rn  s tandard løsn ing ,  50  μg/ml

Overfør 5,00 ml av den interne standardstamløsningen (3.9.1) til en 50 ml målekolbe, fyll opp til merket med 
DMF (3.6) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie, eller bruk en brun flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved 
en temperatur på ≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.
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3.9.3. In te rn  s tandard løsn ing  for  premikser,  p /1  000  mg/ml

(p = nominelt innhold av diclazuril i premiksen i mg/kg)

Vei opp p/10 mg intern standard med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 100 ml målekolbe. Løs opp i DMF (3.6) i et 
ultralydbad (4.6), fyll opp til merket med DMF og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie, eller bruk en brun 
flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved en temperatur på ≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.10.  Kalibreringsløsning, 2 μg/ml.

Til en 50 ml målekolbe pipetteres 2,00 ml av diclazuril-standardløsningen (3.8.2) og 2,00 ml av den interne 
standardløsningen (3.9.2). Tilsett 16 ml DMF (3.6), fyll opp til merket med vann og bland. Denne løsningen 
skal tillages like før bruk.

3.11.  Fastfase C18-ekstraksjonskolonne, f.eks. Bond Elut, størrelse: 1 cm3, sorpsjonmiddelets vekt: 100 mg.

3.12.  Ekstraksjonsmiddel: sur metanol.

5,0 ml saltsyre (3.7) pipetteres i 1 000 ml metanol (3.5), og blandes.

3.13.  HPLC mobil fase

3.13.1.  Framkallervæske A: ammoniumacetat - tetrabutylammoniumhydrogensulfat-løsning.

5 g ammoniumacetat (3.2) og 3,4 g TBHS (3.3) oppløses i 1 000 ml vann (3.1), og blandes.

3.13.2.  Framkallervæske B: acetonitril (3.4)

3.13.3.  Framkallervæske C: metanol (3.5).

4.  Utstyr

4.1.  Mekanisk risteapparat

4.2.  Utstyr til ternær gradient HPLC

4.2.1.  Væskekromatografikolonne, Hypersil ODS, 3 μm kolonnepakning, 100 mm x 4,6 mm eller tilsvarende

4.2.2.  UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor

4.3.  Rotasjonsfordamper

4.4.  Membranfilter, 0,45 μm

4.5.  Vakuummanifold

4.6.  Ultralydbad

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

5.1.1. Bl indprøve

En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er diclazuril eller interfererende stoffer til 
stede. Blindprøven skal være av tilsvarende type som selve prøven, og det skal ikke påvises diclazuril eller 
interfererende stoffer.

5.1.2. Gjenf inningsprøve

En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven etter at den er tilsatt samme mengde diclazuril 
som selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 1 mg/kg overføres 0,1 ml av standardstamløsningen (3.8.1) til 
50 g av en blindprøve. Bland grundig, og la prøven stå i 10 min og før den blandes flere ganger før ekstraksjonen 
(5.2) påbegynnes.
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Dersom det ikke finnes en blindprøve av tilsvarende type som selve prøven (se 5.1.1), kan det alternativt 
utføres en gjenfinningsprøve ved å tilsette standard. I slike tilfeller tilsettes prøven som skal analyseres, like 
mye diclazuril som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 
konsentrasjon, og gjenfinningen kan beregnes ved subtraksjon.

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer

Vei opp ca. 50 g av prøven med en nøyaktighet på 0,01 g. Overfør til en 500 ml erlenmeyerkolbe, tilsett 
1,00 ml intern standardløsning (3.9.2), 200 ml ekstraksjonsmiddel (3.12) og sett proppen i kolben. Rist 
blandingen på risteapparatet (4.1) natten over. La blandingen stå i 10 minutter. Overfør en delmengde på  
20 ml av supernatanten til en egnet glassbeholder og fortynn med 20 ml vann. Overfør denne løsningen til 
en ekstraksjonskolonne (3.11) og led den gjennom ved hjelp av vakuum (4.5). Vask kolonnen med 25 ml 
av en blanding av ekstraksjonsmiddel (3.12) og vann, 65 + 35 (V + V). Kast de oppsamlede fraksjonene, 
og eluer forbindelsene med 25 ml av en blanding av ekstraksjonsmiddel (3.12) og vann, 80 + 20 (V + V). 
Inndamp denne fraksjonen til den akkurat når tørrhet ved hjelp av rotasjonsfordamperen (4.3) ved 60 oC. Løs 
opp restmengden i 1,0 ml DMF (3.6), tilsett 1,5 ml vann (3.1) og bland. Filtrer gjennom et membranfilter (4.4). 
Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.3).

5.2.2. Premikser

Vei opp ca. 1 g av prøven med en nøyaktighet på 0,001 g. Overfør til en 500 ml erlenmeyerkolbe, tilsett  
1,00 ml intern standardløsning (3.9.3), 200 ml ekstraksjonsmiddel (3.12) og sett proppen i kolben. Rist 
blandingen på risteapparatet (4.1) natten over. La blandingen stå i 10 minutter. Overfør en delmengde på  
10 000/p ml (p = nominelt innhold av diclazuril i premiksen i mg/kg) av supernatanten til en rundbunnet kolbe av 
passende størrelse. Damp inn til den akkurat når tørrhet, under redusert trykk ved hjelp av rotasjonsfordamperen 
(4.3) ved 60 oC. Løs opp restmengden i 10,0 ml DMF (3.6), tilsett 15,0 ml vann (3.1) og bland. Fortsett med 
HPLC-bestemmelse (5.3).

5.3.  HPLC-bestemmelse

5.3.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende, andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir samme resultater.

Væskekromatografi kolonne 
(4.2.1):

100 mm x 4,6 mm, Hypersil ODS, 3 μm 
kolonnepakning eller tilsvarende

Mobil fase: Framkallervæske A (3.13.1): Vandig løsning av 
ammoniumacetat og tetrabutyl-
ammonium-hydrogensulfat

Framkallervæske B (3.13.2): acetonitril

Framkallervæske C (3.13.3): metanol

Elueringsmetode: — lineærgradient
— startvilkår: A + B + C = 60 + 20 + 20 (V + V + V)
— etter 10 minutter gradienteluering i 30 min til: A + B + C = 45 + 20 + 35 

(V + V + V)
Skyll med B i 10 min

Gjennom strømningshastighet: 1,5–2 ml/min.

Injeksjonsvolum: 20 μl

Detektor bølgelengde: 280 nm

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.10) som 
inneholder 2 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5.3.2. Kal ibrer ings løsn ing

Injiser 20 μl av kalibreringsløsningen (3.10) flere ganger og bestem gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av 
toppene for diclazuril og intern standard.

5.3.3. Prøveløsning

Injiser 20 μl av prøveløsningen (5.2.1 eller 5.2.2) flere ganger og bestem gjennomsnittet av topphøyden 
(-arealet) av toppene for diclazuril og intern standard.
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6.  Beregning av resultater

6.1.  Fôrvarer

Innholdet av diclazuril w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

hd,s = topphøyde (-areal) for diclazuril i prøveløsningen (5.2.1)
hi,s = topphøyde (-areal) for intern standard i prøveløsningen (5.2.1)
hd,c = topphøyde (-areal) for diclazuril i kalibreringsløsningen (3.10)
hi,c = topphøyde (-areal) for intern standard i kalibreringsløsningen (3.10)
cd,c = konsentrasjonen av diclazuril i kalibreringsløsningen i μg/ml (3.10)
m = prøvemengdens vekt i g
V = prøveekstraktets volum i henhold til 5.1.2 (dvs. 2,5 ml)

6.2.  Premikser

Innholdet av diclazuril w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

hd,c = topphøyde (-areal) for diclazuril i kalibreringsløsningen (3.10)
hi,c = topphøyde (-areal) for intern standard i kalibreringsløsningen (3.10)
hd,s = topphøyde (-areal) for diclazuril i prøveløsningen (5.2.2)
hi,s = topphøyde (-areal) for intern standard i prøveløsningen (5.2.2)
cd,c = konsentrasjonen av diclazuril i kalibreringsløsningen i μg/ml (3.10)
m = prøvemengdens vekt i g
V = prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.2 (dvs. 25 ml)
p = nominelt innhold av diclazuril i mg/kg i premiksen

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller ved 
bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2.1 eller 
5.2.2) og kalibreringsløsningen (3.10).

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2.1 eller 5.2.2) økes ved tilsetting av en passende mengde 
kalibreringsløsning (3.10). Mengden av diclazuril som tilsettes, bør være lik mengden av diclazuril som er 
funnet i prøveekstraktet.

Det er bare høyden av diclazuriltoppen og intern standard-toppen som skal økes, etter at det er tatt hensyn både 
til mengden som er tilsatt, og til fortynningen av ekstraktet. Bredden av toppen, i halv høyde, skal være innenfor 
±10 % av den opprinnelige bredden av diclazuriltoppen eller intern standard-toppen av prøveekstraktet uten 
økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm.

b)  Mellom 230 og 320 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,
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c)  Mellom 230 og 320 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride

— 30 % av det høyeste resultatet for et innhold av diclazuril på mellom 0,5 og 2,5 mg/kg,

— 0,75 mg/kg for et innhold av diclazuril på mellom 2,5 og 5 mg/kg,

— 15 % av det høyeste resultatet for et innhold av diclazuril på over 5 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

Gjenfinningen for en (blind)prøve med økt konsentrasjon skal være på minst 80 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier ble fem prøver analysert av elleve laboratorier. Disse prøvene 
besto av to premikser, den ene var blandet med en organisk matriks (O 100) og den andre med en uorganisk 
matriks (A 100). Det teoretiske innholdet er 100 mg diclazuril per kg. De tre fôrblandingene for fjørfe var 
framstilt av tre forskjellige produsenter (NL) (L1/Z1/K1). Det teoretiske innholdet er 1 mg diclazuril per kg. 
Laboratoriene ble bedt om å analysere hver av prøvene én eller to ganger. (Nærmere opplysninger om denne 
undersøkelsen finnes i Journal of AOAC International, bind 77, nr. 6, 1994, s. 1359–1361). Resultatene er 
oppført i tabellen nedenfor:

Prøve 1
A 100

Prøve 2
O 100

Prøve 3
L1

Prøve 4
Z1

Prøve 5
K1

L 11 11 11 11 6

n 19 18 19 19 12

Gjennomsnitt 100,8 103,5 0,89 1,15 0,89

Sr (mg/kg) 5,88 7,64 0,15 0,02 0,03

CVr (%) 5,83 7,38 17,32 1,92 3,34

SR (mg/kg) 7,59 7,64 0,17 0,11 0,12

CVR (%) 7,53 7,38 18,61 9,67 13,65

Nominelt innhold (mg/kg) 100 100 1 1 1

L = antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

Sr = standardavvik for repeterbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet

SR = standardavvik for reproduserbarhet

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

9.  Merknader

Diclazuril-responsen skal tidligere være påvist å være lineær i de konsentrasjonsområder som måles.

G.  BESTEMMELSE AV LASALOCIDNATRIUM

Natriumsalt av en monokarboksylsyrepolyeter som dannes av Streptomyces lasaliensis
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1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme lasalocidnatrium i fôrvarer og premikser. Påvisningsgrensen er 5 
mg/kg, grensen for mengdebestemmelse er 10 mg/kg.

2.  Prinsipp

Lasalocidnatrium ekstraheres fra prøven i sur metanol og bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi 
(HPLC) ved bruk av en spektrofluorimetrisk detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Kaliumdihydrogenfosfat (KH2PO4).

3.2.  Ortofosforsyre, w (w/w) = 85 %.

3.3.  Ortofosforsyreløsning, c = 20 %.

Fortynn 23,5 ml ortofosforsyre (3.2) med vann til 100 ml.

3.4.  6-metyl-2-heptylamin (1,5-dimetylheksylamin), w (w/w) = 99 %.

3.5.  Metanol, HPLC-kvalitet.

3.6.  Saltsyre, tetthet = 1,19 g/ml.

3.7.  Fosfatbufferløsning, c = 0,01 mol/l.

Løs opp 1,36 g KH2PO4 (3.1) i 500 ml vann (3.11) og tilsett 3,5 ml ortofosforsyre (3.2) og 10,0 ml 6-metyl-2-
heptylamin (3.4). Juster pH-verdien til 4,0 med ortofosforsyreløsning (3.3) og fortynn til 1 000 ml med vann 
(3.11).

3.8.  Sur metanol

Overfør 5,0 ml saltsyre (3.6) til en 1 000 ml målekolbe, fyll opp til merket med metanol (3.5) og bland. Denne 
løsningen skal tillages like før bruk.

3.9.  HPLC mobil fase, fosfatbuffer-metanolløsning (5 + 95) (V + V).

Bland 5 ml av fosfatbufferløsningen (3.7) med 95 ml metanol (3.5).

3.10.  Lasalocidnatriumstandard med garantert renhet, C34H53O8Na (natriumsalt av en monokarboksylsyrepolyeter 
som dannes av Streptomyces lasaliensis), E763.

3.10.1. Lasa loc idna t r ium-s tandards tamløsning ,  500  μg/ml

Vei opp 50 mg lasalocidnatrium (3.10) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 100 ml målekolbe, løs opp i sur 
metanol (3.8), fyll opp til merket med samme løsemiddel og bland. Løsningen skal tillages like før bruk.

3.10.2. Lasa loc idna t r ium-s tandardmel lomløsning ,  50  μg/ml

Overfør 10 ml av standardstamløsningen (3.10.1) til en 100 ml målekolbe med pipette, fyll opp til merket med 
sur metanol (3.8) og bland. Denne løsningen skal tillages like før bruk.
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3.10.3. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 og 10,0 ml av standardmellomløsningen (3.10.2) til en rekke 50 ml målekolber. Fyll 
opp til merket med sur metanol (3.8) og bland. Disse løsningene svarer til henholdsvis 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 og 10,0 
μg lasalocidnatrium per ml. Disse løsningene må tillages like før bruk.

3.11.  Vann, HPLC-kvalitet.

4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad (eller vannbad med risteinnretning) med termostat.

4.2.  Membranfiltre, 0,45 μm.

4.3.  HPLC-utstyr med injeksjonssystem, egnet til injeksjonsmengder på 20 μl.

4.3.1.  Væskekromatografikolonne, 125 mm × 4 mm, reversfase C18, 5 µm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.3.2.  Spektrofluorimeter med variabel innstilling av eksitasjons- og emisjonsbølgelengden.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

5.1.1. Bl indprøve

For gjennomføring av gjenfinningsprøven (5.1.2) skal en blindprøve analyseres for å kontrollere at det verken 
er lasalocidnatrium eller interfererende stoffer til stede. Blindprøven skal være av tilsvarende type som selve 
prøven, og det skal ikke påvises lasalocidnatrium eller interfererende stoffer.

5.1.2. Gjenf inningsprøve

En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven etter at den er tilsatt samme mengde 
lasalocidnatrium som selve prøven inneholder. For å øke konsentrasjonen til 100 mg/kg overføres 10 ml av 
standardstamløsningen (3.10.1) til en 250 ml erlenmeyerkolbe, og løsningen inndampes til ca. 0,5 ml. Tilsett 
50 g av blindprøven, bland grundig og la prøven stå i 10 min. Bland igjen flere ganger før ekstraksjonen (5.2) 
påbegynnes.

Dersom det ikke finnes en blindprøve av tilsvarende type som selve prøven (se 5.1.1), kan det alternativt utføres 
en gjenfinningsprøve ved tilsetning av standard. I slike tilfeller tilsettes prøven som skal analyseres, like mye 
lasalocidnatrium som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 
konsentrasjon, og gjenfinningen kan beregnes ved subtraksjon.

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer

Vei opp 5–10 g av prøven med en nøyaktighet på 0,01 g og overfør til en 250 ml erlenmeyerkolbe med 
propp. Tilsett 100,0 ml sur metanol (3.8) med pipette. Sett proppen løst i og roter kolben slik at prøven spres. 
Sett kolben i ultralydbad (4.1) ved ca. 40 oC i 20 minutter, ta den deretter opp av ultralydbadet og avkjøl til 
romtemperatur. La kolben stå i ca. én time til prøven har bunnfelt seg, filtrer deretter en delmengde gjennom et 
membranfilter på 0,45 μm (4.2) ned i en egnet beholder. Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.3).

5.2.2. Premikser

Vei opp 2 g av den umalte prøven med en nøyaktighet på 0,001 g og overfør til en 250 ml målekolbe. Tilsett 
100,0 ml sur metanol (3.8) og roter kolben slik at prøven spres. Sett kolben med innhold i ultralydbad (4.1) ved 
ca. 40 oC i 20 minutter, ta den deretter opp av ultralydbadet og avkjøl til romtemperatur. Fortynn prøven opp til 
merket med sur metanol (3.8) og bland grundig. La kolben stå i ca. én time til prøven har bunnfelt seg, filtrer 
deretter en delmengde gjennom et membranfilter på 0,45 μm (4.2). En passende mengde av det klare filtratet 
fortynnes med sur metanol (3.8), slik at resultatet blir en endelig prøveløsning som inneholder ca. 4 μg/ml 
lasalocidnatrium. Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.3).
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5.3.  HPLC-bestemmelse

5.3.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende, andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Væskekromatografikolonne (4.3.1): 125 mm × 4 mm, reversfase C18, 5 μm kolonnepakning eller tilsvarende.

Mobil fase (3.9): Blanding av fosfatbufferløsning (3.7) og metanol (3.5), 5 + 95 (V + V)

Gjennomstrømningshastighet: 1,2 ml/min.

Detektorbølgelengder:

Eksitasjon: 310 nm

Emisjon: 419 nm

Injeksjonsvolum: 20 μl

Det kromatografiske systemets stabilitet kontrolleres ved å injisere kalibreringsløsningen 
(3.10.3) som inneholder 4,0 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder (eller 
-arealer) og retensjonstider.

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.6.2) flere ganger og bestem gjennomsnittet av topphøydene (-arealene) for 
hver konsentrasjon. Trekk opp en kalibreringskurve ved å benytte gjennomsnittet av topphøydene (-arealene) 
av kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.3.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktene fra 5.2.1 eller 5.2.2 flere ganger ved bruk av samme volum som for kalibreringsløsningene, 
og bestem gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av lasalocidnatrium-toppene.

6.  Beregning av resultater

Konsentrasjonen av lasalocidnatrium i μg/ml bestemmes ut fra den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) som 
er oppnådd ved injeksjon av prøveløsningen (5.3.3) med henvisning til kalibreringskurven.

6.1.  Fôrvarer

Innholdet av lasalocidnatrium w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = konsentrasjonen av lasalocidnatrium i prøveløsningen (5.2.1) i μg/ml

V1 = prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.1 i ml (dvs. 100)

m = prøvemengdens vekt i g

6.2.  Premikser

Innholdet av lasalocidnatrium w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = konsentrasjonen av lasalocidnatrium i prøveløsningen (5.2.2) i μg/ml

V2 = prøveekstraktets volum i henhold til 5.2.2 i ml (dvs. 250)

f = fortynningsfaktor i henhold til 5.2.2

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Metoder basert på spektrofluorimetri er mindre utsatt for interferens enn metoder der det brukes en UV-detektor. 
Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff.
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7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2.1 eller 5.2.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibrerings-
løsning (3.10.3). Mengden av lasalocidnatrium som tilsettes, bør være lik mengden av lasalocidnatrium som 
er funnet i prøveekstraktet. Det er bare høyden av lasalocidnatrium-toppen som skal økes, etter at det er tatt 
hensyn både til mengden som er tilsatt, og til fortynningen av ekstraktet. Bredden av toppen, i halv høyde, skal 
være innenfor ±10 % av den opprinnelige bredden av toppen av prøveekstraktet uten økt konsentrasjon.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride

— 15 % av det høyeste resultatet for et innhold av lasalocidnatrium på mellom 30 og 100 mg/kg,

— 15 mg/kg for et innhold av lasalocidnatrium på mellom 100 og 200 mg/kg,

— 7,5 % av det høyeste resultatet for et innhold av lasalocidnatrium på over 200 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

Gjenfinningen for en (blind)prøve av fôrvarer med økt konsentrasjon skal være på minst 80 %. Gjenfinningen 
for en prøve av premikser med økt konsentrasjon skal være på minst 90 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier(1) ble to prøver av premikser (prøve 1 og 2) og fem prøver av 
fôrvarer (prøve 3–7) analysert av tolv laboratorier. Hver prøve ble analysert to ganger. Resultatene er oppført 
i tabellen nedenfor:

Prøve 1
Kylling-
premiks

Prøve 2
Kalkun-
premiks

Prøve 3
Kalkun-
pelleter

Prøve 4
Kylling-
pelleter

Prøve 5
Kalkunfôr

Prøve 6
Fjørfefôr A

Prøve 7
Fjørfefôr B

L 12 12 12 12 12 12 12

n 23 23 23 23 23 23 23

Gjennomsnitt [mg/kg] 5050 16200 76,5 78,4 92,9 48,3 32,6

sr [mg/kg] 107 408 1,71 2,23 2,27 1,93 1,75

CVr [%] 2,12 2,52 2,24 2,84 2,44 4,00 5,37

sR [mg/kg] 286 883 3,85 7,32 5,29 3,47 3,49

CVR [%] 5,66 5,45 5,03 9,34 5,69 7,18 10,70

Nominelt innhold 
[mg/kg]

5000(*) 16000(*) 80(*) 105(*) 120(*) 50(**) 35(**)

(*) Innhold angitt av produsenten.
(**) Fôrvare tillaget i laboratoriet.

L = antall laboratorier

n = antall enkeltresultater

sr = standardavvik for repeterbarhet

sR = standardavvik for reproduserbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %

_________

(1) The Analyst, 1995, 120, 2175-2180.
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VEDLEGG V

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV UØNSKEDE STOFFER I FÔRVARER

A.  BESTEMMELSE AV FRI OG TOTAL GOSSYPOL

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av fri gossypol, total gossypol og kjemisk beslektede 
stoffer i bomullsfrø, mel av bomullsfrø og bomullsfrøkaker, samt i fôrblandinger som inneholder disse 
fôrmidlene hvor over 20 mg/kg fri gossypol, total gossypol og kjemisk beslektede stoffer er til stede.

2.  Prinsipp

Gossypol ekstraheres sammen med 3-amino-1-propanol, enten med en blanding av 
2-propanol og heksan for bestemmelse av fri gossypol eller med N,N-dimetylformamid for bestemmelse av 
total gossypol. Gossypol konverteres med anilin til gossypol-dianilin, hvis optiske tetthet måles ved 440 nm.

3.  Reagenser

3.1.  Blanding av 2-propanol og heksan: 60 volumdeler 2-propanol blandes med 40 volumdeler n-heksan.

3.2.  Løsemiddel A: Hell ca. 500 ml av blandingen av 2-propanol og heksan (3.1), 2 ml 
3-amino-1-propanol, 8 ml iseddik og 50 ml vann opp i en 1 liter målekolbe. Fyll kolben opp til merket med 
blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne reagensen er stabil i én uke.

3.3.  Løsemiddel B: Overfør 2 ml 3-amino-1-propanol og 10 ml iseddik med pipette til en 100 ml målekolbe. Avkjøl 
blandingen til romtemperatur og fyll kolben opp til merket med N,N-dimetylformamid. Denne reagensen er 
stabil i én uke.

3.4.  Anilin: Dersom den optiske tettheten i blindprøven overskrider 0,022, destilleres anilinen over sinkstøv, og 
den første og siste fraksjonen på 10 % av destillatet slås ut. Lagret i kjøleskap i en brun, godt korket flaske kan 
denne reagensen holde seg i flere måneder.

3.5.  Gossypol-standardløsning A: Ha 27,9 mg gossypol-acetat i en 250 ml målekolbe. Løs opp og fyll opp til merket 
med løsemiddel A (3.2). Overfør 50 ml av denne løsningen med pipette til en 250 ml målekolbe og fyll opp til 
merket med løsemiddel A. Konsentrasjonen av gossypol i denne løsningen er 0,02 mg/ml. Løsningen er klar til 
bruk etter å ha stått én time i romtemperatur.

3.6.  Gossypol-standardløsning B: Løs opp 27,9 mg gossypol-acetat i en 50 ml målekolbe, og fyll opp kolben til 
merket med løsemiddel B (3.3). Konsentrasjonen av gossypol i denne løsningen er 0,5 mg per ml.

Gossypol-standardløsningene A og B er holdbare i 24 timer dersom de beskyttes mot lys.

4.  Utstyr

4.1.  Blandeapparat (mekanisk risteapparat); ca. 35 o/min.

4.2.  Spektrofotometer.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Analyseprøve

Størrelsen på analyseprøven som skal brukes, er avhengig av det antatte innholdet av gossypol i prøven. Det er 
fordelaktig å arbeide med en liten prøve og en relativt stor delmengde av filtratet, slik at det oppnås tilstrekkelig 
gossypol til at det blir mulig å foreta nøyaktige fotometriske målinger. For bestemmelse av fri gossypol i 
bomullsfrø, mel av bomullsfrø og bomullsfrøkaker skal prøven ikke være på over 1 g; for fôrblandinger kan 
den være på inntil 5 g. En delmengde på 10 ml av filtratet er passende i de fleste tilfeller; den skal inneholde 
50–100 μg gossypol. For bestemmelse av total gossypol skal prøven være på mellom 0,5 og 5 g; en delmengde 
på 2 ml av filtratet bør inneholde 40–200 μg gossypol.

Analysen skal utføres ved en romtemperatur på ca. 20 oC.
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5.2.  Bestemmelse av fri gossypol

Plasser analyseprøven i en kolbe på 250 ml med slipt hals, der bunnen er dekket med knust glass. Tilsett 50 
ml av løsemiddel A (3.2) med pipette og sett proppen i kolben som plasseres én time i blandeapparatet. Filtrer 
løsningen gjennom et tørt filter og samle opp filtratet i en liten kolbe med slipt hals. Dekk til trakten med et 
urglass under filtreringen.

Overfør identiske delmengder av filtratet som inneholder 50–100 μg gossypol med pipette til hver av de to 
målekolbene på 25 ml (A og B). Fyll om nødvendig opp kolbene til 10 ml med løsemiddel A (3.2). Fyll deretter 
kolbe A opp til merket med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne løsningen skal brukes som 
referanseløsningen som prøveløsningen skal måles mot.

Overfør 10 ml av løsemiddel A (3.2) med pipette til hver av de to andre kolbene på 25 ml (C og D). Fyll 
opp kolbe C til merket med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Denne løsningen skal brukes som 
referanseløsning som blindprøveløsningen skal måles mot.

Tilsett 2 ml anilin (3.4) til hver av de to kolbene (D) og (B). Varm opp i 30 minutter over kokende vannbad for 
å utvikle fargen. Avkjøl kolbene til romtemperatur, fyll opp til merket med blandingen av 2-propanol og heksan 
(3.1), homogeniser og sett til side i én time.

Mål deretter den optiske tettheten i blindprøveløsningen (D) ved sammenligning med referanseløsningen (C) og 
den optiske tettheten i prøveløsningen (B) ved sammenligning med referanseløsningen (A) i et spektrofotometer 
ved 440 nm med 1 cm tykke glassceller.

Den optiske tettheten i blindprøveløsningen trekkes fra tettheten i prøveløsningen (= korrigert optisk tetthet). 
Fra denne verdien beregnes innholdet av fri gossypol som angitt i 6.

5.3.  Bestemmelse av total gossypol

Overfør en analyseprøve som inneholder 1–5 mg gossypol til en 50 ml målekolbe og tilsett 10 ml av løsemiddel 
B (3.3). Lag samtidig til en blindprøve der 10 ml av løsemiddel B (3.3) helles i en annen 50 ml målekolbe. Varm 
opp de to kolbene i 30 minutter over et kokende vannbad. Avkjøl kolbene til romtemperatur, fyll opp til merket 
med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1). Homogeniser og sett til side i 10–15 minutter, filtrer deretter 
innholdet og samle opp filtratene kolber med slipt hals.

Overfør 2 ml av prøvefiltratet med pipette til hver av de to målekolbene på 25 ml, og 2 ml av blindprøvefiltratet 
til hver av de to andre kolbene på 25 ml. Fyll opp en kolbe fra hver serie til merket med blandingen av 
2-propanol og heksan (3.1). Disse løsningene skal brukes som referanseløsninger.

Tilsett 2 ml anilin (3.4) til hver av de to kolbene. Varm opp i 30 minutter over kokende vannbad for å utvikle 
fargen. Avkjøl kolbene til romtemperatur, fyll opp til 25 ml med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1), 
homogeniser og sett til side i én time.

Mål deretter den optiske tettheten som beskrevet i 5.2 for fri gossypol. Fra denne verdien beregnes innholdet 
av total gossypol som angitt i 6.

6.  Beregning av resultater

Resultatene kan beregnes ut fra den spesifikke optiske tettheten (6.1) eller ved henvisning til en kalibreringskurve 
(6.2).

6.1.  Fra den spesifikke optiske tettheten

Den spesifikke optiske tettheten vil under de vilkår som er beskrevet, være følgende:

Fri gossypol:

Total gossypol:
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Prøvens innhold av fri eller total gossypol beregnes ved bruk av følgende formel:

% gossypol:

der:

E = korrigert optisk tetthet, bestemt i henhold til i 5.2

p = analyseprøven i g

a = delmengde av filtratet i ml

6.2.  Fra en kalibreringskurve

6.2.1. Fr i  gossypol

Lag til to serier med fem 25 ml målekolber. Overfør delmengder på 2,0, 4,0, 6,0, 8,0 og 10,0 ml av 
gossypolstandardløsning A (3.5) med pipette til hver av de to seriene med kolber. Fyll opp kolbene til 10 
ml med løsemiddel A (3.2). Hver serie kompletteres med en 25 ml målekolbe som inneholder bare 10 ml av 
løsemiddel A (3.2) (blindprøve).

Fyll opp kolbene i den første serien (inklusive kolben for blindprøven) til 25 ml med blandingen av 2-propanol 
og heksan (3.1) (referanseserie).

Tilsett 2 ml anilin (3.4) i hver kolbe i annen serie (inklusive kolben for blindprøven). Varm opp i 30 minutter 
over kokende vannbad for å utvikle fargen. Kolbene avkjøles til romtemperatur, fylles opp til merket med 
blandingen av 2-propanol og heksan (3.1), homogeniseres og settes til side i én time (standardserie).

Som beskrevet i 5.2 bestemmes den optiske tettheten for løsningene i standardserien ved å sammenligne med 
de tilsvarende løsningene i referanseserien. Kalibreringskurven trekkes opp ved å avtegne verdiene for den 
optiske tettheten mot de tilsvarende mengdene gossypol (i μg).

6.2.2. Tota l  gossypol :

Lag til seks 50 ml målekolber. I den første kolben helles 10 ml av løsemiddel B (3.3) og i de andre henholdsvis 
2,0, 4,0, 6,0, 8,0 og 10,0 ml av gossypolstandardløsning B (3.6). Fyll opp kolbene til 10 ml med løsemiddel B 
(3.3). Varm opp i 30 minutter over kokende vannbad. Avkjøl kolbene til romtemperatur, fyll opp til merket med 
blandingen av 2-propanol og heksan (3.1) og homogeniser.

Hell 2,0 ml av disse løsningene i hver kolbe i to serier med seks 25 ml målekolber. Fyll kolbene i den første 
serien opp til 25 ml med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1) (referanseserie).

Tilsett 2 ml anilin (3.4) i hver kolbe i annen serie. Varm opp i 30 minutter over kokende vannbad. Avkjøl 
kolbene til romtemperatur, fyll opp til merket med blandingen av 2-propanol og heksan (3.1), homogeniser og 
sett til side i én time (standardserie).

Som beskrevet i 5.2 bestemmes den optiske tettheten for løsningene i standardserien ved å sammenligne med 
de tilsvarende løsningene i referanseserien. Kalibreringskurven trekkes opp ved å avtegne verdiene for den 
optiske tettheten mot de tilsvarende mengdene gossypol (i μg).

6.3.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride

— 15 % av den høyeste verdien for et innhold av gossypol på mindre enn 500 ppm,

— 75 ppm i absolutt verdi for et innhold av gossypol på minst 500 ppm og ikke mer enn 750 ppm,

— 10 % av den høyeste verdien for et innhold av gossypol på mer enn 750 ppm.
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(B)  BESTEMMELSE AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB

I.    PRØVETAKINGSMETODER OG TOLKING AV ANALYSERESULTATER

1.  Formål og virkeområde

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og 
polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB)1 i fôrvarer skal tas i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. De kvantitative kravene i forbindelse med kontroll av stoffer eller 
produkter som er jevnt fordelt i fôrvarene, som fastsatt i punkt 5.A i vedlegg I, får anvendelse. Samleprøver som 
oppnås på denne måten, skal anses som representative for de partier eller delpartier de er tatt fra. På grunnlag av 
innholdet som påvises i laboratorieprøvene, skal det fastslås om grenseverdiene fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/32/EF(2) er overholdt.

2.  Partiets eller delpartiets samsvar med spesifikasjonene

Partiet godkjennes dersom resultatet av én enkelt analyse ikke overskrider grenseverdien som er fastsatt i 
direktiv 2002/32/EF, idet det tas hensyn til måleusikkerheten.

Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i direktiv 2002/32/EF dersom det er hevet over enhver 
rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen(3) som analyseresultatet viser, bekreftet ved en ny analyse(4), 
overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten.

(1) Tabell over toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF) for dioksiner, furaner og dioksinliknende PCB:

Forbindelse TEF-verdi Forbindelse TEF-verdi

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD) «Dioksinlignende» PCB:
2,3,7,8-TCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Non-orto PCB
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 PCB 77 0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 PCB 81 0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 PCB 126 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 PCB 169 0,01
OCDD 0,0001 Mono-orto PCB

PCB 105 0,0001
Dibenzofuraner (PCDF) PCB 114 0,0005
2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 118 0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 PCB 123 0,0001
2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 PCB 156 0,0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 157 0,0005
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00001
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 189 0,0001
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
OCDF 0,0001

Forkortelser som er brukt: «T» = tetra, «Pe» = penta, «Hx» = heksa, «Hp» = hepta, «O» = okta, «CDD» = 
klordibenzo-p-dioksin, «CDF» = klordibenzofuran, «CB» = klorbifenyl.

(2) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(3)  Begrepet «øvre konsentrasjon» innebærer at bidraget til toksisitetsekvivalenten (TEQ) fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik grensen for mengdebestemmelse. Begrepet «nedre konsentrasjon» innebærer at bidraget til toksisitetsekvivalenten 
fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik null. Begrepet «mellomkonsentrasjon» innebærer at bidraget til 
toksisitetsekvivalenten fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, settes lik halvparten av grensen for mengdebestemmelse.

(4)  Prøvene må analyseres to ganger for å utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. Den 
første analysen, idet det tas hensyn til måleusikkerheten, skal bekrefte at kravene er oppfylt. Dersom analysen utføres i forbindelse 
med en dioksinforurensning, kan bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt til analyse, ved hjelp av 
sporbarhet kan knyttes til dioksinforurensningen.
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Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter:

— Ved å beregne utvidet usikkerhet ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, noe som gir et konfidensnivå på 
ca. 95 %. Et parti oppfyller ikke kravene dersom den måte verdien minus U overskrider grenseverdien. 
Dersom dioksiner og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den beregnede 
utvidede usikkerheten for de separate analyseresultatene for dioksiner og dioksinlignende PCB for 
summen av dioksiner og dioksinlignende PCB,

— Ved å fastsette beslutningsgrensen (CCα) i samsvar med kommisjonsvedtak 2002/657/EF(1) (nr. 3.1.2.5 i 
vedlegget – for stoffer det er fastsatt en tillatt grense for). Et parti oppfyller ikke kravene dersom den målte 
verdien er lik eller høyere enn CCα.

Disse tolkningsreglene skal gjelde for analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. De berører 
ikke medlemsstatenes rett til å anvende nasjonale regler på analyser for klageadgangs- eller referanseformål.

II. TILLAGING AV PRØVER OG KRAV TIL ANALYSEMETODER SOM BRUKES VED OFFENTLIG 
KONTROLL AV INNHOLDET AV DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG DIOKSINLIGNENDE PCB

1.  Formål og bruksområde

Disse kravene får anvendelse når fôrmidler og fôrvarer analyseres for å bestemme innholdet av dioksiner 
(polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF)) samt dioksinlignende 
polyklorerte bifenyler (PCB).

Forekomsten av dioksiner i fôrvarer kan overvåkes ved hjelp av en strategi der det brukes en screeningmetode 
til å velge ut prøver med et innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB som enten ligger mindre enn 25 % 
under det aktuelle nivået, eller som overskrider det. Dioksinkonsentrasjonen i disse prøvene med betydelig 
innhold må bestemmes og/eller bekreftes med en bekreftelsesmetode.

Screeningmetoder er metoder som brukes til å påvise forekomst av dioksiner og dioksinlignende PCB på det 
aktuelle nivået. Metodene har høy analysekapasitet og brukes til å undersøke store mengder prøver for å skille 
ut dem som kan vise seg å være positive. De er utformet spesielt for å unngå falskt negative resultater.

Bekreftelsesmetoder er metoder som gir fullstendige eller utfyllende opplysninger slik at dioksiner og 
dioksinlignende PCB på en entydig måte kan identifiseres og mengdebestemmes på det aktuelle nivået.

2.  Bakgrunn

Ettersom prøver fra miljøet og biologisk prøvemateriale (herunder prøver av fôrmidler/fôrvarer) vanligvis 
inneholder komplekse blandinger av forskjellige dioksinforbindelser, er begrepet «toksisitetsekvivalensfaktorer» 
(TEF) blitt utviklet for å forenkle risikovurderingen. Disse toksisitetsekvivalensfaktorene er blitt utarbeidet 
for å uttrykke konsentrasjoner av blandinger av 2,3,7,8-substituerte PCDD og PCDF samt noen non-orto- 
og mono-orto-klorsubstituerte PCB med dioksinlignende virkning i toksisitetsekvivalenter (TEQ) av 2,3,7,8-
TCDD. Konsentrasjonene av de enkelte stoffene i en gitt prøve multipliseres med sine respektive TEF-er, og 
summen av disse verdiene gir den samlede konsentrasjon av dioksinlignende forbindelser, uttrykt i TEQ.

I denne forordning skal den godkjente særskilte grensen for mengdebestemmelse for en enkelt forbindelse være 
konsentrasjonen av en analytt i det ekstraktet av en prøve som for de to forskjellige ionene som skal overvåkes, 
gir et instrumentutslag med et signal/støy-forhold på 3:1 for det minst følsomme signalet, samtidig som det 
oppfyller de grunnleggende kravene, f.eks. retensjonstid og isotopforhold i henhold til framgangsmåten for 
bestemmelse som beskrevet i EPA-metode 1613 revisjon B.

3.  Krav til kvalitetssikring ved tillaging av prøver

De alminnelige bestemmelsene om tillaging av prøver for analyse som fastsatt i vedlegg II får anvendelse.

Dessuten må følgende krav oppfylles:

— Prøvene skal oppbevares og transporteres i beholdere av glass, aluminium, polypropylen eller polyetylen. 
Spor av papirstøv skal fjernes fra prøvebeholderen. Glassvarer skal skylles med løsemidler som på forhånd 
er kontrollert for forekomst av dioksiner.

(1) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8.
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— Det skal utføres en blindprøve ved å gjennomføre hele analyseprosessen, men uten prøven.

— Vekten av prøven som brukes til ekstraksjon, skal være tilstrekkelig høy til at kravene til følsomhet 
oppfylles.

4.  Krav til laboratorier

— Laboratoriene skal dokumentere en metodes ytelse i området for det aktuelle nivået, f.eks. 0,5, 1 og 2 
ganger det aktuelle nivået, med en akseptabel variasjonskoeffisient for gjentatte analyser. Nærmere 
opplysninger om godkjenningskriterier angis i nr. 5.

— Grensen for mengdebestemmelse for en bekreftelsesmetode skal ligge innenfor cirka en femdel av det 
aktuelle nivået for å sikre akseptable variasjonskoeffisienter innenfor området for det aktuelle nivå.

— Som interne kvalitetskontrolltiltak skal det foretas jevnlige blindkontroller og tilsetningsforsøk eller 
analysering av kontrollprøver (om mulig helst med sertifisert referansemateriale).

— Vellykket deltakelse i undersøkelser foretatt ved flere laboratorier der laboratorienes egnethet vurderes, er 
den beste måten å bevise laboratoriets kompetanse med hensyn til bestemte analyser på. Vellykket deltakelse 
i slike undersøkelser, f.eks. av jord eller avløpsvann, beviser ikke nødvendigvis at laboratoriet også har 
kompetanse når det gjelder prøver av næringsmidler eller fôrvarer, som har et lavere forurensningsnivå. 
Derfor er det obligatorisk med løpende deltakelse i undersøkelser foretatt ved flere laboratorier, for å 
bestemme dioksiner og dioksinlignende PCB i relevante fôr-/næringsmiddelmatrikser.

— Laboratoriene skal være akkreditert av et godkjent organ som tilfredsstiller kravene i ISO Guide 58, for å 
sikre at de kvalitetssikrer sine analyser. Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN 
ISO/IEC 17025.

5.  Krav til analysemetoder for dioksiner og dioksinlignende PCB

Grunnleggende krav ved godkjenning av analysemetoder:

— Høy følsomhet og lave påvisningsgrenser. Noen PCDD- og PCDF-forbindelser er ekstremt giftige, 
og påvisningsgrensen for disse skal derfor ligge i pikogram-området TEQ (10-12g). Det er kjent at 
PCB forekommer i høyere konsentrasjoner enn PCDD og PCDF. For de fleste PCB-forbindelser er det 
tilstrekkelig med en følsomhet i nanogram-området (10-9g). Ved måling av de mer giftige dioksinlignende 
PCB-forbindelsene (særlig non-orto-substituerte forbindelser) kreves imidlertid samme følsomhet som for 
PCDD og PCDF.

— Høy selektivitet (spesifisitet). Det må kunne skilles mellom PCDD, PCDF og dioksinlignende PCB og 
en lang rekke andre potensielt interfererende forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forekommer 
i konsentrasjoner som kan være flere ganger høyere enn de relevante analyttenes. For metoder med 
gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS) må det kunne skilles mellom ulike forbindelser, f.eks. 
mellom giftige (som de sytten 2,3,7,8-substituerte PCDD og PCDF og dioksinlignende PCB) og andre 
forbindelser. Med biologiske prøver skal det være mulig å bestemme TEQ-verdier selektivt som summen 
av PCDD, PCDF og dioksinlignende PCB.

— Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon). Bestemmelsen skal gi et gyldig og pålitelig anslag over den 
faktiske konsentrasjonen i en prøve. Høy nøyaktighet (nøyaktighet i måling: graden av samsvar mellom 
måleresultatet og målingens riktige eller tildelte verdi) er nødvendig for å unngå at et resultat av en 
analyse avvises fordi den anslåtte TEQ-verdien ikke er tilstrekkelig pålitelig. Nøyaktighet uttrykkes som 
«riktighet» (differansen mellom den målte gjennomsnittsverdien for en analytt i et sertifisert materiale og 
dens sertifiserte verdi, uttrykt som en prosent av denne verdien) og «presisjon» (RSDR, det vil si relativt 
standardavvik beregnet ut fra resultater oppnådd under reproduserbarhetsforhold.
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Screeningmetodene kan omfatte biologiske prøver og GC/MS-metoder, mens bekreftelsesmetodene er metoder 
med gasskromatografi/massespektrometri med høy oppløsning (HRGC/HRMS).

Følgende kriterier må oppfylles når det gjelder den samlede TEQ-verdien:

Screeningmetoder Bekreftelsesmetoder

Falskt negative resultater < 1 %

Riktighet - 20 % til + 20 %

Presisjon RSDR < 30 % < 15 %

6. Særlige krav til GC/MS-metoder som skal overholdes i forbindelse med screening eller bekreftelse.

— For å validere analysemetoden må det tilsettes 13C-merkede 2,3,7,8-klorsubstituerte interne PCDD/PCDF-
standarder og 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder helt i begynnelsen av analysemetoden, 
f.eks. før ekstraksjon. Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe 
gruppene av PCDD/PCDF og minst én forbindelse for hver av de homologe gruppene av dioksinlignende 
PCB (og eventuelt minst én forbindelse for hver valgte massespektrometriske ioneregistreringsfunksjon 
som brukes til kontroll av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Det beste er likevel, særlig for 
bekreftelsesmetoder, å bruke alle de sytten 13C-merkede 2,3,7,8-substituerte interne PCDD/PCDF-
standardene og alle de tolv 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standardene.

— Ved hjelp av relevante kalibreringsløsninger skal dessuten relative responsfaktorer bestemmes for de 
forbindelser som ikke tilsettes en 13C-merket analog.

— For fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som inneholder mindre enn 10 % fett, skal interne 
standarder tilsettes før ekstraksjonen. For fôrvarer av animalsk opprinnelse som inneholder mer enn 10 % 
fett, kan de interne standardene tilsettes enten før ekstraksjonen eller etter ekstraksjonen av fett. Det skal 
foretas en hensiktsmessig validering av ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne 
standardene ble tilsatt, og av om resultatene er produkt- eller fettbaserte.

— Før analysering med GC/MS skal det tilsettes én eller to gjenfinningsstandarder (surrogatstandarder).

— Gjenfinningen må kontrolleres. For bekreftelsesmetoder skal gjenfinningen av de enkelte interne 
standardene ligge i området 60–120 %. For enkelte forbindelser, særlig visse hepta- og okta-klorerte 
dibenzodioksiner og dibenzofuraner, kan lavere eller høyere gjenfinning aksepteres, forutsatt at deres 
bidrag til TEQ-verdien ikke utgjør mer enn 10 % av den samlede TEQ-verdien (basert på summen av 
PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). For screeningmetoder skal gjenfinningen ligge i området 30–
140 %.

— Dioksiner skal separeres fra interfererende klorerte forbindelser som ikke-dioksinlignende PCB og klorerte 
difenyletere ved hjelp av egnede kromatografiteknikker (fortrinnsvis med florisil-, aluminiumoksid- og/
eller karbonkolonne).

— Isomerer skal være tilstrekkelig separert i gasskromatogrammet (< 25 % fra topp til topp mellom 
1,2,3,4,7,8-HxCDF og 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

— Bestemmelsen skal utføres i samsvar med EPA-metode 1613 revisjon B: «Tetra- through octa-chlorinated 
dioxins and furans by isotope dilution HRGC/HRMS», eller en annen metode som oppfyller tilsvarende 
ytelseskriterier

— Differansen mellom øvre og nedre konsentrasjon skal ikke overskride 20 % for fôrvarer med en 
dioksinforurensning som ligger i området for eller over grenseverdien. For fôrvarer med et forurensningsnivå 
som ligger godt under grenseverdien, kan det være en differanse på 25–40 %.

7.  Screeninganalysemetoder

7.1.  Innledning

Ulike analysemetoder kan utføres ved hjelp av en screeningmetode: en ren screeningmetode eller en kvantitativ 
metode.
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Ren screeningmetode

Prøvenes respons sammenlignes med responsen til en referanseprøve på det aktuelle nivået. Prøver med en 
respons som ligger under referanseprøvens respons, erklæres som negative, mens de med høyere respons antas 
å være positive. Krav:

— Hver analyseserie må omfatte en blindprøve og én eller flere referanseprøver, som ekstraheres og analyseres 
samtidig under identiske forhold. Referanseprøven må vise en klart høyere respons enn blindprøven.

— Det skal brukes ekstra referanseprøver med en konsentrasjon på 0,5 og 2 ganger det aktuelle nivået for å 
påvise analysens effektivitet innenfor det området som er relevant for kontrollen av det aktuelle nivå.

— Når annet prøvemateriale undersøkes, skal referanseprøven(e)s egnethet påvises, fortrinnsvis ved å ta 
med prøver som ved bestemmelse med HRGC/HRMS har vist seg å ha omtrent samme TEQ-nivå som 
referanseprøven, eller en blindprøve tilsatt tilsvarende mengde.

— Ettersom det ikke kan brukes interne standarder i biologiske prøver, er gjentatte analyser svært viktig når 
det gjelder å framskaffe opplysninger om standardavviket innenfor en analyseserie. Variasjonskoeffisienten 
skal ligge på under 30 %.

— For biologiske prøver skal målforbindelser, mulig interferens samt toleransegrenser for nivået i blindprøven 
defineres.

Kvant i ta t iv  metode

Den kvantitative metoden krever standardfortynningsserier, dobbel eller trippel rensing og måling samt kontroll 
av blindprøve og gjenfinning. Resultatet kan uttrykkes som en TEQ-verdi, og det antas at forbindelsene som 
gir opphav til utslaget, samsvarer med TEQ-prinsippet. For dette formål brukes TCDD (eller en dioksin/furan/
dioksinlignende PCB-standardblanding) til å framstille en kalibreringskurve for beregning av TEQ-nivået i 
ekstraktet og dermed også i prøven. Deretter korrigeres dette for TEQ-nivået beregnet for en blindprøve (for å 
ta hensyn til urenheter fra løsemidler og kjemikalier som er brukt), og for en gjenfinning (som beregnes ut fra 
TEQ-nivået i en kvalitetskontrollprøve der konsentrasjonen ligger omtrent på det aktuelle nivået). Det er viktig 
å bemerke at noe av årsaken til det påviselige gjenfinningstapet kan være virkninger som skyldes matriks og/
eller forskjeller mellom TEF-verdiene i de biologiske prøvene og de offisielle TEF-verdiene som WHO har 
fastsatt.

7.2.  Krav til screeninganalysemetoder

— GC/MS-analysemetoder og biologiske prøver kan brukes til screening. Ved bruk av GC/MS-metoder skal 
kravene fastsatt i nr. 6 gjelde. Det er fastsatt særskilte krav til cellebaserte biologiske prøver i nr. 7.3 og til 
prøvesettbaserte biologiske prøver i nr. 7.4.

— Det er nødvendig med opplysninger om antall falskt positive og falskt negative resultater for et stort antall 
prøver som ligger under eller over grenseverdien eller tiltaksgrensen, sammenlignet med TEQ-verdiene 
som er bestemt med en bekreftende analysemetode. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal ligge 
på under 1 %. Andelen falskt positive prøver skal være tilstrekkelig lav til at det lønner seg å bruke en 
screeningmetode.

— Positive resultater skal alltid bekreftes ved hjelp av en bekreftende analysemetode (HRGC/HRMS). I 
tillegg skal prøver innenfor et stort TEQ-område bekreftes med HRGC/HRMS (ca. 2–10 % av de negative 
prøvene). Det skal opplyses om graden av samsvar mellom resultatene fra biologiske prøver og resultatene 
fra HRGC/HRMS.

7.3.  Særlige krav til cellebaserte biologiske prøver

— Når biologiske prøver analyseres, kreves det for hver analyse en serie referansekonsentrasjoner av TCDD 
eller av en dioksin/furan-blanding (fullstendig dose/respons-kurve med R2 > 0,95). For screeningformål 
kan imidlertid en utvidet lavnivåkurve benyttes ved analysering av prøver med lavt innhold.

— En TCDD-referansekonsentrasjon (på omkring tre ganger grensen for mengdebestemmelse) på et 
kvalitetskontrollskjema skal brukes til å vise resultatene av den biologiske prøven over et konstant tidsrom. 
Et alternativ kan være å basere seg på den relative responsen til en referanseprøve sammenholdt med 
TCDD-kalibreringskurven, ettersom cellenes respons kan avhenge av en rekke faktorer.

— For hver type referansemateriale skal kvalitetskontrolldiagrammer utarbeides og kontrolleres for å sikre at 
resultatet er i samsvar med fastsatte retningslinjer.
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— Særlig for kvantitative beregninger må induksjonen for prøvefortynningen som brukes, ligge innenfor 
den lineære delen av responskurven. Prøver som ligger over den lineære delen av responskurven, skal 
fortynnes og analyseres på nytt. Det anbefales derfor å analysere minst tre fortynninger om gangen.

— Standardavviket skal ikke overskride 15 % ved tredobbel bestemmelse av hver fortynnede prøve, og heller 
ikke overskride 30 % mellom tre innbyrdes uavhengige forsøk.

— Påvisningsgrensen kan settes til tre ganger standardavviket for blindprøveløsningen eller 
bakgrunnsresponsen. Det er også mulig å bruke en respons som ligger over bakgrunnsresponsen 
(induksjonsfaktor fem ganger høyere enn blindprøveløsningen), beregnet ut fra dagens kalibreringskurve. 
Grensen for mengdebestemmelse kan settes til fem–seks ganger standardavviket for blindprøveløsningen 
eller bakgrunnsresponsen, eller det kan brukes en respons som ligger klart over bakgrunnsresponsen 
(induksjonsfaktor ti ganger høyere enn blindprøveløsningen), beregnet ut fra dagens kalibreringskurve.

7.4.  Særlige krav til prøvesettbaserte biologiske prøver

— Det skal sikres at de prøvesettbaserte biologiske prøvene er tilstrekkelig følsomme og pålitelige til å kunne 
brukes for fôrvarer.

— Produsentens anvisninger for tillaging og analysering av prøver må følges.

— Prøvesett der holdbarhetsdatoen er utløpt, skal ikke brukes.

— Materialer eller komponenter som er beregnet brukt med andre prøvesett, skal ikke brukes.

— Prøvesett skal oppbevares innenfor det angitte temperaturområdet for oppbevaring, og brukes ved angitt 
brukstemperatur.

— Påvisningsgrensen for immunologiske analyser fastsettes som summen av gjennomsnittet og tre ganger 
standardavviket ved ti gjentatte analyser av blindprøven, dividert med helningsverdien for den lineære 
regresjonsligningen.

— Det skal brukes referansestandarder ved laboratorieanalyser for å sikre at responsen for standarden ligger 
innenfor et akseptabelt område.

8.  Rapportering av resultater

I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av 
de enkelte PCDD-/PCDF- og PCB-forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og 
mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan 
tolkes i henhold til bestemte krav.

Rapporten skal også inneholde opplysninger om prøvens lipidinnhold og om hvilken metode som er brukt til 
å ekstrahere fettet.

Gjenfinningsprosenten for de enkelte interne standarder skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i 
nr. 6, dersom grenseverdien er overskredet, og i andre tilfeller på anmodning.

Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 
parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er 
den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på ca. 95 %. 
Dersom dioksiner og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den beregnede utvidede 
usikkerheten for de separate analyseresultatene for dioksiner og dioksinlignende PCB på summen av dioksiner 
og dioksinlignende PCB.

Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i I.2 i denne del B), skal denne 
parameteren rapporteres.

________
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VEDLEGG VI

ANALYSEMETODER FOR BESTEMMELSE AV BESTANDDELER AV ANIMALSK OPPRINNELSE I 
FORBINDELSE MED OFFENTLIG KONTROLL AV FÔRVARER

Vilkår for mikroskopisk bestemmelse, identifisering eller beregning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i 
fôrvarer

1.  Formål og bruksområde

Disse vilkårene skal brukes ved bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse (definert som produkter 
som stammer fra bearbeiding av slakt og deler av slakt av pattedyr, fjørfe og fisk) i fôrvarer, utført ved hjelp 
av mikroskopundersøkelse innenfor rammen av det samordnede inspeksjonsprogrammet på området fôrvarer 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 882/2004(1). Forutsatt at metodene i dette vedlegg 
brukes i alle offentlige kontroller, kan det også utføres en ny analyse ved bruk av varianter av denne metoden 
eller alternative metoder for å kunne påvise visse typer animalske bestanddeler med større nøyaktighet eller 
fastsette nærmere de animalske bestanddelenes opprinnelse. Videre kan en protokollvariant brukes ved 
undersøkelse av visse bestemte animalske bestanddeler som plasma eller bein i talg (se også nr. 9), forutsatt 
at disse analysene gjøres i tillegg til de analysene som er fastsatt i det samordnede inspeksjonsprogrammet.

2.  Følsomhet

Avhengig av den animalske bestanddelens art kan svært små mengder (< 0,1 %) påvises i fôrvarer.

3.  Prinsipp

Til identifikasjon brukes en representativ prøve som er tatt i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegg I 
og som er tillaget på egnet måte. Følgende protokoll er egnet for håndtering av fôrvarer med lavt vanninnhold. 
Fôrvarer med et vanninnhold på over 14 % skal tørkes (kondenseres) før håndtering. Spesialfôr eller fôrmidler 
(f.eks. fett, oljer) krever særskilt behandling (se nr. 9). Bestanddeler av animalsk opprinnelse identifiseres 
på grunnlag av typiske kjennetegn som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibre og andre kjøttpartikler, 
brusk, ben, horn, hår, bust, blod, fjør, eggeskall, fiskeben, skjell). Identifikasjon skal gjennomføres på både en 
siktefraksjon (6.1) og et konsentrert sediment (6.2) av prøven.

4.  Reagenser

4.1.  Prepareringsmiddel

4.1.1.  Kloralhydrat (vandig, 60 % w/v)

4.1.2.  Lut (NaOH 2,5 % w/v eller KOH 2,5 % w/v) for siktefraksjoner

4.1.3.  Parafinolje eller glyserol (viskositet: 68–81) for mikroskopundersøkelse av sedimentet

4.2.  Skyllemiddel

4.2.1.  Alkohol, 96 %

4.2.2.  Aceton

4.3.  Konsentreringsløsning

4.3.1.  Tetrakloretylen (tetthet 1,62)

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
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4.4.  Fargereagenser

4.4.1.  Jod/kaliumjodid-løsning (løs opp 2 g kaliumjodid i 100 ml vann og tilsett 1 g jod mens løsningen ristes)

4.4.2.  Alizarin rød (fortynn 2,5 ml 1M saltsyre i 100 ml vann og tilsett 200 mg alizarin rød til denne løsningen)

4.4.3.  Cystinreagens (2 g blyacetat, 10 g NaOH/100 ml H2O)

4.4.4.  Jod/kaliumjodid-løsning (oppløst i 70 % etanol)

4.5.  Reagens til bleking

4.5.1  Natriumhypoklorittløsning som fås kjøp i handelen (9,6 % aktivt klor)

5.  Utstyr og tilbehør

5.1.  Analysevekt (nøyaktighet på 0,01 g med unntak for det konsentrerte sedimentet: 0,001 g).

5.2.  Utstyr til oppmaling (kvern eller morter, særlig for fôrvarer som inneholder > 15 % fett ved analyse).

5.3.  Kvadratsikt med maskevidde på høyst 0,50 mm.

5.4.  Separasjonstrakt eller begerglass med konisk bunn for bunnfelling.

5.5.  Stereomikroskop (minst 40 x forstørrelse).

5.6.  Sammensatt mikroskop (minst 400 x forstørrelse), gjennomfallende eller polarisert lys.

5.7.  Standard laboratorieglass.

Alt utstyr skal være grundig rengjort. Separasjonstrakter og glass skal vaskes i oppvaskmaskin. Sikter skal 
rengjøres med børste med stiv bust.

6.  Framgangsmåte

Fôrvarer i pelletform kan siktes på forhånd dersom begge fraksjoner analyseres som separat prøve.

Minst 50 g av prøven skal forbehandles (males om nødvendig grundig med egnet maleutstyr (5.2) for å oppnå 
passende struktur). Fra det malte materialet tas to representative prøver, én til siktefraksjonen (minst 5 g) (6.1) 
og én til det konsentrerte sedimentet (minst 5 g) (6.2). For identifikasjon kan prøvene tilsettes fargereagenser 
(6.3).

For å angi de animalske proteinenes art og partiklenes opprinnelse kan et system for beslutningsstøtte, f.eks. 
ARIES, benyttes og referanseprøvene dokumenteres.

6.1.  Identifikasjon av bestanddeler av animalsk opprinnelse i siktefraksjoner

Minst 5 g av prøven siktes gjennom sikten (5.3) i to fraksjoner.

Siktefraksjonen(e) med størst partikler (eller en representativ del av fraksjonen) strykes ut i et tynt lag på et 
egnet underlag og screenes systematisk for bestanddeler av animalsk opprinnelse under stereomikroskopet 
(5.5) ved forskjellige forstørrelser.

Objektglass med de(n) finpartiklede siktefraksjonen(e) screenes systematisk for bestanddeler av animalsk 
opprinnelse under det sammensatte mikroskopet (5.6) ved forskjellige forstørrelser.
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6.2.  Identifikasjon av bestanddeler av animalsk opprinnelse i det konsentrerte sedimentet

Minst 5 g (med en nøyaktighet på 0,01 g) av prøven overføres til en separasjonstrakt eller et begerglass for 
bunnfelling med konisk bunn og behandles med minst 50 ml tetrakloreten (4.3.1). Blandingen ristes eller 
omrøres gjentatte ganger.

— Dersom en lukket separasjonstrakt benyttes, skal sedimentet stå tilstrekkelig lenge (minst 3 minutter) før 
sedimentet fraskilles. Rist på nytt og la sedimentet stå i minst tre minutter til. Sedimentet fraskilles på nytt.

— Dersom et åpent begerglass benyttes, skal sedimentet stå minst 5 minutter før det fraskilles.

Hele sedimentet tørkes og deretter veies (med en nøyaktighet på 0,001 g). Veiing er bare nødvendig dersom 
beregning er påkrevd. Dersom sedimentet består av mange store partikler, kan det siktes gjennom en sikt (5.3) 
i to fraksjoner. Det tørkede sedimentet undersøkes for bestanddeler av bein under stereomikroskop (5.5) og 
sammensatt mikroskop (5.6).

6.3.  Bruk av prepareringsmidler og fargereagenser

Bruk av særskilte prepareringsmidler og fargereagenser gjør mikroskopisk identifikasjon av bestanddeler av 
animalsk opprinnelse lettere.

Kloralhydrat (4.1.1): Ved forsiktig oppvarming kan cellestrukturer ses klarere ettersom stivelseskorn 
gelatineres og uønsket celleinnhold fjernes.

Lut (4.1.2): Natriumhydroksid eller kaliumhydroksid klarner fôrmaterialet og gjør det enklere å påvise 
muskelfibre, hår og annet vev som inneholder keratin.

Parafinolje eller glyserol (4.1.3): Bestanddeler av bein kan lett påvises i dette prepareringsmiddelet ettersom 
de fleste hulrom forblir fylt med luft og vises som svarte hull på ca. 5–15 μm.

Jod/kaliumjodid-løsning (4.4.1): Brukes for påvisning av stivelse (blåfiolett farge) og protein (guloransje 
farge). Løsningene kan om nødvendig fortynnes.

Alizarin rød-løsning (4.4.2): Gir rød/rosa farge i bein, fiskebein og skjell. Før sedimentet tørkes (se 6.2), skal 
hele sedimentet overføres til et prøverør av glass og skylles to ganger med ca. 5 ml alkohol (4.2.1) (bruk et 
Vortex blandeapparat begge ganger og la løsningen bunnfelle i ca. ett minutt før den tømmes av). Før denne 
fargereagensen benyttes, skal sedimentet blekes ved tilsetting av minst 1 ml natriumhypoklorittløsning (4.5.1). 
La reagere i 10 minutter. Fyll røret med vann, la sedimentet bunnfelle i 2–3 minutter og hell av vannet og de 
suspenderte partiklene. Skyll sedimentet to ganger til med ca. 10 ml vann (bruk et Vortex blandeapparat, la 
bunnfelle og hell av vannet for hver gang). Tilsett 2–10 dråper (eller mer avhengig av restmengden) av alizarin 
rød-løsningen. Rist blandingen og la den reagere i noen sekunder. Det fargede sedimentet skal skylles to ganger 
med ca. 5 ml alkohol (4.2.1) og deretter én gang med aceton (4.2.2) (bruk et Vortex blandeapparat hver gang og 
la løsningen bunnfelles i ca. ett minutt før den helles av). Sedimentet er nå klart til å tørkes.

Cystinreagens: (4.4.3): Ved forsiktig oppvarming blir bestanddeler som inneholder cystin (hår, fjør osv.), 
brunsvarte.

6.4.  Undersøkelse av fôrvarer som kan inneholde fiskemel

Minst ett objektglass av den finpartiklede siktefraksjonen og den finpartiklede fraksjonen av sedimentet skal 
undersøkes under sammensatt mikroskop (se 6.1 og 6.2).

I de tilfeller der etiketten viser at ingrediensene omfatter fiskemel, eller tilstedeværelse av fiskemel mistenkes 
eller påvises i den første undersøkelsen, skal minst ytterligere to objektglass av den finpartiklede siktefraksjonen 
fra den opprinnelige prøven og hele sedimentfraksjonen undersøkes.

7.  Beregning og evaluering

Medlemsstatene skal sikre at de framgangsmåtene som er beskrevet i dette nummer, brukes når en offentlig 
analyse utføres for å beregne mengden (og ikke bare påvise tilstedeværelse) av animalske bestanddeler.

Beregningen kan bare utføres dersom bestanddelene av animalsk opprinnelse inneholder beinfragmenter.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/210 12.2.2015

Beinfragmenter fra varmblodige arter som lever på land (dvs. pattedyr og fugler) kan skilles fra ulike typer 
fiskebein på objektglasset ved de typiske hulrommene. Andelen bestanddeler av animalsk opprinnelse i 
prøvematerialet beregnes ved at følgende tas i betraktning:

— den beregnede andelen (vektprosent) av beinfragmenter i det konsentrerte sedimentet, og

— andelen (vektprosent) av bein i bestanddelene av animalsk opprinnelse.

Beregningen skal baseres på minst tre (om mulig) objektglass og minst fem felt per objektglass. I fôrblandinger 
vil det konsentrerte sedimentet som regel ikke bare inneholde bein fra landdyr og fiskebeinfragmenter, men 
også partikler med høy spesifikk vekt, f.eks. mineraler, sand, forvedede plantefragmenter og lignende.

7.1.  Beregnet verdi av prosentandelen beinfragmenter

% beinfragmenter fra landdyr = (S × c)/W

% fragmenter av fiskebein og skjell = (S × c)/W

(S = sedimentvekt (mg), c = korreksjonsfaktor (%) for den beregnede delen av bein fra landdyr i sedimentet,  
d = korreksjonsfaktor (%) for den beregnede delen av fragmenter av fiskebein og skjell i sedimentet, W = vekt 
av prøvematerialet for sedimentering (mg)).

7.2.  Beregnet mengde bestanddeler av animalsk opprinnelse

Andelen av bein i animalske produkter kan variere svært mye. (Prosentandelen av bein i 
beinmel er i størrelsesorden 50–60 % og i kjøttmel 20–30 %. I fiskemel varierer innholdet 
av bein og skjell alt etter fiskemelets kategori og opprinnelse, normalt i størrelsesordenen 
10–20 %).

Dersom man vet hvilken type dyremel som er til stede i prøven, er det mulig å beregne innholdet:

Beregnet innhold av bestanddeler av produkter fra landdyr (%)= (S × c)/(W × f) × 100

Beregnet innhold av bestanddeler av fiskeprodukter (%)= (S × d)/(W × f) × 100

(S = sedimentvekt (mg), c = korreksjonsfaktor (%) for den beregnede delen av bestanddeler av bein fra 
landdyr i sedimentet, d = korreksjonsfaktor (%) for den beregnede delen av fragmenter av fiskebein og skjell 
i sedimentet, f = korreksjonsfaktor for andelen av bein i bestanddelene av animalsk opprinnelse i prøven som 
undersøkes, W = vekt av prøvematerialet for sedimentering (mg)).

8.  Presentasjon av resultatene av undersøkelsen

Rapporten skal minst inneholde opplysninger om tilstedeværelsen av bestanddeler som stammer fra landdyr og 
fiskemel. De ulike tilfellene skal presenteres som følger:

8.1.  Når det gjelder tilstedeværelse av bestanddeler som stammer fra landdyr:

— i den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av mikroskop, ble det ikke funnet bestanddeler som 
stammer fra landdyr i den innsendte prøven,

 eller

— i den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av mikroskop, ble det funnet bestanddeler som stammer fra 
landdyr i den innsendte prøven,

8.2.  og når det gjelder tilstedeværelsen av fiskemel:

— i den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av mikroskop, ble det ikke funnet bestanddeler som 
stammer fra fisk i den innsendte prøven,

 eller

— i den grad det har vært mulig å fastslå ved bruk av mikroskop, ble det funnet bestanddeler som stammer fra 
fisk i den innsendte prøven,
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I de tilfeller der bestanddeler som stammer fra fisk eller landdyr påvises, kan undersøkelsesrapporten om 
nødvendig gi en nærmere beregning av mengden bestanddeler som er påvist (x %, < 0,1 %, 0,1–0,5 %, 0,5–5 % 
eller > 5 %), og om mulig en nærmere angivelse av typen landdyr og hvilke animalske bestanddeler som er 
påvist (muskelfibre, brusk, bein, horn, hår, bust, fjør, blod, eggeskall, fiskebein, skjell).

I de tilfeller der mengden av animalske bestanddeler er beregnet, skal det oppgis hvilken korreksjonsfaktor, f, 
som er brukt.

I de tilfeller der bestanddeler av bein fra landdyr påvises, skal rapporten inneholde følgende tilleggsopplysning:

«Det kan ikke utelukkes at ovennevnte bestanddeler stammer fra pattedyr.»

Det er ikke nødvendig å ta med denne tilleggsopplysningen der beinfragmentene fra landdyr allerede er angitt 
som beinfragmenter fra fjørfe eller pattedyr.

9.  Valgfri protokoll for analyse av fett eller olje

Følgende protokoll kan benyttes for analyse av fett eller olje:

— Dersom fettet er i fast form, kan det f.eks. varmes opp i mikrobølgeovn til det blir flytende.

— 40 ml fett overføres med pipette fra bunnen av prøven til et sentrifugeringsrør.

— Sentrifuger i 10 minutter ved 4 000 o/min.

— Dersom fettet er i fast form etter sentrifugeringen, varmes det opp igjen i ovn til det blir flytende. Gjenta 
sentrifugeringen i 5 minutter ved 4 000 o/min.

— Halvparten av de sedimenterte urenhetene overføres med en liten skje eller spatel til en liten petriskål eller 
et objektglass for mikroskopisk identifikasjon av mulig innhold av animalske bestanddeler (kjøttfibre, fjør, 
beinfragmenter osv.). Som prepareringsmiddel for mikroskopi anbefales parafinolje eller glyserol.

— Resten av urenhetene brukes til sedimentering som beskrevet i 6.2.

___________
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VEDLEGG VII

METODE FOR Å BEREGNE ENERGIVERDIEN I FJØRFEFÔR

1.  Beregningsmetode og angivelse av energiverdi

Energiverdien i fôrblandinger for fjørfe skal beregnes etter formelen nedenfor ut fra visse analytiske 
bestanddelers prosentvise andel av fôrvaren. Verdien skal angis i megajoule (MJ) omsettelig energi (OE), 
korrigert for nitrogen, per kg fôrblanding:

MJ/kg OE = 0,1551 x % råprotein + 0,3431 x % råfett + 0,1669 x % stivelse + 0,1301 x % totalsukker (uttrykt 
som sukrose).

2.  Toleranse for angitte verdier

Dersom det ved den offentlige kontrollen fastslås et avvik (økning eller reduksjon i fôrvarens energiverdi) 
mellom kontrollresultatet og den angitte energiverdien, skal det benyttes en minimumstoleranse på 0,4 MJ/
kg av OE.

3.  Presentasjon av resultater

Resultatet som oppnås ved anvendelsen av ovennevnte formel, skal angis med en nøyaktighet på én desimal.

4.  Prøvetakings- og analysemetoder

Prøvetaking av fôrblandinger og bestemmelse av innholdet av analytiske bestanddeler angitt i 
beregningsmetoden, skal foretas etter henholdsvis prøvetakings- og analysemetodene for offentlig kontroll av 
fôrvarer fastsatt av Fellesskapet.

Følgende metoder får anvendelse:

— ved bestemmelse av råfettinnhold: framgangsmåte B i metode for bestemmelse av råoljer og -fett fastsatt i 
vedlegg III del H.

— ved bestemmelse av stivelsesinnhold: den polarimetriske metode fastsatt i vedlegg III del L.

__________
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VEDLEGG VIII

ANALYSEMETODER FOR KONTROLL AV FOREKOMST I FÔRVARER AV TILSETNINGSSTOFFER 
SOM IKKE LENGER ER TILLATT

Viktig:

Mer følsomme metoder for analyse enn metodene som er nevnt i dette vedlegget kan benyttes for påvisning i 
fôrvarer av tilsetningsstoffer som ikke lenger er tillatt.

Analysemetodene som er omhandlet i dette vedlegget, skal benyttes for bekreftelsesformål.

A.  BESTEMMELSE AV METYLBENZOKAT

7-benzyloksy-6-butyl-3-metoksikarbonyl-4-kinolon

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av metylbenzokat i fôrvarer. Grensen for 
mengdebestemmelse er 1 mg/kg.

2.  Prinsipp

Metylbenzokat ekstraheres fra prøven med en løsning av metansulfonsyre i metanol. Ekstraktet renses med 
diklormetan, ved ionebytterkromatografi og deretter igjen med diklormetan. Innholdet av metylbenzokat 
bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Diklormetan

3.2.  Metanol, HPLC-kvalitet

3.3.  HPLC mobil fase

Blanding av metanol (3.2) og vann (HPLC-kvalitet) 75 + 25 (v + v).

Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm filter (4.5) og avgass den (f.eks. ved ultralydbehandling i 10 minutter).

3.4.  Metansulfonsyreløsning, c = 2 %.

Fortynn 20,0 ml metansulfonsyre i metanol (3.2) til 1 000 ml.

3.5.  Saltsyreløsning, c = 10 %

Fortynn 100 ml saltsyre (ρ20 1,18 g/ml) i vann til 1 000 ml.

3.6.  Kationebytterharpiks Amberlite CG-120 (Na), 100–200 mesh

Harpiksen behandles før bruk. Bland 100 g harpiks med 500 ml saltsyreløsning (3.5) og varm opp til 
kokepunktet på en kokeplate under stadig omrøring. La blandingen avkjøles, og hell av syren. Filtrer deretter 
harpiksen gjennom filterpapir under vakuum. Vask harpiksen med 500 ml vann to ganger og deretter med 250 
ml metanol (3.2). Skyll harpiksen med ytterligere 250 ml metanol, og tørk ved å sende en luftstrøm gjennom 
filterkaken. Oppbevar den tørkede harpiksen i en flaske med propp.
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3.7.  Standard: ren metylbenzokat (7-benzyloksy-6-butyl-3-metoksikarbonyl-4-kinolon)

3.7.1. Mety lbenzokat -s tandards tamløsning ,  500  μg/ml

Vei opp 50 mg standard (3.7) med en nøyaktighet på 0,1 mg, løs opp stoffet i metansulfonsyreløsning (3.4) i en 
100 ml målekolbe, fyll opp til merket og bland.

3.7.2. Mety lbenzokat -s tandardmel lomløsning ,  50  μg/ml

Overfør 5,0 ml av metylbenzokat-standardstamløsningen (3.7.1) til en 50 ml målekolbe, fyll opp til merket med 
metanol (3.2) og bland.

3.7.3. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør henholdsvis 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 og 5,0 ml av metylbenzokat-standardmellomløsningen (3.7.2.) til en rekke 
25 ml målekolber. Fyll opp til merket med mobil fase (3.3) og bland. Disse løsningene har konsentrasjoner av 
metylbenzokat på henholdsvis 2,0, 4,0, 6,0, 8,0 og 10,0 μg/ml. Løsningene skal tillages like før bruk.

4.  Utstyr

4.1.  Risteapparat

4.2.  Rotasjonsfordamper

4.3.  Glasskolonne (250 mm x 15 mm) utstyrt med stoppekran og en beholder med volum på ca. 200 ml

4.4.  HPLC-utstyr med UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor

4.4.1.  Væskekromatografikolonne: 300 mm × 4 mm, C18, 10 μm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.5.  Membranfiltre, 0,22 μm

4.6.  Membranfiltre, 0,45 μm

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er metylbenzokat eller interfererende stoffer til 
stede.

5.1.2.  En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven som er tilsatt like mye metylbenzokat som 
mengden som finnes i prøven. For å øke konsentrasjonen til 15 mg/kg, tilsettes 600 μl av standardstamløsningen 
(3.7.1) til en 20 g blindprøve. Bland og vent i 10 minutter før ekstraksjonen (5.2) innledes.

Merk at for denne metoden skal blindprøven være av tilsvarende type som prøven, og ved analyse skal det ikke 
påvises metylbenzokat.

5.2.  Ekstraksjon

Vei opp ca. 20 g av den tilberedte prøven med en nøyaktighet på 0,01 g og overfør mengden til en 250 ml 
erlenmeyerkolbe. Tilsett 100,0 ml metanolsulfonsyreløsning (3.4) og rist i 30 minutter på risteapparatet (4.1). 
Filtrer løsningen gjennom et filterpapir og oppbevar filtratet for væske-væske-fordeling (5.3).

5.3.  Væske-væske-fordeling

Overfør 25,0 ml av filtratet (5.2) til en 500 ml skilletrakt som inneholder 100 ml saltsyreløsning (3.5). 
Tilsett 100 ml diklormetan (3.1) til trakten, og rist i ett minutt. Etter at de to fasene har skilt seg, tappes 
den nederste fasen (diklormetan) i en 500 ml rundbunnet kolbe. Gjenta ekstraksjonen av vannfasen med 
ytterligere to mengder diklormetan på 40 ml, og bland disse med det første ekstraktet i den rundbunnede 
kolben. Damp inn diklormetanekstraktet til tørrhet på rotasjonsfordamperen (4.2) under redusert trykk ved 
40 oC. Løs opp restmengden i 20–25 ml metanol (3.2), sett propp i kolben, og oppbevar hele ekstraktet til 
ionebytterkromatografi (5.4).
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5.4.  Ionebytterkromatografi

5.4.1. Ti l lag ing  av  ka t ionebyt te rkolonnen

Sett en glassullpropp i den nederste enden av en glasskolonne (4.3). Lag til en oppslemming av 5,0 g av den 
behandlede kationebytterharpiksen (3.6) og 50 ml saltsyre (3.5), overfør blandingen til glasskolonnen, og gi 
den tid til å sette seg. Tapp av overskuddet av syre til like over harpiksoverflaten og vask kolonnen med vann 
til vaskevannet er nøytralt overfor lakmus. Overfør 50 ml metanol (3.2) til kolonnen og la den synke ned til 
harpiksoverflaten.

5.4.2. Kolonnekromatograf i

Overfør 5,0 ml av det tillagde ekstraktet (5.3) forsiktig med pipette til kolonnen. Skyll den rundbunnede kolben 
med to mengder på 5–10 ml metanol (3.2), og overfør skyllevæsken til kolonnen. La ekstraktet synke til 
harpiksoverflaten og vask kolonnen med 50 ml metanol. Gjennomstrømningshastigheten må ikke overskride 5 
ml per minutt. Fjern vaskevannet. Eluer metylbenzokat fra kolonnen ved bruk av 150 ml metansulfonsyreløsning 
(3.4) og samle opp eluatet fra kolonnen i en 250 ml erlenmeyerkolbe.

5.5.  Væske-væske-fordeling

Overfør eluatet (5.4.2) til en skilletrakt på 1 liter. Skyll erlenmeyerkolben med 5–10 ml metanol (3.2), og bland 
skyllevæsken med innholdet i skilletrakten. Tilsett 300 ml saltsyreløsning (3.5) og 130 ml diklormetan (3.1). 
Rist i ett minutt og la de to fasene skilles. Tapp den nederste fasen (diklormetan) i en 500 ml rundbunnet kolbe. 
Gjenta ekstraksjonen av vannfasen med ytterligere to mengder diklormetan, hver på 70 ml, og bland disse 
ekstraktene med det første i den rundbunnede kolben.

Damp inn diklormetanekstraktet til tørrhet på rotasjonsfordamperen (4.2) under redusert trykk ved 40 oC. Løs 
opp restmengden med ca. 50 ml metanol (3.2), og overfør løsningen kvantitativt til en 10 ml målekolbe. Skyll 
den rundbunnede kolben med ytterligere to mengder på 1–2 ml metanol og overfør væsken til målekolben. Fyll 
opp til merket med metanol og bland. Filtrer en delmengde gjennom et membranfilter (4.6). Oppbevar denne 
løsningen til HPLC-bestemmelsen (5.6).

5.6.  HPLC-bestemmelse

5.6.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

— Væskekromatografikolonne (4.4.1),

— HPLC mobil fase: blanding av metanol og vann (3.3),

— gjennomstrømningshastighet: 1–1,5 ml/min,

— detektorbølgelengde: 265 nm

— Injeksjonsvolum: 20–50 μl.

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.7.3) som 
inneholder 4 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5.6.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.7.3) flere ganger og mål topphøydene (-arealene) for hver konsentrasjon. 
Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller -arealene for 
kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.6.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet (5.5) flere ganger, ved bruk av samme mengde som for kalibreringsløsningene og 
bestem den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av metylbenzokattoppene.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for metylbenzokattoppene fra prøveløsningen til å bestemme 
prøveløsningens konsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.6.2).
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Innholdet av metylbenzokat w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = prøveløsningens metylbenzokatkonsentrasjon i μg/ml,

m = prøvemengdens vekt i g.

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 
kalibreringsløsningen (3.7.3) som inneholder 10 µg/ml metylbenzokat.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde standardmellomløsning 
(3.7.2). Mengden tilsatt metylbenzokat bør være lik den beregnede mengden metylbenzokat som er funnet i 
prøveekstraktet.

Bare høyden av metylbenzokattoppen skal øke etter at det er tatt hensyn til både den tilsatte mengden og 
fortynningen av ekstraktet. Toppbredden skal ved den halve høyden være innenfor ±10 % av den opprinnelige 
bredden.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm,

b)  Mellom 220 og 350 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,

c)  Mellom 220 og 350 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, 
må ikke overskride 10 % av det høyeste resultatet for et metylbenzokatinnhold på mellom 
4 og 20 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

For blindprøven med økt konsentrasjon skal gjenfinningen være på minst 90 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

Fem prøver analysert av ti laboratorier. Hver prøve ble analysert to ganger.

Blind prøve Mel 1 Pelleter 1 Mel 2 Pelleter 2

Gjennomsnitt [mg/kg] ND 4,50 4,50 8,90 8,70

sr [mg/kg] — 0,30 0,20 0,60 0,50
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Blind prøve Mel 1 Pelleter 1 Mel 2 Pelleter 2

CVr [%] — 6,70 4,40 6,70 5,70

sR [mg/kg] — 0,40 0,50 0,90 1,00

CVR [%] — 8,90 11,10 10,10 11,50

Gjenfinning [%] — 92,00 93,00 92,00 89,00

ND = ikke påvist

sr = standardavvik for repeterbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet, %

sR = standardavvik for reproduserbarhet

R = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet, %

B.  BESTEMMELSE AV OLAKINDOKS

2-[N-2'-(hydroksyetyl)-karbamoyl]-3-metyl-kinoksalin-N1,1N4-dioksid 

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av olakindoks i fôrvarer. Grensen for mengdebestemmelse 
er 5 mg/kg.

2.  Prinsipp

Prøven ekstraheres med en blanding av vann og metanol. Innholdet av olakindoks bestemmes ved reversfase 
høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Metanol.

3.2.  Metanol, HPLC-kvalitet.

3.3.  Vann, HPLC-kvalitet.

3.4.  HPLC mobil fase.

Blanding av vann (3.3) og metanol (3.2), 900 + 100 (V + V).

3.5.  Standard: rent olakindoks 2-[N-2'-(hydroksyetyl)-karbamoyl]-3-metyl-kinoksalin-N1,N4-dioksid, E 851

3.5.1. Olakindoks-s tandards tamløsning ,  250  μg/ml

Vei opp 50 mg olakindoks (3.5) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 200 ml målekolbe, og tilsett ca. 190 
ml vann. Plasser deretter kolben i 20 min i et ultralydbad (4.1). Varm løsningen opp til romtemperatur etter 
ultralydbehandlingen, fyll opp til merket med vann og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie og oppbevar i 
kjøleskap. Denne løsningen må tillages på nytt hver måned.

3.5.2. Olakindoks-s tandardmel lomløsning ,  25  μg/ml

Overfør 10,0 ml av standardstamløsningen (3.5.1.) til en 100 ml målekolbe, fyll opp til merket med mobil fase 
(3.4) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie og oppbevar i kjøleskap. Denne løsningen må tillages på 
nytt hver dag.

3.5.3. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 15,0 og 20,0 ml av standardmellomløsningen (3.5.2) til en rekke 50 ml målekolber. 
Fyll opp til merket med mobil fase (3.4) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie. Disse løsningene svarer 
til henholdsvis 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5 og 10,0 μg olakindoks per ml.

Disse løsningene må tillages på nytt hver dag.
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4.  Utstyr

4.1.  Ultralydbad

4.2.  Mekanisk risteapparat

4.3.  HPLC-utstyr med UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor

4.3.1.  Væskekromatografikolonne, 250 mm × 4 mm, C18, 10 µm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.4.  Membranfiltre, 0,45 μm

5.  Framgangsmåte

Merk: Olakindoks er lysfølsomt. Alle prosedyrer må utføres med dempet belysning eller ved bruk av brunt 
glass.

5.1.  Allment

5.1.1.  En blindprøve skal analyseres for å kontrollere at det verken er olakindoks eller interfererende stoffer til stede.

5.1.2.  En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven etter at den er tilsatt samme mengde olakindoks 
som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 50 mg/kg overføres 10 ml av standardstamløsningen (3.5.1) til 
en 250 ml erlenmeyerkolbe, og løsningen inndampes til ca. 0,5 ml. Tilsett 50 g av blindprøven, bland grundig, 
og la prøven stå i 10 min mens den blandes flere ganger før ekstraksjonen (5.2) påbegynnes.

Merk: Til denne metoden skal blindprøven være av tilsvarende type som selve prøven, og olakindoks må 
påvises.

5.2.  Ekstraksjon

Vei opp ca. 50 g av prøven med en nøyaktighet på 0,01 g. Overfør til en 1 000 ml erlenmeyerkolbe, tilsett 100 
ml metanol (3.1) og sett kolben i ultralydbad (4.1) i 5 min. Tilsett 410 ml vann og sett kolben i ultralydbad 
i ytterligere 15 min. Fjern deretter kolben fra ultralydbadet, rist i 30 min på risteapparatet (4.2), og filtrer 
innholdet gjennom et foldefilter. Overfør 10 ml av filtratet til en 20 ml målekolbe, fyll opp til merket med 
vann og bland. En delmengde filtreres gjennom et membranfilter (4.4) (se merknad 9). Fortsett med HPLC-
bestemmelse (5.3).

5.3.  HPLC-bestemmelse

5.3.1. Paramet rer :

Følgende betingelser er veiledende, andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir samme resultater.

Analysekolonne (4.3.1)

Mobil fase (3.4): blanding av vann (3.3) og metanol (3.2), 900 + 100 (V + V)

Gjennomstrømnings hastighet: 1,5–2 ml/min.

Detektorbølgelengde: 380 nm

Injeksjonsvolum: 20 μl –100 μl

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.5.3) som 
inneholder 2,5 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.5.3) flere ganger og bestem gjennomsnittet av topphøydene (-arealene) 
for hver konsentrasjon. Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller 
-arealene for kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.3.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet (5.2) flere ganger ved bruk av samme mengde som for kalibreringsløsningene og bestem 
den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av olakindokstoppene.
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6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for olakindokstoppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.3.2).

Innholdet av olakindoks w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:

der:

c = konsentrasjonen av olakindoks i prøveekstraktet (5.2) i μg/ml

m = prøvemengdens vekt i g (5.2)

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2) og 
kalibreringsløsningen (3.5.2) som inneholder 5,0 μg/ml.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.5.3). 
Mengden olakindoks som tilsettes, bør være lik mengden av olakindoks som er funnet i prøveekstraktet.

Bare høyden av olakindokstoppen skal øke, etter at det er tatt hensyn til både den tilsatte mengden og 
fortynningen av ekstraktet. Bredden av toppen, i halv høyde, skal være innenfor ±10 % av den opprinnelige 
bredden av olakindokstoppen av prøveekstraktet uten økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm.

b)  Mellom 220 og 400 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,

c)  Mellom 220 og 400 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
15 % av det høyeste resultat for et innhold av olakindoks på mellom 10 og 200 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

For blindprøven med økt konsentrasjon skal gjenfinningen være på minst 90 %.
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8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt av flere laboratorier i Fellesskapet, ble fire prøver av smågrisfôr, herunder én 
blindprøve, analysert av tretten laboratorier. Resultatene er oppført i tabellen under:

Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4

L 13 10 11 11
n 40 40 44 44
Gjennomsnitt [mg/kg] — 14,6 48,0 95,4
Sr [mg/kg] — 0,82 2,05 6,36
SR [mg/kg] — 1,62 4,28 8,42
CVr [%] — 5,6 4,3 6,7
CVR [%] — 11,1 8,9 8,8
Nominelt innhold
[mg/kg] — 15 50 100
Gjenfinning (%) — 97,3 96,0 95,4

L = antall laboratorier

n = antall enkeltverdier

Sr = standardavvik for repeterbarhet

SR = standardavvik for reproduserbarhet

CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet

CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

9.  Merknad

Selv om metoden ikke er validert for fôrvarer som inneholder mer enn 100 mg/kg olakindoks, er det mulig å 
oppnå tilfredsstillende resultater ved å redusere prøvevekten og/eller fortynne ekstraktet (5.2) for å oppnå en 
konsentrasjon som ligger innenfor kalibreringskurven (5.3.2).

C.  BESTEMMELSE AV AMPROLIUM

1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)metyl]-2-metylpyridiniumklorid-hydroklorid

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av amprolium i fôrvarer og premikser. Påvisningsgrensen 
er 1 mg/kg, og grensen for mengdebestemmelse er 5 mg/kg.

2.  Prinsipp

Prøven ekstraheres med en blanding av metanol og vann. Etter fortynning med den mobile fasen og 
membranfiltrering bestemmes innholdet av amprolium ved kationebytter-høytrykksvæskekromatografi 
(HPLC) ved bruk av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Metanol.

3.2.  Acetonitril, HPLC-kvalitet.

3.3.  Vann, HPLC-kvalitet.

3.4.  Natriumdihydrogenfosfatløsning, c = 0,1 mol/l.

Løs opp 13,80 g natriumdihydrogenfosfatmonohydrat i vann (3.3) i en 1 000 ml målekolbe, fyll opp til merket 
med vann (3.3) og bland.
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3.5.  Natriumperkloratløsning, c = 1,6 mol/l.

Løs opp 224,74 g natriumperkloratmonohydrat i vann (3.3) i en 1 000 ml målekolbe, fyll opp til merket med 
vann (3.3) og bland.

3.6.  HPLC mobil fase (se merknad 9.1).

Blanding av acetonitril (3.2), natriumdihydrogenfosfatløsning (3.4) og natriumperkloratløsning (3.5), 450 + 
450 + 100 (v+v +v). Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm membranfilter (4.3) før bruk, og avgass den (f.eks. i 
et ultralydbad (4.4) i minst 15 minutter).

3.7.  Standard: ren amprolium (1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)metyl]-2-metylpyridiniumklorid-hydroklorid, 
E 750 (se 9.2).

3.7.1. Amprolium-standardstamløsning, 500 μg/ml

Vei opp 50 mg amprolium (3.7) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 100 ml målekolbe, løs opp i 80 ml metanol 
(3.1) og plasser kolben i et ultralydbad (4.4) i 10 minutter. Varm løsningen opp til romtemperatur etter 
ultralydbehandlingen, fyll opp til merket med vann og bland. Ved en temperatur på ≤ 4 oC er løsningen stabil 
i én måned.

3.7.2. Amprolium-standardmellomløsning, 50 μg/ml

Overfør 5,0 ml av standardstamløsningen (3.7.1.) til en 50 ml målekolbe, fyll opp til merket med mobil fase 
(3.8) og bland. Ved en temperatur på ≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.7.3. Kalibreringsløsninger

Overfør henholdsvis 0,5, 1,0 og 2,0 ml av standardmellomløsningen (3.7.2) til en rekke 50 ml målekolber. 
Fyll opp til merket med mobil fase (3.6) og bland. Disse løsningene svarer til henholdsvis 0,5, 1,0 og 2,0 μg 
amprolium per ml. Disse løsningene må tillages like før bruk.

3.8.  Ekstraksjonsmiddel

Blanding av metanol (3.1) og vann 2 + 1 (v + v).

4.  Utstyr

4.1.  HPLC-utstyr med injeksjonssystem, egnet til injeksjonsmengder på 100 μl.

4.1.1. Væskekromatografikolonne 125 mm × 4 mm, kationebytter Nucleosil 10 SA, 5 eller 10 µm kolonnepakning 
eller tilsvarende.

4.1.2. UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor.

4.2.  Membranfilter, PTFE-materiale, 0,45 μm.

4.3.  Membranfilter, 0,22 μm.

4.4.  Ultralydbad.

4.5.  Mekanisk risteapparat eller magnetrører.

5.  Framgangsmåte

5.1.  Allment

5.1.1. Bl indprøve

For gjennomføring av gjenfinningsprøven (5.1.2) skal en blindprøve analyseres for å kontrollere at det verken 
er amprolium eller interfererende stoffer til stede. Blindprøven skal være av tilsvarende type som selve prøven, 
og amprolium eller interfererende stoffer må ikke påvises.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/222 12.2.2015

5.1.2. Gjenf inningsprøve

En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven etter at den er tilsatt samme mengde amprolium 
som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 100 mg/kg overføres 10 ml av standardstamløsningen (3.7.1) 
til en 250 ml erlenmeyerkolbe, og løsningen inndampes til ca. 0,5 ml. Tilsett 50 g av blindprøven, bland 
grundig, og la prøven stå i 10 min mens den blandes flere ganger før ekstraksjonen (5.2) påbegynnes.

Dersom det ikke finnes en blindprøve av tilsvarende type som selve prøven (se 5.1.1), kan det alternativt 
utføres en gjenfinningsprøve ved tilsetning av standard. I slike tilfeller tilsettes prøven som skal analyseres, 
like mye amprolium som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 
konsentrasjon, og gjenfinningen kan beregnes ved subtraksjon.

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Premikser  ( innhold  på  <  1  % amprol ium)  og  fôrvarer

Vei opp 5–40 g av prøven med en nøyaktighet på 0,01 g, avhengig av amproliuminnholdet, og overfør til en 
500 ml erlenmeyerkolbe. Tilsett 200 ml ekstraksjonsmiddel (3.8). Sett kolben i ultralydbad (4.4) i 15 minutter. 
Fjern kolben fra ultralydbadet og rist i én time på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.5). Fortynn en 
delmengde av ekstraktet med mobil fase (3.6) til et amproliuminnhold på 0,5–2 μg/ml og bland (se merknad 
9.3). Filtrer 5–10 ml av denne fortynnede løsningen gjennom et membranfilter (4.2). Fortsett med HPLC-
bestemmelse (5.3).

5.2.2. Premikser  ( innhold  på  ≥  1  % amprol ium)

Vei opp 1–4 g av premiksen med en nøyaktighet på 0,001 g, avhengig av amproliuminnholdet, og overfør til en 
500 ml erlenmeyerkolbe. Tilsett 200 ml ekstraksjonsmiddel (3.8). Sett kolben i ultralydbad (4.4) i 15 minutter. 
Fjern kolben fra ultralydbadet og rist i én time på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.5). Fortynn en 
delmengde av ekstraktet med mobil fase (3.6) til et amproliuminnhold på 0,5–2 μg/ml og bland. Filtrer 5–10 
ml av denne fortynnede løsningen gjennom et membranfilter (4.2). Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.3).

5.3.  HPLC-bestemmelse

5.3.1. Paramet rer :

Følgende betingelser er veiledende, andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir samme resultater.

Væskekromatografi kolonne (4.1.1): 125 mm × 4 mm, kationebytter Nucleosil 10 SA, 5 eller 10 µm 
kolonnepakning eller tilsvarende

Mobil fase (3.6): Blanding av acetonitril (3.2), natriumdihydrogenfosfatløsning (3.4) 
og natriumperkloratløsning (3.5), 450 + 450 + 100 (v+v +v)

Gjennomstrømnings hastighet: 0,7–1 ml/min

Detektorbølgelengde: 264 nm

Injeksjonsvolum: 100 μl

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.7.3) som 
inneholder 1,0 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder og retensjonstider.

5.3.2. Kal ibrer ingskurve

Hver kalibreringsløsning (3.7.3) injiseres flere ganger og gjennomsnittet av topphøydene (-arealene) bestemmes 
for hver konsentrasjon. Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller 
-arealene for kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.3.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet (5.2) flere ganger ved bruk av samme mengde som for kalibreringsløsningene og bestem 
den gjennomsnittlige topphøyden (-arealet) av amproliumtoppene.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for amproliumtoppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
konsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.3.2).

Innholdet av amprolium w (mg/kg) i prøven beregnes ved hjelp av følgende formel:
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der:

V = ekstraksjonsmiddelets (3.8) volum i ml i henhold til 5.2 (dvs. 200 ml),

c = konsentrasjonen av amprolium i prøveekstraktet (5.2) i μg/ml,

f = fortynningsfaktor i henhold til 5.2.,

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet (5.2) og 
kalibreringsløsningen (3.7.3) som inneholder 2,0 μg/ml.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt (5.2) økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.7.3). 
Mengden av amprolium som tilsettes, bør være lik mengden av amprolium som er funnet i prøveekstraktet.

Bare høyden av amproliumtoppen skal øke samtidig som det tas hensyn til både den tilsatte mengden og 
fortynningen av ekstraktet. Bredden av toppen, i halv høyde, skal være innenfor ±10 % av den opprinnelige 
bredden av amproliumtoppen av prøveekstraktet uten økt konsentrasjon.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor ±2 nm.

b)  Mellom 210 og 320 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorpsjonen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,

c)  Mellom 210 og 320 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorpsjon 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.

7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene av to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride

— 15 % av det høyeste resultatet for et innhold av amprolium på mellom 25 og 500 mg/kg,

— 75 mg/kg for et innhold av amprolium på mellom 500 og 1 000 mg/kg,

— 7,5 % av det høyeste resultatet for et innhold av amprolium på over 1 000 mg/kg.

7.3.  Gjenfinning

Gjenfinningen for en blindprøve med økt konsentrasjon skal være på minst 90 %.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/224 12.2.2015

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier ble tre prøver av fjørfefôr (prøve 1–3), én prøve av mineralfôr 
(prøve 4) og én prøve av premiks (prøve 5) analysert. Resultatene er oppført i tabellen nedenfor:

Prøve 1 
(blindprøve) Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5

L 14 14 14 14 15
n 56 56 56 56 60
Gjennomsnitt [mg/kg] — 45,5 188 5129 25140
sr [mg/kg] — 2,26 3,57 178 550
CVr [%] — 4,95 1,90 3,46 2,20
sR [mg/kg] — 2,95 11,8 266 760
CVR [%] — 6,47 6,27 5,19 3,00
Nominelt innhold [mg/kg] — 50 200 5000 25000

L = antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
sr = standardavvik for repeterbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet
sR = standardavvik for reproduserbarhet
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

9.  Merknader

9.1.  Dersom prøven inneholder tiamin, ligger tiamintoppen i kromatogrammet like før amproliumtoppen. Når denne 
metoden følges, må amprolium og tiamin skilles. Dersom amprolium og tiamin ikke skilles med kolonnen 
(4.1.1) som brukes i denne metoden, erstattes inntil 50 % av acetonitrildelen av den mobile fasen (3.6) med 
metanol.

9.2.  Ifølge British Pharmacopeia viser spekteret for en amproliumløsning (c = 0,02 mol/l) i saltsyre (c = 0,1 mol/l) 
maksima ved 246 nm og 262 nm. Absorbansen skal være 0,84 ved 246 nm og 0,80 ved 262 nm.

9.3.  Ekstraktet må alltid fortynnes med mobil fase, for ellers kan retensjonstiden for amproliumtoppen forskyves 
betydelig på grunn av endringer i ionestyrken.

D.  BESTEMMELSE AV KARBADOKS

Metyl-3-(2-kinoksalinylmetylen)karbazat-N1,N4-dioksid 

1.  Formål og virkeområde

Denne metoden gjør det mulig å bestemme innholdet av karbadoks i fôrvarer, premikser og preparater. 
Påvisningsgrensen er 1 mg/kg. Grensen for mengdebestemmelse er 5 mg/kg.

2.  Prinsipp

Prøven bringes i likevekt med vann og ekstraheres med metanol-acetonitril. Når det gjelder fôrvarer, renses en 
delmengde av det filtrerte ekstraktet på en aluminiumoksidkolonne. Når det gjelder premikser og preparater, 
fortynnes en delmengde av det filtrerte ekstraktet til en passende konsentrasjon med vann, metanol og 
acetonitril. Innholdet av karbadoks bestemmes ved reversfase høytrykksvæskekromatografi (HPLC) ved bruk 
av en UV-detektor.

3.  Reagenser

3.1.  Metanol.

3.2.  Acetonitril, HPLC-kvalitet.
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3.3.  Eddiksyre, w = 100 %.

3.4.  Aluminiumoksid: nøytral, aktivitetsgrad I.

3.5.  Metanol-acetonitril 1 + 1 (v + v).

Bland 500 ml metanol (3.1) med 500 ml acetonitril (3.2).

3.6.  Eddiksyre, σ = 10 %.

10 ml eddiksyre (3.3) fortynnes til 100 ml med vann.

3.7.  Natriumacetat.

3.8.  Vann, HPLC-kvalitet.

3.9.  Acetatbufferløsning, c = 0,01 mol/l, pH = 6,0.

Løs opp 0,82 g natriumacetat (3.7) i 700 ml vann (3.8) og juster pH-verdien til 6,0 med eddiksyre (3.6). Overfør 
løsningen til en 1 000 ml målekolbe, fyll opp til merket med vann (3.8) og bland.

3.10.  HPLC mobil fase.

Bland 825 ml av acetatbufferløsningen (3.9) med 175 ml acetonitril (3.2).

Filtrer løsningen gjennom et 0,22 μm filter (4.5) og avgass den (f.eks. ved ultralydbehandling i 10 minutter).

3.11.  Standard.

Ren karbadoks: Metyl-3-(2-kinoksalinylmetylen)karbazat-N1,N4-dioksid, E 850.

3.11.1. Karbadoks-s tandards tamløsning ,  100  μg/ml  ( se  5 .   Framgangsmåte) :

Vei opp 25 mg karbadoksstandard (3.11) med en nøyaktighet på 0,1 mg i en 250 ml målekolbe. Løs opp i metanol-
acetonitril (3.5) ved ultralydbehandling (4.7). Varm løsningen opp til romtemperatur etter ultralydbehandlingen, 
fyll opp til merket med metanol-acetonitril (3.5) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie, eller bruk en 
brun flaske, og oppbevar i kjøleskap. Ved en temperatur på ≤ 4 oC er løsningen stabil i én måned.

3.11.2. Kal ibrer ings løsn inger

Overfør 2,0, 5,0, 10,0 og 20,0 ml av standardstamløsningen (3.11.1) til en rekke målekolber på 100 ml. Tilsett 
30 ml vann, fyll opp til merket med metanol-acetonitril (3.5) og bland. Pakk kolben inn i aluminiumsfolie. 
Disse løsningene svarer til henholdsvis 2,0, 5,0, 10,0 og 20,0 μg karbadoks per ml.

Kalibreringsløsningene skal tillages like før bruk.

Merk: Til bestemmelse av karbadoks i fôrvarer som inneholder mindre enn 10 mg/kg, skal det tillages 
kalibreringsløsninger med en konsentrasjon på under 2,0 μg/ml.

3.12.  Blanding av vann og metanol-acetonitril (3.5), 300 + 700 (v + v).

Bland 300 ml vann med 700 ml av blandingen av metanol-acetonitril (3.5).

4.  Utstyr

4.1.  Risteapparat eller magnetrører.

4.2.  Glassfiberfilterpapir (Whatman GF/A eller tilsvarende).
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4.3.  Glasskolonne (lengde fra 300 til 400 mm, innvendig diameter ca. 10 mm) med sintret glass og tappeventil.

Merk: Det kan også brukes glasskolonne med stoppekran eller glasskolonne med konisk ende, i så tilfelle settes 
det inn en liten glassullpropp i den nedre enden, som dyttes ned med en glasstav.

4.4.  HPLC-utstyr med injeksjonssystem, egnet til injeksjonsmengder på 20 μl.

4.4.1.  Væskekromatografikolonne: 300 mm x 4 mm, C18, 10 μm kolonnepakning eller tilsvarende.

4.4.2.  UV-detektor med variabel bølgelengde eller diodearraydetektor som virker innenfor området 225–400 nm.

4.5.  Membranfilter, 0,22 μm.

4.6.  Membranfilter, 0,45 μm.

4.7.  Ultralydbad.

5.  Framgangsmåte

Merk: Karbadoks er lysfølsomt. Alle prosedyrer må utføres med dempet belysning eller ved bruk av brunt glass 
eller glass pakket i aluminiumsfolie.

5.1.  Allment

5.1.1. Bl indprøve

For gjennomføring av gjenfinningsprøven (5.1.2) skal en blindprøve analyseres for å kontrollere at det verken 
er karbadoks eller interfererende stoffer til stede. Blindprøven skal være av tilsvarende type som selve prøven, 
og karbadoks eller interfererende stoffer må ikke påvises.

5.1.2. Gjenf inningsprøve

En gjenfinningsprøve skal utføres ved å analysere blindprøven (5.1.1) etter at den er tilsatt samme mengde 
karbadoks som i selve prøven. For å øke konsentrasjonen til 50 mg/kg overføres 5,0 ml av standardstamløsningen 
(3.11.1) til en 200 ml erlenmeyerkolbe. La løsningen dampe inn til ca. 0,5 ml i en strøm av nitrogen. Tilsett 10 g 
av blindprøven, bland og vent i 10 minutter før ekstraksjonen (5.2) innledes.

Dersom det ikke finnes en blindprøve av tilsvarende type som selve prøven (se 5.1.1), kan det alternativt 
utføres en gjenfinningsprøve ved tilsetning av standard. I slike tilfeller tilsettes prøven som skal analyseres, 
like mye karbadoks som allerede er til stede i prøven. Denne prøven analyseres sammen med prøven uten økt 
konsentrasjon, og gjenfinningsprosenten kan beregnes ved subtraksjon.

5.2.  Ekstraksjon

5.2.1. Fôrvarer

Vei opp 10 g av den tilberedte prøven med en nøyaktighet på 0,01 g og overfør mengden til en 200 ml 
erlenmeyerkolbe. Tilsett 15,0 ml vann, bland og la prøven stå i 5 minutter. Tilsett 35,0 ml metanol-acetonitril 
(3.5), sett i proppen og rist i 30 minutter på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.1). Filtrer løsningen 
gjennom et glassfiberfilterpapir (4.2). Oppbevar denne løsningen til rensingen (5.3).

5.2.2. Premikser  (0 ,1  %–2,0  %)

Vei opp 1 g av den umalte prøven med en nøyaktighet på 0,001 g og overfør mengden til en 200 ml 
erlenmeyerkolbe. Tilsett 15,0 ml vann, bland og la prøven stå i 5 minutter. Tilsett 35,0 ml metanol-acetonitril 
(3.5), sett i proppen og rist i 30 minutter på risteapparatet eller rør på magnetrøreren (4.1). Filtrer løsningen 
gjennom et glassfiberfilterpapir (4.2).
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Pipetter en delmengde av filtratet over i en 50 ml målekolbe. Tilsett 15,0 ml vann, fyll opp til merket med 
metanol-acetonitril (3.5) og bland. Karbadokskonsentrasjonen i den endelige løsningen skal være ca. 10 μg/ml. 
Filtrer en delmengde gjennom et 0,45 μm filter (4.6).

Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.4).

5.2.3. Prepara te r  (>  2  %)

Vei opp 0,2 g av den umalte prøven med en nøyaktighet på 0,001 g og overfør mengden til en 250 ml 
erlenmeyerkolbe. Tilsett 45,0 ml vann, bland og la prøven stå i 5 minutter. Tilsett 105,0 ml metanol-acetonitril 
(3.5), sett i proppen og homogeniser. Prøven behandles i sonikator (4.7) i 15 minutter før den ristes eller røres 
i 15 minutter (4.1). Filtrer løsningen gjennom et glassfiberfilterpapir (4.2).

Fortynn en delmengde av filtratet med blandingen vann-metanol-acetonitril (3.12) til en endelig 
karbadokskonsentrasjon på 10–15 μg/ml (for et 10 % preparat er fortynningsfaktoren 10). Filtrer en delmengde 
gjennom et 0,45 μm filter (4.6).

Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.4).

5.3.  Rensing

5.3.1. Ti l lag ing  av  a luminiumoksidkolonnen

Vei opp 4 g aluminiumoksid (3.4) og overfør til glasskolonnen (4.3)

5.3.2. Rens ing  av  prøven

Sett 15 ml av det filtrerte ekstraktet (5.2.1) på aluminiumoksidkolonnen, og kast de første 2 ml av eluatet. De 
neste 5 ml samles opp, og en delmengde filtreres gjennom et filter på 0,45 μm (4.6).

Fortsett med HPLC-bestemmelse (5.4).

5.4.  HPLC-bestemmelse

5.4.1. Paramet rer

Følgende betingelser er veiledende. Andre betingelser kan brukes forutsatt at de gir de samme resultater.

Væskekromatografi kolonne (4.4.1): 300 mm × 4 mm, C18, 10 μm kolonnepakning eller tilsvarende.

Mobil fase (3.10): Blanding av acetatbufferløsning (3.9) og acetonitril (3.2), 825 + 175 
(v + v)

Gjennomstrømnings hastighet: 1,5–2 ml/min.

Detektorbølgelengde: 365 nm

Injeksjonsvolum: 20 μl

Kontroller stabiliteten til det kromatografiske systemet ved å injisere kalibreringsløsningen (3.11.2) som 
inneholder 5,0 μg/ml, flere ganger, til det oppnås konstante topphøyder (-arealer) og retensjonstider.

5.4.2. Kal ibrer ingskurve

Injiser hver kalibreringsløsning (3.11.2) flere ganger og mål topphøydene (-arealene) for hver konsentrasjon. 
Trekk opp en kalibreringskurve ved bruk av de gjennomsnittlige topphøydene eller -arealene for 
kalibreringsløsningene som ordinater og de tilsvarende konsentrasjonene i μg/ml som abscisser.

5.4.3. Prøveløsning

Injiser prøveekstraktet [(5.3.2) for fôrvarer, (5.2.2) for premikser og (5.2.3) for preparater], flere ganger, og 
bestem gjennomsnittet av topphøyden (-arealet) av karbadokstoppene.

6.  Beregning av resultater

Bruk gjennomsnittshøyden (-arealet) for karbadokstoppene fra prøveløsningen til å bestemme prøveløsningens 
karbadoskonsentrasjon i μg/ml ved hjelp av kalibreringskurven (5.4.2).
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6.1.  Fôrvarer

Innholdet av karbadoks w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = konsentrasjonen av karbadoks i prøveekstraktet (5.2) i μg/ml,

V1 = ekstraksjonsvolum i ml (dvs. 50),

m = prøvemengdens vekt i g

6.2.  Premikser og preparater

Innholdet av karbadoks w (mg/kg) i prøven beregnes etter følgende formel:

der:

c = prøveekstraktets (5.2.2 eller 5.2.3) karbadokskonsentrasjon i μg/ml

V2 = ekstraksjonsvolum i ml (dvs. 50 for premikser, 150 for preparater)

f = fortynningsfaktor i henhold til 5.2.2 (premikser) eller 5.2.3 (preparater)

m = prøvemengdens vekt i g

7.  Validering av resultatene

7.1.  Identitet

Identiteten til analytten kan bekreftes ved kromatografi med tilsetting av kjent mengde standardstoff eller 
ved bruk av en diodearraydetektor som gjør det mulig å sammenligne spektrene til prøveekstraktet og 
kalibreringsløsningen (3.11.2) som inneholder 10,0 µg/ml.

7.1.1. Kromatograf i  med t i l se t t ing  av  k jen t  mengde  s tandards toff

Konsentrasjonen i et prøveekstrakt økes ved tilsetting av en passende mengde kalibreringsløsning (3.11.2). 
Mengden tilsatt karbadoks bør være lik den beregnede mengden karbadoks som er funnet i prøveekstraktet.

Bare høyden av karbadokstoppen skal øke etter at det er tatt hensyn til både den tilsatte mengden og fortynningen 
av ekstraktet. Toppbredden skal ved den halve høyden være innenfor ±10 % av den opprinnelige bredden.

7.1.2. Diodear raydeteks jon

Resultatene vurderes etter følgende kriterier:

a)  Bølgelengden for maksimal absorpsjon for prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss 
på kromatogrammet, må være den samme innenfor en margin beregnet ut fra detektorsystemets 
oppløsningsevne. For diodearraydeteksjon er den vanligvis innenfor + 2 nm,

b)  Mellom 225 og 400 nm må prøven og standardens spektre, målt ved toppens spiss på kromatogrammet, 
ikke være forskjellige med hensyn til de delene av spekteret som ligger mellom 10 og 100 % av den 
relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til stede og avviket mellom 
spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av standardanalyttens absorbans,

c)  Mellom 225 og 400 nm må spektrene til den voksende kurven, spissen og den avtagende kurven til 
prøveekstraktets topp ikke være forskjellige fra hverandre med hensyn til de delene av spekteret som ligger 
mellom 10 og 100 % av den relative absorbansen. Dette kriteriet er oppfylt når de samme maksima er til 
stede og avviket mellom spektrene ikke på noe observert punkt overskrider 15 % av spekterets absorbans 
i spissen.

Dersom ett av disse kriteriene ikke er oppfylt, er forekomsten av analytten ikke bekreftet.
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7.2.  Repeterbarhet

Forskjellen mellom resultatene fra to parallelle bestemmelser som utføres på samme prøve, må ikke overskride 
15 % av det høyeste resultatet for et innhold på 10 mg/kg og mer.

7.3.  Gjenfinning

Gjenfinningen for en blindprøve med økt konsentrasjon skal være på minst 90 %.

8.  Resultater av en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier

I en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier ble seks prøver av fôrvarer, fire prøver av premikser og tre 
prøver av preparater analysert av åtte laboratorier. Hver prøve ble analysert to ganger. (Nærmere opplysninger 
om denne undersøkelsen finnes i Journal of the AOAC, bind 71, 1988, s. 484–490). Resultatene (unntatt store 
enkeltavvik) er oppført i tabellen under:

Tabell 1

Resultater av undersøkelser av fôrvarer foretatt av flere laboratorier

Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6

L 8 8 8 8 8 8
n 15 14 15 15 15 15
Gjennomsnitt (mg/kg) 50,0 47,6 48,2 49,7 46,9 49,7
Sr (mg/kg) 2,90 2,69 1,38 1,55 1,52 2,12
CVr (%) 5,8 5,6 2,9 3,1 3,2 4,3
SR (mg/kg) 3,92 4,13 2,23 2,58 2,26 2,44
CVR (%) 7,8 8,7 4,6 5,2 4,8 4,9
Nominelt innhold (mg/kg) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Tabell 2

Resultater av undersøkelser av premikser og preparater foretatt av flere laboratorier

Premikser Preparater
A B C D A B C

L 7 7 7 7 8 8 8
n 14 14 14 14 16 16 16
Gjennomsnitt (g/kg) 8,89 9,29 9,21 8,76 94,6 98,1 104
Sr (g/kg) 0,37 0,28 0,28 0,44 4,1 5,1 7,7
CVr (%) 4,2 3,0 3,0 5,0 4,3 5,2 7,4
SR (g/kg) 0,37 0,28 0,40 0,55 5,4 6,4 7,7
CVR (%) 4,2 3,0 4,3 6,3 5,7 6,5 7,4
Nominelt innhold (g/kg) 10,0 10,0 10,0 10,0 100 100 100

L = antall laboratorier
n = antall enkeltverdier
Sr = standardavvik for repeterbarhet
CVr = variasjonskoeffisient for repeterbarhet
SR = standardavvik for reproduserbarhet
CVR = variasjonskoeffisient for reproduserbarhet

__________
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELLER NEVNT I ARTIKKEL 6

1.  Direktiv 71/250/EØF

Direktiv 71/250/EØF Denne forordning

Artikkel 1 første ledd Artikkel 3
Artikkel 1 annet ledd Artikkel 2
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg del 1 Vedlegg II
Vedlegg del 2 —
Vedlegg del 3 —
Vedlegg del 4 Vedlegg III del O
Vedlegg del 5 Vedlegg III del M
Vedlegg del 6 Vedlegg III del N
Vedlegg del 7 Vedlegg III del Q
Vedlegg del 9 Vedlegg III del K
Vedlegg del 10 —
Vedlegg del 11 —
Vedlegg del 12 Vedlegg III del J
Vedlegg del 14 Vedlegg III del D
Vedlegg del 16 —

2.  Direktiv 71/393/EØF

Direktiv 71/393/EØF Denne forordning
Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg del I Vedlegg III del A
Vedlegg del II Vedlegg III del E
Vedlegg del III Vedlegg III del P
Vedlegg del IV Vedlegg III del H

3.  Direktiv 72/199/EØF

Direktiv 72/199/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Vedlegg I del 1 Vedlegg III del L
Vedlegg I del 2 Vedlegg III del C
Vedlegg I del 3 —
Vedlegg I del 4 —
Vedlegg I del 5 Vedlegg V del A
Vedlegg II —
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4.  Direktiv 73/46/EØF

Direktiv 73/46/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Vedlegg I del 1 Vedlegg III del B
Vedlegg I del 2 —
Vedlegg I del 3 Vedlegg III del I

5.  Direktiv 76/371/EØF

Direktiv 76/371/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg Vedlegg I

6.  Direktiv 76/372/EØF

Direktiv 76/372/EØF Denne forordning
Artikkel 1 —
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg —

7.  Direktiv 78/633/EØF

Direktiv 78/633/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg del 1 —
Vedlegg del 2 —
Vedlegg del 3 Vedlegg IV del C

8.  Direktiv 81/715/EØF

Direktiv 81/715/EØF Denne forordning

Artikkel 1 —
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg —
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9.  Direktiv 84/425/EØF

Direktiv 84/425/EØF Denne forordning

Artikkel 1 —
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg —

10.  Direktiv 86/174/EØF

Direktiv 86/174/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 4
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg Vedlegg VII

11.  Direktiv 93/70/EØF

Direktiv 93/70/EØF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg Vedlegg IV del D

12.  Direktiv 93/117/EF

Direktiv 93/117/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Vedlegg del 1 Vedlegg IV del E
Vedlegg del 2 Vedlegg VIII del A

13.  Direktiv 98/64/EF

Direktiv 98/64/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Vedlegg del A Vedlegg III del F
Vedlegg del C Vedlegg VIII del B
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14.  Direktiv 1999/27/EF

Direktiv 1999/27/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3 og 5
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Artikkel 5 —
Artikkel 6 —
Artikkel 7 —
Vedlegg del A Vedlegg VIII del C
Vedlegg del B Vedlegg IV del F
Vedlegg del C Vedlegg VIII del D

15.  Direktiv 1999/76/EF

Direktiv 1999/76/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Vedlegg Vedlegg IV del G

16. Direktiv 2000/45/EF

Direktiv 2000/45/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Vedlegg del A Vedlegg IV del A
Vedlegg del B Vedlegg IV del B
Vedlegg del C Vedlegg III del G

17.  Direktiv 2002/70/EF

Direktiv 2002/70/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1
Artikkel 2 Artikkel 2 og 3
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Artikkel 5 —
Vedlegg I Vedlegg I og V del B(I)
Vedlegg II Vedlegg II og V del B(II)
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18.  Direktiv 2003/126/EF

Direktiv 2003/126/EF Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 3
Artikkel 2 —
Artikkel 3 —
Artikkel 4 —
Artikkel 5 —
Artikkel 6 —
Vedlegg 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 rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 2 
nr. 1a og artikkel 21a,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 2 nr. 1a og 
artikkel 21a,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(3), særlig artikkel 45,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(4), særlig 
artikkel 2 nr. 2 og artikkel 24, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I lys av den vitenskapelige utvikling er International 
Code of Botanical Nomenclature (ICBN) blitt revidert 
med hensyn til visse botaniske navn på dyrkede arter 
og på ugress. Internasjonal praksis med hensyn til 
vitenskapelige navn på visse organismer er også blitt 
endret. For å gjenspeile denne vitenskapelige utviklingen 
bør direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF 
tilpasses med hensyn til de botaniske navnene på dyrkede 
arter fastsatt i dette direktivs artikkel 1 nr. 2, artikkel 2 
nr. 2 og artikkel 4 nr. 2, og på ugresset Agropyron repens 
(L.) Desv. ex Nevski og Avena ludoviciana (Durieu) 
Nyman samt de vitenskapelige navnene Alternaria spp., 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 19.6.2010, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 8.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(3) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(4) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74.

Ascochyta linicola og Phoma linicola. I tillegg er noen 
taksonomiske plantegrupper som tidligere ble ansett som 
underarter av visse arter, blitt identifisert som selvstendige 
arter. Direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør endres for 
å ta hensyn til de nye klassifiseringene.

2) De vilkår for frøproduksjon, feltinspeksjon, prøvetaking 
og prøving som er fastsatt i direktiv 66/401/EØF, 66/402/
EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF bygger på internasjonalt 
anerkjente standarder som er fastsatt av Det internasjonale 
frøkontrollforbund (ISTA) og Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

3) ISTA har foretatt en ny gjennomgåelse av sine standarder 
med hensyn til største vekt på frøpartier fra Arachis 
hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., 
Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus 
coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., 
Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) 
Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., 
Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L. og Vicia villosa 
Roth. Frøpartiers største vekt, som er fastsatt for disse 
artene i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF 
og 2002/57/EF, bør derfor bringes i samsvar med disse 
internasjonale standardene.

4) Det største innholdet av frø fra Raphanus raphanistrum 
L. og Sinapis arvensis L. i frø fra Galega orientalis 
Lam., som er fastsatt i direktiv 66/401/EØF, bør endres 
i samsvar med de relevante standarder som er fastsatt av 
OECD.

5) OECD har revidert sine standarder for isolasjonsavstand 
for bomullsfrøavlinger. Isolasjonsavstandene for 
bomullsfrøavlinger som fastsatt i direktiv 2002/57/EF 
bør derfor bringes i samsvar med disse internasjonale 
standardene.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/74/EF

av 26. juni 2009

om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til 
botaniske navn på planter, vitenskapelige navn på andre organismer og visse vedlegg til direktiv 

66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF i lys av den vitenskapelige og tekniske utvikling(*)

2015/EØS/10/23
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6) De erfaringer som er gjort, særlig i forbindelse med 
anvendelsen av kommisjonsforordning (EF) nr. 217/2006 
av 8. februar 2006 om fastsetjing av reglar for 
gjennomføringa av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/
EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med 
omsyn til å gje medlemsstatane løyve til mellombels å 
tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje 
stettar krava med omsyn til minste spireevne(1), har vist at 
kravene i direktiv 66/402/EØF og 2002/55/EF til minste 
spireevne i prosent av rene frø for Avena nuda L., Zea 
mays L., som svært søt sukkermais og Hordeum vulgare 
L., som nakent bygg, ikke sikrer et tilstrekkelig utvalg av 
frø fra disse artene. I lys av den tekniske utviklingen bør 
derfor kravene i direktiv 66/402/EØF og 2002/55/EF til 
minste spireevne, reduseres.

7) Med tanke på alle de endringer som er påkrevd i 
vedlegg II og III til direktiv 66/401/EØF, vedlegg I, II og 
III til direktiv 66/402/EØF, vedlegg II og III til direktiv 
2002/55/EF og i vedlegg I, II og III til direktiv 2002/57/
EF som følge av disse endringene, bør vedleggene 
erstattes.

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

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 66/401/EØF

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 A gjøres følgende endringer:

a) I bokstav a) gjøres følgende endringer:

i) I overskriften endres «Gramineae» til «Poaceae 
(Gramineae)».

ii) I oppføringen som begynner med «Agrostis 
gigantea», endres «Agrostis gigantea» til «Agrostis 
gigantea Roth».

iii) I oppføringen som begynner med «Arrhenatherum 
elatius» endres «Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. S et K.B Presl.» til «Arrhenatherum 
elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl».

(1) EUT L 38 av 9.2.2006, s. 17.

iv) Følgende oppføring tilføyes etter oppføringen 
som begynner med «Festuca arundinacea»:

 «Festuca filiformis Pourr. – grannsvingel».

v) I oppføringen som begynner med «Festuca 
pratensis» endres «Festuca pratensis Hudson» til 
«Festuca pratensis Huds.».

vi) Følgende oppføring tilføyes etter oppføringen 
som begynner med «Festuca rubra»:

 «Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – 
stivsvingel».

vii) I oppføringen som begynner med «Phleum 
bertolonii» endres «Phleum bertolonii DC — 
timotei» til «Phleum nodosum L. – villtimotei».

viii) Oppføringen som begynner med «Festuca spp. x 
Lolium spp.» skal lyde:

 «xFestulolium Asch. & Graebn – hybrider som 
er resultatet av en krysning av en art av slekten 
Festuca med en art av slekten Lolium».

b) I bokstav b) gjøres følgende endringer:

i) I overskriften endres «Leguminosae» til «Fabaceae 
(Leguminosae)».

ii) [gjelder ikke norsk tekst]

iii) I oppføringen som begynner med «Medicago 
x varia» endres «Medicago x varia T. Martyn 
— luserne» til «Medicago x varia T. Martyn – 
mellomluserne».

2. Vedlegg II og III til direktiv 66/401/EØF endres i samsvar 
med del A i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Endringer av direktiv 66/402/EØF

I direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 A gjøres følgende endringer:

a) Oppføringen som begynner med «Avena sativa» skal 
lyde:

 «Avena nuda L. — naken havre
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 Avena sativa L. (også A. byzantina K. Koch) — vanlig 
havre og rødhavre

 Avena strigosa Schreb. — busthavre».

b) Oppføringen som begynner med «x Triticosecale» skal 
lyde:

 «xTriticosecale Wittm. ex A. Camus — hybrider som er 
resultatet av en krysning av en art av slekten Triticum 
og en art av slekten Secale».

c) I oppføringen som begynner med «Triticum aestivum» 
endres «Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.» til 
«Triticum aestivum L.».

d) [gjelder ikke norsk tekst]

e) Oppføringen «Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum 
sudanense (Piper) Stapf. — hybrider som er resultatet 
av en krysning av sorghum og sudangress» skal lyde:

 «Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense 
(Piper) Stapf — hybrider som er resultatet av en 
krysning av Sorghum bicolor og Sorghum sudanense».

2. Vedlegg I, II og III til direktiv 66/402/EØF endres i 
samsvar med del B i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

Endringer av direktiv 2002/55/EF

Vedlegg II og III til direktiv 2002/55/EF endres i samsvar med 
del C i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 4

Endringer av direktiv 2002/57/EF

I direktiv 2002/57/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 bokstav b) gjøres følgende endringer:

a) I oppføringen som begynner med «Brassica juncea» 
endres «Brassica juncea (L.) et Czernj et Cosson» til 
«Brassica juncea (L.) Czern.».

b) I oppføringen som begynner med «Brassica nigra» 
endres «Brassica nigra (L.) Koch» til «Brassica nigra 
(L.) W.D.J. Koch».

c) Oppføringen som begynner med «Papaver 
somniferum» skal lyde:

 «Papaver somniferum L. — opiumvalmue».

2. Vedlegg I, II og III til direktiv 2002/57/EF endres i samsvar 
med del D i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 5

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som viser 
sammenhengen mellom disse bestemmelsene og dette direktiv.

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

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

Artikkel 6

Ikrafttredelse

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

Artikkel 7

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

DEL A

Vedlegg II og III til direktiv 66/401/EØF skal lyde:

«VEDLEGG II

VILKÅR SOM FRØET SKAL OPPFYLLE

I.  SERTIFISERT FRØ

1. Frøet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet.

 Frø fra artene oppført nedenfor skal særlig oppfylle følgende standarder eller andre vilkår. Minste sortsrenhet skal 
være som følger:

– Poa pratensis, sortene nevnt i nr. 4 annen del av tredje punktum i vedlegg I, Brassica napus var. 
napobrassica og Brassica oleracea convar. acephala: 98 %,

– Pisum sativum, Vicia faba:

– sertifisert frø av første generasjon: 99 %,

– sertifisert frø av andre generasjon: 98 %.

Minste sortsrenhet skal undersøkes først og fremst ved feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt i 
vedlegg I.

2. Frøet skal oppfylle følgende standarder eller andre vilkår med hensyn til spireevne, renhet og innhold av frø fra 
andre plantearter, herunder forekomst av bitre frø i søte arter av Lupinus spp.:

A. Tabell:
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B. Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i avsnitt I nr. 2 A i dette 
vedlegg:

a) Alle friske og sunne frø som ikke har spirt etter forbehandling, skal anses som frø som har spirt.

b) Harde frø opptil det angitte høyeste innhold skal anses som frø med spireevne.

c) Et samlet innhold på høyst 0,8 vektprosent av frø fra andre arter av Poa skal ikke anses som en urenhet.

d) Et samlet innhold på høyst 1 vektprosent av frø fra arten Trifolium pratense skal ikke anses som en urenhet.

e) Et samlet innhold på høyst 0,5 vektprosent av frø fra Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, 
Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa og Vicia villosa i en annen relevant art skal ikke 
anses som en urenhet.

f) Den fastsatte høyeste vektprosent av frø fra en enkeltart får ikke anvendelse på frø fra Poa spp.

g) Et samlet innhold på høyst to frø fra Avena fatua og Avena sterilis i en prøve med fastsatt vekt skal ikke 
anses som en urenhet dersom en ny prøve med samme vekt er fri for frø fra disse artene.

h) Forekomst av ett frø fra Avena fatua og Avena sterilis i en prøve med fastsatt vekt skal ikke anses som en 
urenhet dersom en ny prøve med dobbelt fastsatt vekt er fri for frø fra disse artene.

i) Det er ikke nødvendig å bestemme antall frø fra Avena fatua og Avena sterilis med mindre det hersker tvil 
om hvorvidt vilkårene i spalte 12 er oppfylt.

j) Det er ikke nødvendig å bestemme antall frø fra Cuscuta spp. med mindre det hersker tvil om hvorvidt 
vilkårene i spalte 13 er oppfylt.

k) Forekomst av ett frø fra Cuscuta spp. i en prøve med fastsatt vekt skal ikke anses som en urenhet dersom 
en ny prøve med samme vekt er fri for frø fra Cuscuta spp.

l) Prøvevekten ved bestemmelse av antallet frø fra Cuscuta spp. skal være to ganger vekten angitt i spalte 4 
i vedlegg III for de relevante artene.

m) Forekomst av ett frø fra Cuscuta spp. i en prøve med fastsatt vekt skal ikke anses som en urenhet dersom 
en ny prøve med dobbelt fastsatt vekt er fri for frø fra Cuscuta spp.

n) Det er ikke nødvendig å bestemme antall frø fra Rumex spp., unntatt Rumex acetosella og Rumex maritimus, 
med mindre det hersker tvil om hvorvidt vilkårene i spalte 14 er oppfylt.

o) Det prosentvise antallet frø fra Lupinus spp. med en annen farge skal ikke overstige:

— i bitterlupin 2 %

— i andre Lupinus spp. enn bitterlupin 1 %

p) Det prosentvise antallet bitre frø i sorter av Lupinus spp. skal ikke overstige 2,5 %.

3. Skadelige organismer som minsker frøets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå.

II.   BASISFRØ

Vilkårene fastsatt i avsnitt I i dette vedlegg får anvendelse på basisfrø, med forbehold for følgende bestemmelser:

1. Frø fra Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba og 
sorter av Poa pratensis nevnt i nr. 4 andre del av tredje punktum i vedlegg I skal oppfylle følgende standarder 
eller andre vilkår: Minste sortsrenhet skal være 99,7 %.

 Minste sortsrenhet skal undersøkes først og fremst ved feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt i 
vedlegg I.

2. Frøet skal oppfylle følgende andre standarder eller vilkår:

A. Tabell: 
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B. Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i avsnitt II nr. 2 A i dette 
vedlegg:

a) Et samlet innhold på høyst 80 frø fra Poa spp. skal ikke anses som en urenhet.

b) Vilkåret i spalte 3 får ikke anvendelse på frø fra Poa spp. Det høyeste innhold av frø fra andre arter av Poa 
spp enn arten som skal undersøkes, skal ikke overstige ett frø i en prøve på 500 frø.

c) Et samlet innhold på høyst 20 frø fra Poa spp. skal ikke anses som en urenhet.

d) Det er ikke nødvendig å bestemme antall frø fra Melilotus spp. med mindre det hersker tvil om hvorvidt 
vilkårene i spalte 7 er oppfylt.

e) Forekomst av ett frø fra Melilotus spp. i en prøve med fastsatt vekt skal ikke anses som en urenhet dersom 
en ny prøve med dobbelt fastsatt vekt er fri for frø fra Melilotus spp.

f) Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav c) i dette vedlegg får ikke anvendelse.

g) Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav d) i dette vedlegg får ikke anvendelse.

h) Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav e) i dette vedlegg får ikke anvendelse.

i) Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav f) i dette vedlegg får ikke anvendelse.

j) Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav k) og m) i dette vedlegg får ikke anvendelse.

k) Det prosentvise antallet bitre frø i sorter av Lupinus spp. skal ikke overstige 1 %.

III.  HANDELSFRØ

Vilkårene fastsatt i avsnitt I nr. 2 og 3 i dette vedlegg får anvendelse på handelsfrø, med forbehold for følgende 
bestemmelser:

1. Vektprosenten i spalte 5 og 6 i tabellen i avsnitt I nr. 2 A i dette vedlegg økes med én.

2. I Poa annua skal et samlet innhold på høyst ti vektprosent av frø hva andre arter av Poa ikke anses som en 
urenhet.

3. I Poa spp. unntatt Poa annua skal et samlet innhold på høyst tre vektprosent av frø fra andre arter av Poa ikke 
anses som en urenhet.

4. I Hedysarum coronarium skal et samlet innhold på høyst én vektprosent av frø fra Melilotus spp. ikke anses som 
en urenhet.

5. Vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 bokstav d) i dette vedlegg får ikke anvendelse på Lotus corniculatus.

6. Lupinus spp.:

a) Minste renhet skal være 97 vektprosent.

b) Det prosentvise antallet frø fra Lupinus spp. med en annen farge skal ikke overstige:

— i bitterlupin 4 %

— i andre Lupinus spp. enn bitterlupin 2 %

7. I Vicia spp. skal et samlet innhold på høyst seks vektprosent av frø fra Vicia pannonica, Vicia villosa eller 
beslektede dyrkede sorter i andre relevante arter, ikke anses som en urenhet.

8. I Vicia pannonica, Vicia sativa og Vicia villosa skal minste renhet være 97 vektprosent.

___________
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VEDLEGG III

VEKT AV FRØPARTIER OG FRØPRØVER

Art Største partivekt
(tonn)

Minste vekt av en 
prøve som skal tas av 

et parti
(gram)

Prøvevekt ved bestemmelse 
av antall i henhold til 

avsnitt I nr. 2 A spalte 12-14 i 
vedlegg II og avsnitt II nr. 2 A 

spalte 3-7 i vedlegg II 
(gram)

1 2 3 4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina 10 50 5

Agrostis capillaris 10 50 5

Agrostis gigantea 10 50 5

Agrostis stolonifera 10 50 5

Alopecurus pratensis 10 100 30

Arrhenatherum elatius 10 200 80

Bromus catharticus 10 200 200

Bromus sitchensis 10 200 200

Cynodon dactylon 10 50 5

Dactylis glomerata 10 100 30

Festuca arundinacea 10 100 50

Festuca filiformis 10 100 30

Festuca ovina 10 100 30

Festuca pratensis 10 100 50

Festuca rubra 10 100 30

Festuca trachyphylla 10 100 30

×Festulolium 10 200 60

Lolium multiflorum 10 200 60

Lolium perenne 10 200 60

Lolium × boucheanum 10 200 60

Phalaris aquatica 10 100 50

Phleum nodosum 10 50 10

Phleum pratense 10 50 10

Poa annua 10 50 10

Poa nemoralis 10 50 5

Poa palustris 10 50 5

Poa pratensis 10 50 5

Poa trivialis 10 50 5

Trisetum flavescens 10 50 5
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1 2 3 4

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis 10 250 200

Hedysarum coronarium

—  frukt 10 1 000 300

—  frø 10 400 120

Lotus corniculatus 10 200 30

Lupinus albus 30 1 000 1 000

Lupinus angustifolius 30 1 000 1 000

Lupinus luteus 30 1 000 1 000

Medicago lupulina 10 300 50

Medicago sativa 10 300 50

Medicago × varia 10 300 50

Onobrychis viciifolia:

—  frukt 10 600 600

—  frø 10 400 400

Pisum sativum 30 1 000 1 000

Trifolium alexandrinum 10 400 60

Trifolium hybridum 10 200 20

Trifolium incarnatum 10 500 80

Trifolium pratense 10 300 50

Trifolium repens 10 200 20

Trifolium resupinatum 10 200 20

Trigonella foenum-graecum 10 500 450

Vicia faba 30 1 000 1 000

Vicia pannonica 30 1 000 1 000

Vicia sativa 30 1 000 1 000

Vicia villosa 30 1 000 1 000

Andre arter

Brassica napus var. napobrassica 10 200 100

Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100

Phacelia tanacetifolia 10 300 40

Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

Et partis største vekt skal ikke overstiges med mer enn 5 %.»
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DEL B

Vedlegg I, II og III til direktiv 66/402/EØF skal lyde:

«VEDLEGG I

VILKÅR SOM AVLINGEN SKAL OPPFYLLE

1. Tidligere avlinger på feltet skal ikke ha vært uforenlige med produksjon av frø fra avlingens art og sort, og feltet 
skal være tilstrekkelig fritt for planter som stammer fra tidligere avlinger.

2. Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder med hensyn til avstand til nærliggende pollenkilder som 
kan føre til uønsket fremmedbestøvning, særlig Sorghum spp., fra kilder av Sorghum halepense:

Avling Minste avstand

Phalaris canariensis, Secale cereale unntatt hybrider:

—  ved produksjon av basisfrø 300 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 250 m

Sorghum spp. 300 m

xTriticosecale, selvbestøvende sorter

—  ved produksjon av basisfrø 50 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 20 m

Zea mays 200 m

 Dersom det foreligger tilstrekkelig beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra disse 
avstandene.

3. Avlingen skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet eller, for avlinger av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet og 
renhet med hensyn til egenskaper. Ved produksjon av frø fra hybridsorter får ovennevnte bestemmelser anvendelse 
også på bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet eller gjenoppretting av fertilitet.

 Særlig skal avlinger av Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale unntatt hybrider, Sorghum spp. og Zea 
mays oppfylle følgende andre standarder eller vilkår:

A. Oryza sativa:

 Antallet planter som åpenbart er viltvoksende planter eller planter med røde korn, skal ikke overstige

– null ved produksjon av basisfrø,

– én per 50 m2 ved produksjon av sertifisert frø.

B. Phalaris canariensis, Secale cereale unntatt hybrider:

 Antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra sorten, skal ikke overstige

– én per 30 m2 ved produksjon av basisfrø,

– én per 10 m2 ved produksjon av sertifisert frø.
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C. Sorghum spp.

a) Det prosentvise antallet planter av andre Sorghum-arter enn den dyrkede arten eller planter som åpenbart 
avviker fra den innavlede linjen eller bestanddelen, skal ikke overstige

aa)  ved produksjon av basisfrø

i) ved blomstring: 0,1 %,

ii) ved modning: 0,1 %.

bb)  ved produksjon av sertifisert frø

i) planter av den hannlige bestanddelen som har spredt pollen mens planter av den hunnlige 
bestanddelen har mottakelige arr: 0,1 %,

ii) planter av den hunnlige bestanddelen

– ved blomstring: 0,3 %,

– ved modning: 0,1 %.

b) Følgende andre standarder eller vilkår skal være oppfylt ved produksjon av sertifiserte frø fra hybridsorter:

aa) Planter av den hannlige bestanddelen skal spre tilstrekkelig pollen mens planter av den hunnlige 
bestanddelen har mottakelige arr.

bb) Når planter av den hunnlige bestanddelen har mottakelige arr, skal prosentandelen av planter av den 
bestanddelen som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige 0,1 %.

c) Avlinger av kryssbestøvede eller syntetiske sorter av Sorghum spp. skal være i samsvar med følgende 
standarder: Antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra sorten, skal ikke overstige

– én per 30 m2 ved produksjon av basisfrø,

– én per 10 m2 ved produksjon av sertifisert frø.

D. Zea mays:

a) Det prosentvise antallet planter som åpenbart avviker fra sorten, den innavlede linjen eller fra bestanddelen, 
skal ikke overstige

aa)  ved produksjon av basisfrø:

i)  innavlede linjer, 0,1 %,

ii)  enkelthybrider, hver bestanddel, 0,1 %,

iii) kryssbestøvede sorter, 0,5 %,

bb)  ved produksjon av sertifisert frø:

i) bestanddeler av hybridsorter:

– innavlede linjer, 0,2 %,

– enkelthybrider, 0,2 %,

– kryssbestøvede sort, 1,0 %,

ii) kryssbestøvede sorter, 1,0 %.

b) Følgende andre standarder eller vilkår skal være oppfylt ved produksjon av frø fra hybridsorter:

aa) Planter av den hannlige bestanddelen skal spre tilstrekkelig pollen mens planter av den hunnlige 
bestanddelen blomstrer.

bb)  Emaskulering skal utføres dersom det er hensiktsmessig.
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cc) Når minst 5 % av planter av den hunnlige bestanddelen har mottakelige arr, skal prosentandelen av den 
hunnlige bestanddelen som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige

– 1 % ved en offentlig feltinspeksjon og

– 2 % ved samtlige offentlige feltinspeksjoner.

Planter anses å ha spredt pollen eller å spre pollen når pollenknappene har kommet fram fra ytteragnene 
på minst 50 mm av en risles midtaksel eller sider, og har spredt eller sprer pollen.

4. Hybrider av Secale cereale

a) Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder med hensyn til avstand til nærliggende pollenkilder 
som kan føre til uønsket fremmedbestøvning:

Avling Minste avstand

—  ved produksjon av basisfrø

—  der det brukes hannlig sterilitet 1 000 m

—  der det ikke brukes hannlig sterilitet 600 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 500 m

b) Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig 
sterilitet.

Avlingen skal særlig oppfylle følgende andre standarder eller vilkår:

i) Antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra bestanddelene, skal ikke overstige

– én per 30 m2 ved produksjon av basisfrø,

– én per 10 m2 ved produksjon av sertifisert frø, som ved offentlige feltinspeksjoner får anvendelse bare 
på hunnlige bestanddeler.

ii) Når det gjelder basisfrø, der det brukes hannlig sterilitet, skal nivået av sterilitet i den hannsterile 
bestanddelen være minst 98 %.

c) Når det er hensiktsmessig, skal sertifisert frø produseres gjennom blandet dyrking av en hunnlig hannsteril 
bestanddel med en hannlig bestanddel som gjenoppretter hannlig fertilitet.

5. Avlinger beregnet på produksjon av sertifisert frø fra hybrider av Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum 
vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale

a) Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder som 
kan føre til uønsket fremmedbestøvning:

– Avstanden mellom den hunnlige bestanddelen og alle andre sorter av samme art, unntatt en avling av den 
mannlige bestanddelen, skal være minst 25 meter.

– Dersom det foreligger tilstrekkelig beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra 
denne avstanden.

b) Avlingen skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes egenskaper.

Dersom frøet produseres ved hjelp av et kjemisk hybridiseringsmiddel, skal avlingen oppfylle følgende andre 
standarder eller vilkår:

i) Minste sortsrenhet for hver bestanddel skal være følgende:

– Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, 
Triticum durum og Triticum spelta: 99,7 %,

– selvbestøvende xTriticosecale: 99,0 %.
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ii) Hybrid karakter må være minst 95 %. Hybrid karakter i prosent skal vurderes etter gjeldende internasjonale 
metoder, i den grad slike metoder finnes. I tilfeller der hybrid karakter fastsettes i frøkontroller før 
sertifisering, er det ikke nødvendig å fastsette den under feltinspeksjoner.

6. Skadelige organismer, særlig Ustilaginaceae, som minsker frøets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå.

7. Det skal undersøkes om ovennevnte andre standarder eller vilkår er oppfylt, for basisfrø ved offentlige 
feltinspeksjoner, og for sertifisert frø enten ved offentlige feltinspeksjoner eller kontroller utført under offentlig 
tilsyn.

Følgende vilkår skal oppfylles ved gjennomføringen av feltinspeksjonene:

A. Avlingen skal være i en slik tilstand og veksten være kommet så langt at det er mulig å gjennomføre en 
tilstrekkelig god undersøkelse.

B. Antallet feltinspeksjoner skal være minst

a) én for Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, 
xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og Secale cereale,

b) for Sorghum spp. og Zea mays i blomstringssesongen:

aa)  én for kryssbestøvede sorter,

bb)  tre for innavlede linjer eller hybrider.

 Når avlingen følger en avling av Sorghum spp. og Zea mays fra foregående eller inneværende år, skal det 
foretas minst én særlig feltinspeksjon for å kontrollere om bestemmelsene fastsatt i nr. 1 i dette vedlegg er 
overholdt.

C. Størrelse, antall og fordeling av de deler av feltet som skal undersøkes for å kontrollere om bestemmelsene i 
dette vedlegg er overholdt, skal fastsettes etter egnede framgangsmåter.

____________
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VEDLEGG II

VILKÅR SOM FRØET SKAL OPPFYLLE

1. Frøet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet eller, for frø av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet og renhet 
med hensyn til egenskaper. Når det gjelder frø fra hybridsorter, får ovennevnte bestemmelser anvendelse også på 
bestanddelenes egenskaper.

Frø fra artene oppført nedenfor skal særlig oppfylle følgende andre standarder eller vilkår:

A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum 
durum, Triticum spelta unntatt hybrider i hvert enkelt tilfelle

Klasse Minste sortsrenhet
(%)

Basisfrø 99,9

Sertifisert frø av første generasjon 99,7

Sertifisert frø av andre generasjon 99,0

 Minste sortsrenhet skal undersøkes først og fremst ved feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt 
i vedlegg I.

B. Selvbestøvende sorter av xTriticosecale unntatt hybrider

Klasse Minste sortsrenhet
(%)

Basisfrø 99,7

Sertifisert frø av første generasjon 99,0

Sertifisert frø av andre generasjon 98,0

 Minste sortsrenhet skal undersøkes først og fremst ved feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt 
i vedlegg I.

C. Hybrider av Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum 
aestivum, Triticum durum, Triticum spelta og selvbestøvende xTriticosecale

 Frø i klassen «sertifisert frø» skal ha en minste sortsrenhet på 90 %. Den skal undersøkes ved offentlige 
etterkontroller av et egnet antall prøver.

D. Sorghum spp. og Zea mays

 Dersom det brukes en hunnlig hannsteril bestanddel og en hannlig bestanddel som ikke gjenoppretter hannlig 
fertilitet til produksjon av sertifiserte frø fra hybridsorter, skal frøet produseres

– enten ved å blande frøpartier i et størrelsesforhold som er passende for sorten, der på den ene siden en 
hunnlig hannsteril bestanddel er brukt, og på den andre siden en hunnlig hannfertil bestanddel er brukt,

– eller ved å dyrke den hunnlige hannsterile bestanddelen og den hunnlige hannfertile bestanddelen i et 
størrelsesforhold som er passende for sorten. Forholdet mellom disse bestanddelene skal undersøkes ved 
feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg I.

E. Hybrider av Secale cereale

 Frø skal klassifiseres som sertifisert frø bare dersom det er tatt tilbørlig hensyn til resultatene av offentlige 
etterkontroller og offisielle prøver av basisfrø i vekstsesongen for frøet som skal klassifiseres som sertifisert 
frø, for å fastslå om basisfrøene oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv til basisfrøs ekthet og renhet med 
hensyn til bestanddelenes egenskaper, herunder hannlig sterilitet.

2. Frøet skal oppfylle følgende andre standarder eller vilkår med hensyn til spireevne, renhet og innhold av frø fra 
andre plantearter:

A. Tabell:
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B. Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i nr. 2 A i dette vedlegg:

a) Høyeste innhold av frø fastsatt i spalte 4 omfatter også frø fra artene i spalte 5–10.

b) Et ytterligere frø skal ikke anses som en urenhet dersom en ny prøve med samme vekt er fri for frø fra andre 
kornarter.

c) Forekomsten av ett frø fra Avena fatua, Avena sterilis eller Lolium temulentum i en prøve med fastsatt vekt skal 
ikke anses som en urenhet dersom en ny prøve med samme vekt er fri for frø fra disse artene.

d) Når det gjelder sorter av Hordeum vulgare (nakent bygg), senkes kravet til minste spireevne til 75 % av rent 
frø. Den offisielle etiketten skal inneholde ordene «minste spireevne 75 %».

3. Skadelige organismer som minsker frøets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå.

 Frø skal særlig være i samsvar med følgende standarder med hensyn til Claviceps purpurea (høyeste antall 
sklerotier eller deler av sklerotier i en prøve med vekten fastsatt i spalte 3 i vedlegg III).

Klasse Claviceps purpurea

Korn unntatt hybrider av Secale cereale:

—  basisfrø 1

—  sertifisert frø 3

Hybrider av Secale cereale:

—  basisfrø 1

—  sertifisert frø 4(*)

(*)  Forekomsten av fem sklerotier eller deler av sklerotier i en prøve med fastsatt vekt skal anses å være i samsvar med 
standardene dersom en ny prøve med samme vekt inneholder høyst fire sklerotier eller deler av sklerotier.
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VEDLEGG III

VEKT AV FRØPARTIER OG FRØPRØVER

Art Største partivekt
(tonn)

Minste vekt av en 
prøve som skal 
tas av et parti

(gram)

Prøvevekt ved bestemmelse 
av antallet fastsatt i nr. 2 A 

spalte 4–10 og nr. 3 i 
vedlegg II

(gram)

1 2 3 4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum 
vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum 
spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30 1 000 500

Phalaris canariensis 10 400 200

Oryza sativa 30 500 500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum 
sudanense

30 1 000 900

Sorghum sudanense 10 1 000 900

Zea mays, basisfrø av innavlede linjer 40 250 250

Zea mays, basisfrø unntatt innavlede linjer, sertifisert 
frø

40 1 000 1 000

Et partis største vekt skal ikke overstiges med mer enn 5 %.»

DEL C

I vedlegg II og III til direktiv 2002/55/EF gjøres følgende endringer:

1) I nr. 3 i vedlegg II skal ny bokstav c) lyde:

«c) Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i bokstav a):

 Når det gjelder sorter av Zea mays (sukkermais – svært søte typer), senkes kravet til minste spireevne til 80 % 
av rent frø. Den offisielle etiketten eller eventuelt leverandøretiketten skal inneholde ordene «Minste spireevne 
80 %».»

2) I nr. 1 i vedlegg III skal bokstav a) og b) lyde:

«a) frø fra Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum og Vicia faba – 30 tonn,

b) frø som er like store som eller større enn et hvetekorn og som ikke tilhører artene Phaseolus coccineus, 
Phaseolus vulgaris, Pisum sativum og Vicia faba – 20 tonn.»
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DEL D

Vedlegg I, II og III til direktiv 2002/57/EF skal lyde:

«VEDLEGG I

VILKÅR SOM AVLINGEN SKAL OPPFYLLE

1. Tidligere avlinger på feltet skal ikke ha vært uforenlige med produksjon av frø fra avlingens art og sort, og feltet 
skal være tilstrekkelig fritt for planter som stammer fra tidligere avlinger.

 Hybrider av Brassica napus skal dyrkes på et produksjonsfelt der det er over fem år siden vekster av Brassicaceae 
(cruciferae) sist ble dyrket.

2. Avlingen skal være i samsvar med følgende standarder når det gjelder avstand til nærliggende pollenkilder som 
kan føre til uønsket fremmedbestøvning:

Avling Minste avstand

Brassica spp. unntatt Brassica napus, Cannabis sativa unntatt sambohamp, Carthamus 
tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba:

—  ved produksjon av basisfrø 400 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 200 m

Brassica napus:

—  ved produksjon av basisfrø fra andre sorter enn hybrider 200 m

—  ved produksjon av basisfrø fra hybrider 500 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra andre sorter enn hybrider 100 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider 300 m

Cannabis sativa, sambohamp:

—  ved produksjon av basisfrø 5 000 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 1 000 m

Helianthus annuus:

—  ved produksjon av basisfrø fra hybrider 1 500 m

—  ved produksjon av basisfrø fra andre sorter enn hybrider 750 m

—  ved produksjon av sertifisert frø 500 m

Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense:

—  ved produksjon av basisfrø fra Gossypium hirsutum 100 m

—  ved produksjon av basisfrø fra Gossypium barbadense 200 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra andre sorter enn hybrider og hybrider innen arten 
Gossypium hirsutum produsert uten cytoplasmisk hannlig sterilitet (CMS)

30 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider innen arten Gossypium hirsutum 
produsert med CMS

800 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra andre sorter enn hybrider og hybrider innen arten 
Gossypium barbadense produsert uten CMS

150 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider innen arten Gossypium barbadense 
produsert med CMS

800 m

—  ved produksjon av basisfrø fra fastsatte hybrider mellom artene Gossypium hirsutum 
og Gossypium barbadense

200 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra fastsatte hybrider mellom artene 
Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense og hybrider produsert uten CMS

150 m

—  ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider innen artene Gossypium hirsutum og 
Gossypium barbadense produsert med CMS

800 m
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 Dersom det foreligger tilstrekkelig beskyttelse mot all uønsket fremmedbestøvning, kan det ses bort fra disse 
avstandene.

3. Avlingen skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet eller, for avlinger av en innavlet linje, tilstrekkelig ekthet 
og renhet med hensyn til egenskaper.

 Ved produksjon av frø fra hybridsorter får ovennevnte bestemmelser anvendelse også på bestanddelenes egenskaper, 
herunder hannlig sterilitet eller gjenoppretting av fertilitet.

 Særlig skal avlinger av Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, 
Gossypium spp. og hybrider av Helianthus annuus og Brassica napus oppfylle følgende andre standarder eller 
vilkår:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi og Gossypium spp. 
unntatt hybrider:

 Antallet planter av den dyrkede arten som åpenbart avviker fra sorten, skal ikke overstige

– én per 30 m2 ved produksjon av basisfrø,

– én per 10 m2 ved produksjon av sertifisert frø.

B. Hybrider av Helianthus annuus:

a) Det prosentvise antall planter som åpenbart avviker fra den innavlede linjen eller bestanddelen, skal ikke 
overstige:

aa)  ved produksjon av basisfrø:

i)  innavlede linjer 0,2 %

ii)  enkelthybrider:

—  hannlig foreldreplante, planter som har spredt pollen mens minst 2 % 
av hunnplantene har mottakelige blomster

0,2 %

—  hunnlig foreldreplante 0,5 %

bb)  ved produksjon av sertifisert frø:

—  hannlig bestanddel, planter som har spredt pollen mens minst 5 % av 
hunnplantene har mottakelige blomster

0,5 %

—  hunnlig bestanddel 1,0 %

b) Følgende andre standarder eller vilkår skal være oppfylt ved produksjon av frø fra hybridsorter:

aa) Planter av den hannlige bestanddelen skal spre tilstrekkelig pollen mens planter av den hunnlige 
bestanddelen blomstrer.

bb) Når planter av den hunnlige bestanddelen har mottakelige arr, skal prosentandelen av planter av den 
hunnlige bestanddelen som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige 0,5 %.

cc) Ved produksjon av basisfrø skal det samlede prosentvise antallet planter av den hunnlige bestanddelen 
som åpenbart avviker fra bestanddelen, og som har spredt pollen eller sprer pollen, ikke overstige 
0,5 %.

dd) Dersom vilkåret fastsatt i avsnitt I nr. 2 i vedlegg II ikke kan oppfylles, skal følgende vilkår oppfylles: 
En hannsteril bestanddel skal brukes til å produsere sertifisert frø ved hjelp av en hannlig bestanddel 
som inneholder en særlig gjenopprettende linje (eller linjer), slik at minst en tredel av de planter som 
dyrkes av den framkomne hybriden, vil produsere pollen som på alle måter framstår som normalt.
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C. Hybrider av Brassica napus, produsert ved hjelp av hannlig sterilitet:

a) Det prosentvise antallet planter som åpenbart avviker fra den innavlede linjen eller fra bestanddelen, skal 
ikke overstige:

aa)  ved produksjon av basisfrø

i)  innavlede linjer 0,1 %

ii)  enkelthybrider

—  hannlig bestanddel 0,1 %

—  hunnlig bestanddel 0,2 %

bb)  ved produksjon av sertifisert frø

— hannlig bestanddel 0,3 %

— hunnlig bestanddel 1,0 %

b) Hannlig sterilitet skal være på minst 99 % ved produksjon av basisfrø og 98 % ved produksjon av sertifisert 
frø. Nivået av hannlig sterilitet skal beregnes ved å undersøke i hvilket omfang blomstene mangler 
fruktbare pollenknapper.

D. Hybrider av Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense:

a) I avlinger der det produseres basisfrø fra foreldrelinjer av Gossypium hirsutum og Gossypium barbadense, 
skal sortsrenheten for både hunnlige og hannlige foreldrelinjer være på minst 99,8 % dersom 5 % eller 
mer av de frøproduserende vekstene har blomster som er mottakelige for pollen. Den frøproduserende 
foreldrelinjens nivå av hannlig sterilitet skal beregnes ved å undersøke forekomsten av sterile pollenknapper, 
og skal være på minst 99,9 %.

b) I avlinger der det produseres sertifisert frø fra hybridsorter av Gossypium hirsutum og/eller 
Gossypium barbadense, skal sortsrenheten for både den frøproduserende foreldreplanten og den 
pollenbærende foreldrelinjen være på minst 99,5 % dersom 5 % eller mer av frøproduserende vekster har 
blomster som er mottakelige for pollen. Den frøproduserende foreldrelinjens nivå av hannlig sterilitet skal 
beregnes ved å undersøke forekomsten av sterile pollenknapper, og skal være på minst 99,7 %.

4. Skadelige organismer som minsker frøets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå. Når det gjelder Glycine max 
gjelder dette vilkåret særlig for organismene Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. 
caulivora og var. sojae, Phialophora gregata samt Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Det skal undersøkes om ovennevnte andre standarder eller vilkår er oppfylt, for basisfrø ved offentlige 
feltinspeksjoner, og for sertifisert frø enten ved offentlige feltinspeksjoner eller kontroller utført under offentlig 
tilsyn. Følgende vilkår skal oppfylles ved gjennomføringen av feltinspeksjonene:

A. Avlingen skal være i en slik tilstand og veksten være kommet så langt at det er mulig å gjennomføre en 
tilstrekkelig god undersøkelse.

B. For alle avlinger unntatt hybrider av Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum og 
Gossypium barbadense skal det foretas minst én feltinspeksjon.

 For hybrider av Helianthus annuus skal det foretas minst to inspeksjoner.

 For hybrider av Brassica napus skal det foretas minst tre inspeksjoner. Den første inspeksjonen skal foretas før 
blomstringsstadiet, den andre tidlig i blomstringsstadiet og den tredje i slutten av blomstringsstadiet.

 For hybrider av Gossypium hirsutum og/eller Gossypium barbadense skal det foretas minst tre inspeksjoner. 
Den første inspeksjonen skal foretas tidlig i blomstringsstadiet, den andre før blomstringsstadiet er over og den 
tredje i slutten av blomstringsstadiet, etter eventuell fjerning av pollenbærende foreldreplanter.

C. Størrelse, antall og fordeling av de deler av feltet som skal undersøkes for å kontrollere om bestemmelsene i 
dette vedlegg er overholdt, skal fastsettes etter egnede framgangsmåter.

_____________
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VEDLEGG II

VILKÅR SOM FRØET SKAL OPPFYLLE

I.  BASISFRØ OG SERTIFISERT FRØ

1. Frøet skal ha tilstrekkelig sortsekthet og sortsrenhet. Frø av artene oppført nedenfor skal særlig oppfylle følgende 
andre standarder eller vilkår:

Art og klasse Minste sortsrenhet
(%)

Arachis hypogaea:

—  basisfrø 99,7

—  sertifisert frø 99,5

Brassica napus, unntatt hybrider og unntatt sorter som skal brukes bare til fôr, 
Brassica rapa, unntatt sorter som skal brukes bare til fôr

—  basisfrø 99,9

—  sertifisert frø 99,7

Brassica napus spp., unntatt hybrider, sorter som skal brukes bare til fôr, Brassica 
rapa, sorter som skal brukes bare til fôr, Helianthus annuus, unntatt hybridsorter, 
herunder deres bestanddeler, Sinapis alba:

—  basisfrø 99,7

—  sertifisert frø 99,0

Glycine max:

—  basisfrø 99,5

—  sertifisert frø 99,0

Linum usitatissimum:

—  basisfrø 99,7

—  sertifisert frø av første generasjon 98,0

—  sertifisert frø av andre og tredje generasjon 97,5

Papaver somniferum:

—  basisfrø 99,0

—  sertifisert frø 98,0

 Minste sortsrenhet skal undersøkes først og fremst ved feltinspeksjoner utført i samsvar med vilkårene fastsatt i 
vedlegg I.

2. Frø fra hybrider av Brassica napus som er produsert ved hjelp av hannlig sterilitet, skal være i samsvar med 
vilkårene og standardene i bokstav a)–d).

a) Frøet skal ha tilstrekkelig ekthet og renhet med hensyn til bestanddelenes sortsegenskaper, herunder hannlig 
sterilitet eller gjenoppretting av fertilitet.

b) Frøet skal minst ha følgende sortsrenhet:

— basisfrø, hunnlig bestanddel 99,0 %

— basisfrø, hannlig bestanddel 99,9 %

— sertifisert frø 90,0 %
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c) Frø skal klassifiseres som sertifisert frø bare dersom det er tatt tilbørlig hensyn til resultatene av offisielle 
etterkontroller ved feltforsøk på offisielle prøver av basisfrø i vekstsesongen for frøet som skal klassifiseres som 
sertifisert frø, for å fastslå om basisfrøene oppfyller kravene til basisfrøs ekthet med hensyn til bestanddelenes 
egenskaper, herunder hannlig sterilitet, og standardene for basisfrø som er fastsatt med hensyn til minste 
sortsrenhet i bokstav b).

Sortsrenheten for basisfrø fra hybrider kan beregnes ved hjelp av egnede biokjemiske metoder.

d) Samsvaret med standardene for minste sortsrenhet fastsatt i bokstav b) med hensyn til sertifisert frø fra hybrider 
skal overvåkes ved offentlige etterkontroller av et passende antall prøver som et tatt under offentlig tilsyn. 
Egnede biokjemiske metoder kan benyttes.

3. Dersom vilkåret fastsatt i nr. 3 B bokstav b) punkt dd) i vedlegg I ikke kan oppfylles, skal følgende vilkår oppfylles: 
Dersom det ved produksjon av sertifisert frø fra hybrider av Helianthus annuus er brukt en hunnlig hannsteril 
bestanddel og en hannlig bestanddel som ikke gjenoppretter hannlig fertilitet, skal frø produsert av den hannsterile 
foreldreplanten blandes med frø som er produsert av den fullt fertile foreldreplanten. Forholdet mellom frø av 
hannsterile og frø av hunnsterile foreldreplanter skal ikke overstige 2:1.

4. Frøet skal oppfylle følgende andre standarder eller vilkår med hensyn til spireevne, renhet og innhold av frø fra 
andre plantearter, herunder Orobanche spp.:

A. Tabell:
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B. Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i avsnitt I nr. 4 A i dette 
vedlegg:

a) Høyeste innhold av frø fastsatt i spalte 5 omfatter også frø fra artene i spalte 6–11.

b) Det er ikke nødvendig å bestemme det samlede antall frø fra andre plantearter med mindre det hersker tvil 
om hvorvidt vilkårene i spalte 5 er oppfylt.

c) Det er ikke nødvendig å bestemme antall frø fra Cuscuta spp. med mindre det hersker tvil om hvorvidt 
vilkårene i spalte 7 er oppfylt.

d) Forekomsten av ett frø fra Cuscuta spp. i en prøve med fastsatt vekt skal ikke anses som en urenhet dersom 
en ny prøve med samme vekt er fri for frø fra Cuscuta spp..

e) Frøet skal være fritt for Orobanche spp.. Likevel skal forekomsten av ett frø av Orobanche spp. i en prøve 
på 100 gram ikke anses som en urenhet dersom en ny prøve på 200 gram er fri for frø av Orobanche spp.

5. Skadelige organismer som minsker frøets bruksverdi, skal være på lavest mulig nivå. Frøet skal særlig oppfylle 
følgende andre standarder eller vilkår:

A. Tabell:

Art Skadelige organismer

Høyeste prosentvise antall frø forurenset av skadelige organismer 
(samlet per spalte)

Sclerotinia 
sclerotiorum (høyeste 
antall sklerotier eller 
deler av sklerotier i 
en prøve med vekt 

som angitt i spalte 4 i 
vedlegg III)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, 
Phoma exigua 
var. linicola, 

Colletotrichum 
linicola, Fusarium spp.

Platyedria gossypiella

1 2 3 4 5

Brassica napus 10 (b)

Brassica rapa 5 (b)

Cannabis sativa 5

Gossypium spp. 1

Helianthus annuus 5 10 (b)

Linum usitatissimum 5 5 (a)

Sinapis alba 5 (b)

B. Andre standarder eller vilkår som får anvendelse når det vises til dem i tabellen i avsnitt I nr. 5 A i dette 
vedlegg:

a) For Linum usitatissimum – tekstillin skal antall frø forurenset av Phoma exigua var. linicola ikke overstige 
1 %.

b) Det er ikke nødvendig å bestemme antall sklerotier eller deler av sklerotier av Sclerotinia sclerotiorum med 
mindre det hersker tvil om hvorvidt vilkårene i spalte 5 i denne tabellen er oppfylt.

C. Særlige standarder eller andre vilkår for Glycine max:

a) Når det gjelder Pseudomonas syringae pv. glycinea, skal høyst fire delprøver av en prøve på minst 5000 
frø per parti, oppdelt i fem delprøver, være forurenset med nevnte organisme.

 Dersom det identifiseres mistenkelige kolonier i alle fem delprøver, kan ovennevnte standarder eller vilkår 
bekreftes gjennom egnede biokjemiske analyser av de mistenkelige koloniene, som er isolert på et egnet 
medium for hver delprøve.
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b) Når det gjelder Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, skal antall forurensede frø ikke overstige 15 %.

c) Vektprosenten bøss, som definert etter gjeldende internasjonale forsøksmetoder, skal ikke overstige 0,3 %.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 25 nr. 2 kan medlemsstatene få tillatelse til å unnlate å gjennomføre 
undersøkelsen med hensyn til ovennevnte særlige standarder eller andre vilkår, med mindre det på grunnlag 
av tidligere erfaring hersker tvil om hvorvidt standardene eller vilkårene er oppfylt.

II.  HANDELSFRØ

Med unntak av nr. 1 får vilkårene i avsnitt I i vedlegg II anvendelse på handelsfrø.

___________
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VEDLEGG III

VEKT AV FRØPARTIER OG FRØPRØVER

Art Største partivekt
(tonn)

Minste vekt av en 
prøve som skal tas av 

et parti
(gram)

Prøvevekt ved bestemmelse 
av antall i henhold til 

avsnitt I nr. 4 A spalte 5–11 
i vedlegg II og avsnitt I 

nr. 5 A spalte 5 i vedlegg II
(gram)

1 2 3 4

Arachis hypogaea 30 1 000 1 000

Brassica juncea 10 100 40

Brassica napus 10 200 100

Brassica nigra 10 100 40

Brassica rapa 10 200 70

Cannabis sativa 10 600 600

Carthamus tinctorius 25 900 900

Carum carvi 10 200 80

Glycine max 30 1 000 1 000

Gossypium spp. 25 1 000 1 000

Helianthus annuus 25 1 000 1 000

Linum usitatissimum 10 300 150

Papaver somniferum 10 50 10

Sinapis alba 10 400 200

Et partis største vekt skal ikke overstiges med mer enn 5 %.»

_______________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og
markedsføring av naturlig mineralvann(3) er blitt
betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal gjøres
ytterligere endringer, bør direktivet av klarhetshensyn
omarbeides.

2) Naturlig mineralvann defineres i medlemsstatenes
lovgivning. I denne lovgivningen fastsettes vilkårene
for godkjenning av naturlig mineralvann som sådant og
regulerer vilkårene for å utnytte kilder. Videre er det i
lovgivningen fastsatt særlige regler for markedsføring av
mineralvann.

3) Forskjellene mellom medlemsstatenes lovgivning hindrer 
fri omsetning av naturlig mineralvann, skaper ulike
konkurransevilkår og får dermed direkte innvirkning på
det indre markeds virkemåte.

4) I dette særlige tilfellet kan disse hindringene fjernes
både ved at den enkelte medlemsstaten forpliktes til
å tillate markedsføring på sitt territorium av naturlig
mineralvann som er godkjent som sådant av hver av
de andre medlemsstatene, og ved at det fastsettes felles
regler, særlig om hvilke mikrobiologiske krav som

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 26.6.2009, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 9.

(1) EUT C 162 av 25.6.2008, s. 87.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 28. mai 2009.
(3) EFT L 229 av 30.8.1980, s. 1.
(4) Se vedlegg IV del A.

skal oppfylles, og hvilke vilkår som gjelder for bruk av 
bestemte navn på visse typer mineralvann.

5) Hovedformålet med alle regler for naturlig mineralvann
bør være å verne forbrukernes helse, forhindre at
forbrukerne villedes og sikre god forretningsskikk.

6) I påvente av at Fellesskapet og tredjestater inngår avtaler
om gjensidig godkjenning av naturlig mineralvann, bør
det inntil disse avtalene er gjennomført fastsettes vilkår
for hvordan lignende produkter fra tredjestater kan tillates 
innført i Fellesskapet som naturlig mineralvann.

7) Det er viktig å påse at naturlig mineralvann på
markedsføringstidspunktet har beholdt de egenskapene
som gjorde at det ble godkjent som naturlig mineralvann.
Beholderne som benyttes til emballering, bør derfor ha
egnede lukkemekanismer.

8) Med hensyn til merking er naturlig mineralvann underlagt
de alminnelige reglene som er fastsatt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking
og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler(5).
Dette direktiv kan derfor begrenses til å fastsette de
tilleggene og unntakene som bør gjøres med hensyn til de
alminnelige reglene.

9) Angivelse av den analytiske sammensetningen av
naturlig mineralvann bør være obligatorisk for å sikre at
forbrukerne blir informert.

10) 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 gitt Kommisjonen(6).

(5) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(6) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/54/EF

av 18. juni 2009

om utnytting og markedsføring av naturlig mineralvann

(Omarbeiding)(*)

2015/EØS/10/24



12.2.2015 Nr. 10/267EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

11) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å vedta
grenseverdier for konsentrasjonen av bestanddeler
i naturlig mineralvann, eventuelle nødvendige
bestemmelser om angivelse i merkingen av høyt innhold
av visse bestanddeler, vilkårene for bruk av ozonanriket
luft i behandlingen av naturlig mineralvann, opplysninger
om hvilke behandlinger det naturlige mineralvannet har
gjennomgått, analysemetoder for å fastslå at det naturlige
mineralvannet ikke er forurenset, og framgangsmåter for
prøvetaking og analysemetoder som er nødvendige for å
kontrollere det naturlige mineralvannets mikrobiologiske
egenskaper. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i
dette direktiv, blant annet ved å utfylle det, må de vedtas
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

12) Når det av tvingende grunner ikke er mulig å overholde
de normale fristene for framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll, bør Kommisjonen kunne
anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker
fastsatt i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, for å
vedta de endringene til dette direktiv som er nødvendige
for å sikre vernet av folkehelsen.

13) De nye bestemmelsene i dette direktiv gjelder bare
komitéframgangsmåtene. Det er derfor ikke nødvendig
for medlemsstatene å innarbeide dem.

14) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg IV
del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv omfatter vann som utvinnes fra en
medlemsstats grunn, og som av den ansvarlige myndighet 
i medlemsstaten er godkjent som naturlig mineralvann som 
oppfyller bestemmelsene i vedlegg I del I.

2. Dette direktiv omfatter også vann som utvinnes fra
en tredjestats grunn, og som importeres til Fellesskapet og 
godkjennes som naturlig mineralvann av den ansvarlige 
myndighet i en medlemsstat.

Vann som nevnt i første ledd, kan få slik godkjenning bare 
dersom den ansvarlige myndighet i den staten utvinningen 
foregår, har bekreftet at det oppfyller bestemmelsene i vedlegg I 
del I, og at det føres løpende kontroll med at bestemmelsene i 
vedlegg II nr. 2 er overholdt.

Bekreftelsen nevnt i foregående ledd kan ikke gjelde i mer enn 
fem år. Det er ikke nødvendig å gi ny godkjenning som nevnt i 
første ledd, dersom bekreftelsen fornyes før utløpet av nevnte 
periode.

3. Dette direktiv skal ikke gjelde for:

a) vann som er et legemiddel i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om
innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for
mennesker(1),

b) naturlig mineralvann som benyttes ved kilden til kurative
formål i varme- eller vannmineralske behandlingsanstalter
og kurbad.

4. Godkjenningen nevnt i nr. 1 og 2 skal grunngis på
behørig måte av medlemsstatens ansvarlige myndighet og skal 
offentliggjøres.

5. Den enkelte medlemsstat skal underrette Kommisjonen
om de tilfeller der den har utstedt eller tilbakekalt godkjenning 
som nevnt i nr. 1 og 2.  Listen over naturlig mineralvann som 
er godkjent som sådant, skal offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for at bare mineralvann nevnt i artikkel 1, og som oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv, kan markedsføres som naturlig 
mineralvann.

Artikkel 3

Kildene med naturlig mineralvann skal utnyttes og vannet 
tappes i samsvar med vedlegg II.

Artikkel 4

1. Naturlig mineralvann, slik det er ved utspringet, kan ikke
gis annen behandling enn:

a) utskilling av ustabile forbindelser, så som jern- og
svovelforbindelser, ved filtrering eller sedimentering,
eventuelt etter oksygenering, så lenge slik behandling ikke
endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige
bestanddeler som gir vannet dets egenskaper,

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
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b) utskilling av jern-, mangan- og svovelforbindelser samt
arsen fra visse typer naturlig mineralvann ved behandling
med ozonanriket luft, så lenge slik behandling ikke
endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige
bestanddeler som gir vannet dets egenskaper, og forutsatt at

i) behandlingen oppfyller de bruksvilkårene som skal
fastsettes av Kommisjonen etter samråd med Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
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(1),

ii) behandlingen meldes til og kontrolleres særskilt av
vedkommende myndigheter,

c) utskilling av andre uønskede bestanddeler enn dem
angitt i bokstav a) eller b), så lenge slik behandling ikke
endrer vannets sammensetning med hensyn til vesentlige
bestanddeler som gir vannet dets egenskaper, og forutsatt at

i) behandlingen oppfyller de bruksvilkårene som skal
fastsettes av Kommisjonen etter samråd med Den
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,

ii) behandlingen meldes til og kontrolleres særskilt av
vedkommende myndigheter,

d) fullstendig eller delvis fjerning av fritt karbondioksid ved
utelukkende fysiske prosesser.

Tiltakene det vises til i bokstav b) i) og bokstav c) i), har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 
dette direktiv ved å utfylle det, og skal vedtas i samsvar med 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet 
i artikkel 14 nr. 2.

Første ledd skal ikke være til hinder for at naturlig mineralvann 
og kildevann kan benyttes til framstilling av alkoholfrie 
leskedrikker.

2. Naturlig mineralvann, slik det er ved utspringet, kan
ikke gis annen tilsetning enn tilførsel eller ny tilførsel av 
karbondioksid på vilkårene fastsatt i vedlegg I del III.

3. Enhver desinfeksjonsbehandling uansett metode og,
med forbehold for nr. 2, tilsetting av bakteriostatiske midler 
eller enhver annen behandling som kan endre det heterotrofe 
kimtallet i det naturlige mineralvannet, skal forbys.

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

Artikkel 5

1. Ved utspringet skal det totale utviklingsdyktige heterotrofe
kimtallet i naturlig mineralvann svare til dets normale 
heterotrofe kimtall og vise at kilden er effektivt beskyttet mot 
enhver forurensning. Det totale utviklingsdyktige heterotrofe 
kimtallet skal bestemmes i henhold til vilkårene i vedlegg I 
del II punkt 1.3.3.

Etter tapping skal det totale heterotrofe kimtallet ikke overstige 
100 per ml ved 20-22 °C i 72 timer på agar-agar eller agar-
gelatin-blanding og 20 per ml ved 37 °C i 24 timer på agar-agar.  
Det totale heterotrofe kimtallet skal måles innen 12 timer etter 
tapping, og vannet skal i denne 12-timersperioden holde 4 °C 
± 1 °C.

Ved utspringet skal disse verdiene normalt ikke overstige 
henholdsvis 20 per ml ved 20-22 °C i 72 timer og 5 per ml 
ved 37 °C i 24 timer, men disse verdiene skal betraktes som 
veiledende tall og ikke som største tillatte konsentrasjoner.

2. Ved utspringet og under markedsføringen skal naturlig
mineralvann være fritt for:

a) parasitter og sykdomsframkallende mikroorganismer,

b) Escherichia coli og andre koliforme bakterier og
enterokokker i enhver undersøkt prøve på 250 ml,

c) sporedannende sulfittreduserende anaerobe bakterier i
enhver undersøkt prøve på 50 ml,

d) Pseudomonas aeruginosa i enhver undersøkt prøve på
250 ml.

3. Med forbehold for nr. 1 og 2 og vilkårene for utnytting
fastsatt i vedlegg II, skal på markedsføringsstadiet:

a) det totale utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet i naturlig
mineralvann utelukkende stamme fra den normale
utviklingen av vannets bakterietall ved utspringet,

b) det naturlige mineralvannet være feilfritt i organoleptisk
henseende.

Artikkel 6

Alle beholdere som benyttes til emballering av naturlig 
mineralvann, skal være utstyrt med en lukkemekanisme for å 
unngå enhver mulighet for forfalskning eller forurensning.
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Artikkel 7

1. Naturlig mineralvann skal selges under betegnelsen
«naturlig mineralvann», eller dersom det dreier seg om 
karbondioksidholdig naturlig mineralvann definert i vedlegg I 
del III, skal betegnelsen være «naturlig mineralvann med 
naturlig innhold av karbondioksid», «naturlig mineralvann 
tilsatt karbondioksid fra kilden» eller «naturlig mineralvann 
tilsatt karbondioksid».

Naturlig mineralvann som har gjennomgått behandling som 
nevnt i artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav d), skal i tillegg 
merkes med opplysningene «karbondioksid fullstendig fjernet» 
eller «karbondioksid delvis fjernet».

2. Etiketten på naturlig mineralvann skal også inneholde
følgende obligatoriske opplysninger:

a) vannets analytiske sammensetning med angivelse av de
karakteristiske bestanddelene,

b) stedet der kilden utnyttes, og navnet på kilden,

c) angivelse av eventuell behandling som nevnt i artikkel 4
nr. 1 første ledd bokstav b) og c).

3. Dersom det ikke foreligger fellesskapsbestemmelser om
angivelse av eventuell behandling som nevnt i nr. 2 bokstav c), 
kan medlemsstatene opprettholde sine nasjonale bestemmelser.

Artikkel 8

1. Et steds-, landsby- eller lokalnavn kan inngå i
handelsbetegnelsen, forutsatt at det viser til et naturlig 
mineralvann hvis kilde utnyttes på stedet som oppgis i 
handelsbetegnelsen, og forutsatt at navnet ikke er villedende 
med hensyn til det stedet kilden utnyttes.

2. Det skal være forbudt å markedsføre naturlig mineralvann
fra én og samme kilde under mer enn én handelsbetegnelse.

3. Dersom etiketten eller påskriften på beholderne som
det naturlige mineralvannet bys fram for salg i, inneholder en 
handelsbetegnelse som er forskjellig fra navnet på kilden eller 
stedet der kilden utnyttes, skal stedet eller navnet på kilden 
angis med minst én og en halv gang så høye og brede bokstaver 
som de største bokstavene i handelsbetegnelsen.

Første ledd får tilsvarende anvendelse med hensyn til den 
betydning som blir tillagt kildens navn eller stedet der kilden 

utnyttes, når det gjelder angivelse av handelsbetegnelsen i all 
type reklame for naturlig mineralvann.

Artikkel 9

1. Det skal være forbudt, både på emballasje eller etiketter
og i all type reklame, å benytte angivelser, betegnelser, 
varemerker, varenavn, bilder eller andre figurative eller 
nonfigurative kjennetegn

a) som skaper et inntrykk av særlige egenskaper ved naturlig
mineralvann som vannet ikke har, særlig med hensyn til
opprinnelse, tidspunktet da tillatelse til utnytting ble gitt,
analyseresultater eller enhver tilsvarende henvisning til
varens ekthetsgarantier,

b) som kan føre til en sammenblanding mellom tappet
drikkevann som ikke oppfyller bestemmelsene i vedlegg I
del I, og naturlig mineralvann, særlig betegnelsen
«mineralvann».

2. Enhver betegnelse der naturlig mineralvann blir tillagt
egenskaper med hensyn til forebygging, behandling eller 
helbredelse av sykdommer hos mennesker, skal være forbudt.

Angivelsene oppført i vedlegg III, skal imidlertid tillates 
dersom de oppfyller de aktuelle kriteriene som er fastsatt 
der, eller dersom slike kriterier ikke finnes, kriteriene fastsatt 
i nasjonale bestemmelser, forutsatt at de er utarbeidet på 
grunnlag av fysisk-kjemiske analyser og om nødvendig på 
farmakologiske, fysiologiske og kliniske undersøkelser utført 
i henhold til anerkjente vitenskapelige metoder, i samsvar med 
vedlegg I del I nr. 2.

Medlemsstatene kan tillate angivelsene «hjelper på 
fordøyelsen», «kan fremme lever- og gallefunksjonen» eller 
lignende angivelser. De kan dessuten tillate andre angivelser, 
forutsatt at de ikke strider mot prinsippene i første ledd og er 
forenlige med prinsippene i annet ledd.

3. Medlemsstatene kan vedta særbestemmelser om
angivelse, både på emballasje eller etiketter og i reklame, om 
hvorvidt naturlig mineralvann er egnet til spedbarnsernæring. 
Disse bestemmelser kan også gjelde egenskaper ved vannet 
som er bestemmende for bruk av nevnte angivelser.

Medlemsstater som har til hensikt å vedta slike bestemmelser, 
skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette på forhånd.
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4. Betegnelsen «kildevann» skal være forbeholdt vann som
er beregnet på konsum i sin naturlige tilstand og tappes på 
flasker ved kilden, og som

a) oppfyller vilkårene for utnytting fastsatt i vedlegg II nr. 2
og 3, som fullt ut får anvendelse på kildevann,

b) oppfyller de mikrobiologiske kravene fastsatt i artikkel 5,

c) oppfyller kravene til merking fastsatt i artikkel 7 nr. 2
bokstav b) og c) og artikkel 8,

d) ikke har gjennomgått annen behandling enn det som er
nevnt i artikkel 4. Kommisjonen kan gi tillatelse til annen
behandling.

Tiltakene det vises til i bokstav d), har som formål å endre 
ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
det, og skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 14 nr. 2.

Kildevann skal dessuten oppfylle bestemmelsene i rådsdirektiv 
98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet(1).

5. Dersom det ikke foreligger fellesskapsbestemmelser
om behandling av kildevann som nevnt i nr. 4 første ledd 
bokstav d), kan medlemsstatene opprettholde sine nasjonale 
bestemmelser om behandling.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for at handel med naturlig mineralvann som er i samsvar 
med definisjonene og reglene fastsatt i dette direktiv, ikke 
kan hindres ved anvendelse av ikke-harmoniserte nasjonale 
bestemmelser om egenskaper, sammensetning, vilkår for 
utnytting, emballering, merking av eller reklame for naturlig 
mineralvann eller næringsmidler generelt.

Artikkel 11

1. Dersom en medlemsstat har tilstrekkelige grunner til
å anta at et naturlig mineralvann som omsettes fritt i én eller 
flere medlemsstater, ikke oppfyller bestemmelsene i dette 
direktiv eller utgjør en fare for folkehelsen, kan medlemsstaten 
midlertidig begrense eller innstille handelen med produktet på

(1) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32.

sitt territorium. Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om dette og gi grunner for sin 
avgjørelse.

2. På anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen
skal den medlemsstaten som har godkjent vannet, framlegge 
alle opplysninger av betydning for godkjenningen, sammen 
med resultatene av den jevnlige kontrollen.

3. Kommisjonen skal snarest mulig og innenfor rammen
av den faste komiteen som angis i artikkel 14 nr. 1, undersøke 
grunnene gitt av medlemsstaten nevnt i nr. 1, og skal deretter 
straks avgi uttalelse og treffe egnede tiltak.

4. Dersom Kommisjonen anser at det av hensyn til vernet av 
folkehelsen er nødvendig å endre dette direktiv, skal den vedta 
slike endringer.

Disse tiltakene har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, og skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 14 nr. 2. Når det av tvingende grunner 
er nødvendig med hastesaksbehandling, kan Kommisjonen 
anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker 
omhandlet i artikkel 14 nr. 3.

I slike tilfeller kan den medlemsstaten som har truffet 
beskyttelsestiltakene, opprettholde dem inntil endringene er 
vedtatt.

Artikkel 12

Følgende tiltak skal vedtas av Kommisjonen:

a) grenseverdier for konsentrasjonen av bestanddeler i
naturlig mineralvann,

b) nødvendige bestemmelser om angivelser i merkingen av
høyt innhold av visse bestanddeler,

c) vilkårene for bruk av ozonanriket luft som nevnt i artikkel 4
nr. 1 første ledd bokstav b),

d) angivelse av behandling som nevnt i artikkel 7 nr. 2
bokstav c),

e) analysemetoder, herunder påvisningsgrenser, som skal
benyttes til å kontrollere at naturlig mineralvann ikke er
forurenset,
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f) framgangsmåter for prøvetaking og analysemetoder som
er nødvendige for å kontrollere naturlig mineralvanns
mikrobiologiske egenskaper.

Disse tiltakene har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, og skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 13

Enhver beslutning som kan ha innvirkning på folkehelsen, 
skal fattes av Kommisjonen etter samråd med Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, nedsatt ved artikkel 58 i 
forordning (EF) nr. 178/2002.

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.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2,
4 og 6 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.

Artikkel 15

Dette direktiv får ikke anvendelse på naturlig mineralvann 
beregnet på eksport til tredjestater.

Artikkel 16

Direktiv 80/777/EØF, som endret ved rettsaktene 
oppført i vedlegg IV del A, oppheves, uten at det berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding av direktivene angitt i vedlegg IV del B, i 
nasjonal lovgivninHenvisninger til det opphevede direktiv skal 
forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg V.

Artikkel 17

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

Artikkel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juni 2009.

For Europaparlamentet For Rådet

H.-G. PÖTTERING Š. FÜLE

President Formann
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VEDLEGG I

I. DEFINISJON

1. Med «naturlig mineralvann» menes vann av god mikrobiologisk kvalitet i henhold til artikkel 5, som har sitt 
utspring fra et grunnvannsspeil eller -reservoar, og som kommer fra en kilde som utnyttes fra ett eller flere
naturlige eller borede utspring.

Naturlig mineralvann skiller seg klart fra vanlig drikkevann:

a) ved sin naturlige beskaffenhet, som kjennetegnes ved sitt innhold av mineraler, mikronæringsstoffer eller
andre bestanddeler, og eventuelt ved bestemte virkninger,

b) ved sin naturlige renhet,

med begge disse egenskapene intakt fordi vannet har sitt utspring under jorden, beskyttet mot enhver 
forurensningsfare.

2. Kjennetegnene det vises til i nr. 1, som kan gi mineralvann dets helsefremmende egenskaper, skal være fastslått

a) ut fra følgende kriterier:

i) geologiske og hydrologiske,

ii) fysiske, kjemiske og fysisk-kjemiske,

iii) mikrobiologiske,

iv) om nødvendig, farmakologiske, fysiologiske og kliniske,

b) i henhold til kriteriene oppført i del II,

c) i henhold til vitenskapelige metoder som er godkjent av den ansvarlige myndighet.

Undersøkelsene nevnt i første ledd bokstav a) iv), kan være valgfrie når vannets sammensetning har egenskaper 
som gjorde at vannet ble betraktet som naturlig mineralvann i opprinnelsesstaten før 17. juli 1980. Dette er 
særlig tilfellet dersom vannet det gjelder, både ved utspringet og etter tapping, har et innhold, per kilo, på minst 
1 000 mg totale faste stoffer i løsning eller minst 250 mg fritt karbondioksid.

3. Sammensetning, temperatur og de øvrige vesentlige egenskapene ved naturlig mineralvann skal være stabile 
innenfor rammen av naturlige svingninger; de må især ikke endres som følge av eventuelle variasjoner i
strømningshastigheten.

I henhold til artikkel 5 nr. 1 menes med det normale heterotrofe kimtallet i naturlig mineralvann den tilnærmet
konstante bakteriefloraen som måles ved utspringet før behandling av noe slag, og hvis kvalitative og 
kvantitative sammensetning som danner grunnlaget for godkjenningen av vannet, kontrolleres ved jevnlige
analyser.

II. KRAV OG KRITERIER FOR ANVENDELSE AV DEFINISJONEN

1.1. Krav til geologiske og hydrologiske undersøkelser 

Det kreves særlig følgende opplysninger:

1.1.1. utvinningsstedets nøyaktige beliggenhet, med høyde over havet avtegnet på et topografisk kart med en 
målestokk på høyst 1:1 000,

1.1.2. en detaljert geologisk rapport om jordbunnens opprinnelse og art,

1.1.3. det hydrogeologiske lags stratigrafi,
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1.1.4. beskrivelse av utvinningsarbeidet,

1.1.5. bestemmelse av området eller nærmere opplysninger om andre tiltak som beskytter kilden mot forurensning.

1.2. Krav til fysiske, kjemiske og fysisk-kjemiske undersøkelser

Undersøkelsene skal særlig omfatte bestemmelse av:

1.2.1. kildens strømningshastighet,

1.2.2. vanntemperaturen ved utspringet samt omgivelsestemperaturen,

1.2.3. forholdet mellom jordbunnens art og mineralinnholdets art og type,

1.2.4. tørrstoff ved 180 °C og 260 °C,

1.2.5. elektrisk ledningsevne eller motstandsevne med spesifisering av temperaturen ved målingen,

1.2.6. hydrogen-ione-konsentrasjonen (pH),

1.2.7. anioner og kationer,

1.2.8. ikke-ioniserte elementer,

1.2.9. mikronæringsstoffer,

1.2.10. radioaktiv stråling ved utspringet,

1.2.11. eventuelt de relative isotopnivåene for vannets bestanddeler, oksygen (16O-18O) og hydrogen (protium, 
deuterium, tritium),

1.2.12.  giftighet i enkelte av vannets bestanddeler, idet de grenseverdiene som er fastsatt for hver av dem, tas i 
betraktning.

1.3. Kriterier for mikrobiologisk analyse ved kilden

Analysene skal omfatte:

1.3.1. påvisning av at det ikke forekommer parasitter og sykdomsframkallende mikroorganismer,

1.3.2. kvantitativ bestemmelse av det utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet som tegn på fekal forurensning:

a) ingen forekomst av Escherichia coli og andre koliforme bakterier i en 250 ml prøve ved 37 °C og 44,5 °C,

b) ingen forekomst av enterokokker i en 250 ml prøve,

c) ingen forekomst av sporedannende sulfittreduserende anaerobe bakterier i en 50 ml prøve,

d) ingen forekomst av Pseudomonas aeruginosa i en 250 ml prøve,

1.3.3. bestemmelse av det totale utviklingsdyktige heterotrofe kimtallet per ml vann:

a) ved 20-22 °C etter 72 timer på agar-agar eller en agar-gelatin-blanding,
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b) ved 37 °C etter 24 timer på agar-agar.

1.4 Krav til kliniske og farmakologiske undersøkelser

1.4.1. Undersøkelsene, som skal utføres i henhold til vitenskapelig anerkjente metoder, skal være tilpasset det 
naturlige mineralvannets særlige egenskaper og dets virkning på den menneskelige organisme, så som diurese, 
mage- og tarmfunksjon og kompensering for mineralmangel.

1.4.2. Dersom det er fastslått at et stort antall kliniske observasjoner gir konstante og sammenfallende resultater, kan 
dette i enkelte tilfeller erstatte undersøkelsene nevnt i punkt 1.4.1. I enkelte tilfeller kan kliniske undersøkelser 
erstatte undersøkelsene nevnt i punkt 1.4.1, forutsatt at et stort antall kliniske observasjoner viser så stor 
konsistens og så stort sammenfall at samme resultater oppnås.

III. YTTERLIGERE KJENNETEGN VED KARBONDIOKSIDHOLDIG NATURLIG MINERALVANN 

Ved kilden eller etter tapping vil karbondioksidholdig naturlig mineralvann under normale trykk- og
temperaturforhold avgi karbondioksid spontant og på lett synlig måte. Det deles i tre kategorier som forbeholdes 
følgende betegnelser:

a) «naturlig mineralvann med naturlig innhold av karbondioksid», vann hvis innhold av karbondioksid fra
kilden etter tapping og eventuell sedimentering er det samme som ved utspringet, tatt i betraktning eventuell
ny tilførsel av en viss mengde karbondioksid fra samme vannlag eller samme grunnvannsreservoar
tilsvarende mengden som ble frigitt under disse prosessene og med forbehold for normale tekniske avvik,

b) «naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid fra kilden», vann hvis innhold av karbondioksid fra samme
vannlag eller samme grunnvannsreservoar etter tapping og eventuell sedimentering er høyere enn det som 
er fastslått ved utspringet,

c) «naturlig mineralvann tilsatt karbondioksid», vann som er tilsatt karbondioksid fra en annen kilde enn
vannlaget eller grunnvannsreservoaret som det stammer fra.

___________
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VEDLEGG II

VILKÅR FOR UTNYTTING OG MARKEDSFØRING AV NATURLIG MINERALVANN 

1. Utnytting av en naturlig mineralvannkilde skal skje på det vilkåret at den ansvarlige myndighet i den staten der
vannet utvinnes, har gitt tillatelse til det, og etter at det er fastslått at vannet oppfyller bestemmelsene i vedlegg I 
del I.

2. Utvinningsanleggene skal være bygd slik at enhver mulighet for forurensning unngås og slik at vannets egenskaper, 
som svarer til dets betegnelse og som det er i besittelse av ved utspringet, blir bevart.

For dette formål skal særlig:

a) kilden eller utspringet være beskyttet mot forurensningsfare,

b) oppsamlingsanlegg, rørledninger og beholdere bestå av materiale som egner seg til vann, og bygd for å hindre
enhver kjemisk, fysisk-kjemisk og mikrobiologisk endring av vannet,

c) utnyttingsforholdene, særlig rense- og tappeutstyret, være i samsvar med hygieniske krav. Særlig beholderne 
skal behandles eller framstilles slik at de ikke forringer det naturlige mineralvannets mikrobiologiske og
kjemiske egenskaper,

d) transport av naturlig mineralvann i andre beholdere enn dem som er godkjent for distribusjon til sluttforbruker,
være forbudt.

Likevel behøver ikke bokstav d) anvendes på mineralvann som utvinnes, utnyttes og markedsføres på en 
medlemsstats territorium, dersom det i denne medlemsstaten per 17. juli 1980 var tillatt med transport av naturlig 
mineralvann i tank fra kilden fram til tappingsanlegget.

Bokstav d) behøver heller ikke anvendes på kildevann som utvinnes, utnyttes og markedsføres på en medlemsstats 
territorium, dersom det i denne medlemsstaten per 13. desember 1996 var tillatt med transport av kildevann i tank 
fra kilden fram til tappingsanlegget.

3. Dersom det under utnyttingen fastslås at det naturlige mineralvannet er forurenset og ikke lenger innehar de
mikrobiologiske egenskapene fastsatt i artikkel 5, skal den som utnytter kilden umiddelbart stanse all utnytting, 
særlig tappingen, inntil årsaken til forurensningen er fjernet og vannet igjen er i samsvar med artikkel 5.

4. Den ansvarlige myndighet i opprinnelsesstaten skal foreta jevnlig kontroll for å undersøke om:

a) det naturlige mineralvannet fra en kilde som det er gitt tillatelse til å utnytte, oppfyller bestemmelsene i
vedlegg I del I,

b) bestemmelsene i nr. 2 og 3 gjennomføres av den som utnytter kilden.

____________
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VEDLEGG III

BETEGNELSER OG KRITERIER FASTSATT I ARTIKKEL 9 NR. 2 

Betegnelser Kriterier

Lavt mineralinnhold Innhold av mineralsalter, beregnet som fast bunnfall, 
ikke over 500 mg/l

Svært lavt mineralinnhold Innhold av mineralsalter, beregnet som fast bunnfall, 
ikke over 50 mg/l

Rikt på mineralsalter Innhold av mineralsalter, beregnet som fast bunnfall, 
over 1 500 mg/l

Bikarbonatholdig Bikarbonatinnhold over 600 mg/l

Sulfatholdig Sulfatinnhold over 200 mg/l

Kloridholdig Kloridinnhold over 200 mg/l

Kalsiumholdig Kalsiuminnhold over 150 mg/l

Magnesiumholdig Magnesiuminnhold over 50 mg/l

Fluoridholdig Fluoridinnhold over 1 mg/l

Jernholdig Innhold av toverdig jern over 1 mg/l

Syreholdig Innhold av fritt karbondioksid over 250 mg/l

Natriumholdig Natriuminnhold over 200 mg/l

Egnet til tilberedning av spedbarnsmat —

Egnet til natriumfattig kost Natriuminnhold under 20 mg/l

Kan virke avførende —

Kan virke vanndrivende —
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VEDLEGG IV

DEL A

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(nevnt i artikkel 16)

Rådsdirektiv 80/777/EØF
(EFT L 229 av 30.8.1980, s. 1)

Rådsdirektiv 80/1276/EØF
(EFT L 375 av 31.12.1980, s. 77)

Artikkel 1, bare tredje strekpunkt

Rådsdirektiv 85/7/EØF
(EFT L 2 av 3.1.1985, s. 22)

Artikkel 1, bare nr. 10

Punkt B.1 bokstav o) i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 214)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/70/EF
(EFT L 299 av 23.11.1996, s. 26)

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

Vedlegg III, bare nr. 4

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 16)

Direktiv Frist for innarbeiding Tillatelse til handel med produkter som 
er i samsvar med dette direktiv

Forbud mot handel med produkter som 
ikke er i samsvar med dette direktiv

80/777/EØF — 18. juli 1982 18. juli 1984

80/1276/EØF — — —

85/7/EØF — — —

96/70/EF — 28. oktober 1997 28. oktober 1998(1)

(1) Handel med produkter som er brakt i omsetning eller merket innen denne dato, og som ikke er i samsvar med dette direktiv, kan 
likevel fortsette inntil lagrene er tømt.
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 80/777/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 1 nr. 3 første og annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b)

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav a)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) første og annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav b) i) og ii)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) første og annet strekpunkt Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav c) i) og ii)

Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) Artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav d)

— Artikkel 4 nr. 1 annet ledd

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 første og annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b)

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 7 nr. 2a Artikkel 7 nr. 3

Artikkel 8 Artikkel 8

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 9 nr. 2 bokstav a), b) og c) Artikkel 9 nr. 2 første, annet og tredje ledd

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3

Artikkel 9 nr. 4 —

Artikkel 9 nr. 4a første ledd første til fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 4 første ledd bokstav a)-d)

Artikkel 9 nr. 4a annet ledd Artikkel 9 nr. 4 annet ledd

Artikkel 9 nr. 4b Artikkel 9 nr. 5

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10
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Direktiv 80/777/EØF Dette direktiv

Artikkel 10a Artikkel 11

Artikkel 11 nr. 1 første til fjerde strekpunkt Artikkel 12 bokstav a)-d)

Artikkel 11 nr. 2 første og annet strekpunkt Artikkel 12 bokstav e) og f)

Artikkel 11a Artikkel 13

Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 14 nr. 1

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 14 nr. 2 og 3

Artikkel 12 nr. 3 —

Artikkel 13 —

Artikkel 14 Artikkel 15

Artikkel 15 —

Artikkel 16 —

— Artikkel 16

— Artikkel 17

Artikkel 17 Artikkel 18

Vedlegg I del I nr. 1 Vedlegg I del I nr. 1

Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav a) nr. 1)-4) Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav a) i)-iv)

Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav b) Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav b)

Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav c) Vedlegg I del I nr. 2 første ledd bokstav c)

Vedlegg I del I nr. 2 annet ledd Vedlegg I del I nr. 2 annet ledd

Vedlegg I del I nr. 3 Vedlegg I del I nr. 3

Vedlegg I del II punkt 1.1 Vedlegg I del II punkt 1.1

Vedlegg I del II punkt 1.2 Vedlegg I del II punkt 1.2

Vedlegg I del II punkt 1.3 Vedlegg I del II punkt 1.3

Vedlegg I del II punkt 1.3.1 Vedlegg I del II punkt 1.3.1

Vedlegg I del II punkt 1.3.2 Vedlegg I del II punkt 1.3.2

Vedlegg I del II punkt 1.3.3 i) og ii) Vedlegg I del II punkt 1.3.3 bokstav a) og b)

Vedlegg I del II punkt 1.4 Vedlegg I del II punkt 1.4

Vedlegg I del III Vedlegg I del III

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III

— Vedlegg IV

— Vedlegg V
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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. 2232/96 av 28. oktober 1996 om fastsetjing av ein 
framgangsmåte for Fellesskapet for aromastoff som vert nytta 
eller skal nyttast i eller på næringsmiddel(1), særlig artikkel 3 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 2232/96 er det fastsatt en 
framgangsmåte for utarbeiding av regler for aromastoffer 
som blir brukt eller skal brukes i næringsmidler. I 
henhold til nevnte forordning skal det vedtas et register 
over aromastoffer (heretter kalt «registeret») når 
medlemsstatene har gitt melding om de aromastoffene 
som kan brukes i eller på næringsmidler som markedsføres 
på deres territorium og Kommisjonen har gransket 
meldingen.

2) I tillegg skal det i henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 
vedtas et program for vurdering av aromastoffene i 
registeret (heretter kalt «vurderingsprogrammet») for å 
kontrollere at de oppfyller de alminnelige brukskriteriene 
fastsatt i vedlegget til nevnte forordning. I henhold til 
forordning (EF) nr. 2232/96 skal de som er ansvarlige 
for markedsføring av aromastoffene, oversende 
Kommisjonen de opplysninger som er nødvendige for 
vurderingen. I henhold til nevnte forordning skal det videre 
vedtas en liste over aromastoffer som det er tillatt å bruke, 
mens de andre utelukkes, når vurderingsprogrammet er 
gjennomført.

3) Ved vedtak 1999/217/EF(2) vedtok Kommisjonen, i 
henhold til forordning (EF) nr. 2232/96, et register over 
aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 27.2.2009, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 9.

(1) EFT L 299 av 23.11.1996, s.. 1.
(2) EFT L 84 av 27.3.1999, s. 1.

4) I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 av 
18. juli 2000 om fastsettelse av tiltak som er nødvendige 
for vedtakelse av et vurderingsprogram i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96(3) 
skal den som er ansvarlig for markedsføringen av visse 
aromastoffer som er oppført i registeret, framlegge 
bestemte opplysninger for at stoffet skal kunne vurderes.

5) For 148 stoffer er det ikke framlagt noen opplysninger, 
og Kommisjonen er heller ikke kjent med at noen har 
planer om å framlegge opplysninger. Vurderingen av om 
disse stoffene oppfyller de allmenne kriteriene for bruk 
av aromastoffer i forordning (EF) nr. 2232/96, kan derfor 
ikke gjennomføres. Disse stoffene bør derfor utgå fra 
registeret.

6) I henhold til forordning (EF) nr. 2232/96 og 
kommisjonsforordning 98/282/EF av 21. april 1998 
om korleis medlemsstatane og statane som har skrive 
under på avtala om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområdet, bør verne immaterialretten i samband 
med utvikling og produksjon av dei aromastoffa som 
er nemnde i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2232/96(4), anmodet de medlemsstater som har gitt 
melding for en rekke stoffer, om at disse skulle registreres 
på en måte som verner produsentens immaterialrettigheter.

7) For disse stoffene, som er oppført i del B i registeret, 
begrenses vernet til et tidsrom på høyst fem år fra den 
dato da meldingen ble mottatt. Dette tidsrommet har nå 
utløpt for de fire gjenværende stoffene, som derfor bør 
overføres til del A i registeret.

8) Vedtak 1999/217/EØF bør derfor endres.

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

(3) EFT L 180 av 19.7.2000, s. 8.
(4) EFT L 127 av 29.4.1998, s. 32.

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. februar 2009

om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på 
næringsmidler

[meddelt under nummer K(2009) 1222]

(2009/163/EF)(*)
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 1999/217/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2009.

 For Kommisjonene

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

1. I vedlegget til vedtak 1999/217/EF oppheves første ledd, som lyder:

 «Registeret over kjemisk definerte aromastoffer er delt inn i to atskilte deler. I del A er stoffene oppført etter FL-
nummer. I del B er det oppført stoffer som en medlemsstat har anmodet om fortrolig behandling av for å verne 
produsentens immaterialrettigheter.»

2. I del A av vedlegget til vedtak 1999/217/EF gjøres følgende endringer:

a) Radene i tabellen som gjelder stoffene som er tilordnet følgende FL-numre, utgår:

01.025 01.062 01.068 01.069 01.071 01.072 01.073 01.074

01.075 01.076 02.053 02.068 02.118 02.129 02.130 02.151

02.163 02.199 02.215 02.232 02.237 02.238 02.244 03.018

03.021 04.060 04.071 04.081 04.083 05.054 05.133 05.135

05.176 05.177 05.200 05.207 05.209 05.210 05.212 05.213

05.214 05.215 06.060 06.068 06.099 06.108 06.113 07.143

07.144 07.145 07.163 07.173 07.174 07.192 07.216 07.241

07.245 07.246 07.252 08.110 08.111 08.126 08.128 09.311

09.384 09.576 09.635 09.654 09.817 09.845 09.853 09.881

09.887 09.896 09.903 09.914 10.041 10.046 10.065 10.071

11.011 11.012 11.013 11.019 11.022 11.024 12.110 12.115

12.186 12.245 12.246 12.247 12.248 12.250 12.260 12.261

12.263 13.036 13.104 13.110 13.121 13.131 13.147 13.156

13.158 13.159 13.164 13.181 13.187 14.090 14.151 14.153

14.156 14.157 14.158 14.162 14.165 14.166 15.041 15.046

15.053 15.059 15.065 15.073 15.075 15.095 15.100 15.101

15.104 15.105 15.117 15.121 15.122 15.123 15.124 16.050

16.064 16.065 16.066 16.067 16.068 16.069 16.070 16.078

16.079 16.084 16.085 17.009

b) Følgende rader innsettes i tabellen:

FL-nr.
Kje-
misk 

gruppe
CAS Betegnelse Fema CoE Einecs FL-nr.

Sy-
nony-
mer

Sys-
tema-
tisk 
navn

Merk-
nader

«09.929 8 220621-22-7 L-monomentyl- 
glutarat

4006 09.929

03.023 16 1608-72-6 1-ethoksyetyl-acetat 4069 03.023

16.083 30 446-71-9 2-(4-hydroksy-
3-metoksyfenyl)-5,7-
dihydroksykromanon

16.083

07.250 5 3916-64-1 3,5-heptadien-2-on 07.250»

3. Del B av vedlegget til vedtak 1999/217/EF oppheves.

____________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder 
for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, kontroll, behandling, 
oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra 
mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF(1), særlig 
artikkel 29 annet ledd bokstav d, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den pågående influensa A(H1N1)-pandemien, som 
er anerkjent som sådan av Verdens helseorganisasjon 
(WHO) i samsvar med det internasjonale helsereglement 
(2005), som definert i kommisjonsvedtak 2000/96/EF(2), 
som endret ved kommisjonsvedtak 2009/539/EF(3), 
kan på kort sikt midlertidig true forsyningen av blod og 
blodkomponenter i medlemsstatene, ved at så vel givere 
som blodsentrenes personale rammes av pandemien. Det 
kan derfor være nødvendig med beredskapsplaner for 
å sikre en kontinuerlig forsyning av blodkomponenter. 
Planene bør omfatte en kombinasjon av praktiske 
tiltak, opplysningsvirksomhet og lovgivningsmessige 
instrumenter.

2) De tilgjengelige lovgivningsmessige instrumenter består 
av muligheten til unntaksvis og midlertidig å lempe 
på kriteriene for givere som er fastsatt i vedlegg III til 
kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av 22. mars 2004 om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 4.11.2009, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 11.

(1) EUT L 33 av 8.2.2003, s. 30.
(2) EFT L 28 av 3.2.2000, s. 50.
(3) EUT L 180 av 11.7.2009, s. 22.

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og 
blodkomponenter(4), for å øke blodforsyningen.

3) En lemping av kriteriene bør være en siste utvei etter at 
organisatoriske tiltak for å gjøre blodforsyningskjeden 
best mulig, opplysningskampanjer rettet mot givere 
og optimalisering av den kliniske bruken av blod har 
vist seg å ikke være tilstrekkelig til å kompensere for 
blodmangelen, eller å forebygge en slik mangel.

4) WHO offentliggjorde 11. oktober 2007 en anbefaling 
om opprettholdelse av en sikker og tilstrekkelig 
blodforsyning i tilfelle av en influensapandemi(5), der 
det heter at enhver lemping av egnethetskriteriene 
bør begrenses til pandemifase 6 i samsvar med WHOs 
globale beredskapsplan for influensa(6).

5) Terskelverdiene for hemoglobin i nr. 1.2 i vedlegg III 
til direktiv 2004/33/EF gjenspeiler ikke alltid 
givernes faktiske jernreserver, og er derfor ikke alltid 
referanseverdier for diagnostisering av anemi. Det dreier 
seg om terskler fastsatt ut fra et føre-var-prinsipp, ettersom 
disse referanseverdiene er lavere i noen medlemsstater 
enn i andre som følge av særlige befolkningsmessige eller 
regionale omstendigheter. Personer som kunne være sikre 
blodgivere, avvises derfor på grunn av hemoglobinnivåer 
som ligger under det forskriftsmessige nivå. I forbindelse 
med den pågående influensa A(H1N1)-pandemien, kan 
disse nivåene derfor reduseres med høyst 5g/l for både 
kvinner og menn, uten at dette innebærer en helserisiko 
for giverne. Hver enkelt givers egnethet vurderes under 
alle omstendigheter av kvalifiserte helsearbeidere i 
samsvar med artikkel 19 i direktiv 2002/98/EF, og de kan 
ved en vurdering av den faktiske risikosituasjonen, avvise 
den berørte giveren.

(4) EUT L 91 av 30.3.2004, s. 25.
(5) Donor Selection Guidelines in Pandemic Situations (Blood 

Regulators Network) http://www.who.int/bloodproducts/brn/
DonorSelectionincaseofPandemicSituations.pdf

(6) http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_
CSR_GIP_2005_5/en/index.html

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/135/EF

av 3. november 2009

om tillatelse til midlertidige unntak fra visse egnethetskriterier for givere av fullblod og 
blodkomponenter fastsatt i vedlegg III til direktiv 2004/33/EF, på bakgrunn av risikoen for en 

mangelsituasjon som følge av influensa A(H1N1)-pandemien(*)
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Nr. 10/284 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6) Europakommisjonen har anmodet Det europeiske senter 
for forebygging av og kontroll med sykdommer om 
å gjennomføre en risikovurdering av en midlertidig 
reduksjon av utelukkelsesperioden for givere etter 
helbredelse av en influensalignende sykdom i forbindelse 
med influensa A(H1N1)-pandemien. Vurderingen ble 
framlagt 9. oktober 2009, og konklusjonen var at den 
økte risikoen er svært lav for givere så vel som mottakere 
dersom utelukkelsesperioden reduseres til sju dager, og 
at den uansett burde oppveies av risikoen for mangel på 
blod.

7) Medlemsstatene bør derfor umiddelbart tillates unntaksvis 
og midlertidig å tillate unntak fra egnethetskriteriene, 
forutsatt at vilkårene fastsatt i dette direktiv er oppfylt.

8) Ettersom risikoen for mangel som følge av den pågående 
influensa A(H1N1)-pandemien er overhengende, bør dette 
direktiv tre i kraft umiddelbart slik at medlemsstatene 
kan innarbeide det i sin nasjonale lovgivning og treffe de 
nødvendige tiltak så snart som mulig.

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er en reaksjon på en 
midlertidig situasjon i forbindelse med det bestemte 
influensa A(H1N1)-viruset. Dette direktiv bør derfor få 
anvendelse fram til 30. juni 2010. Influensa A(H1N1)-
pandemien ventes å ha passert et toppunkt innen den tid, 
og risikoen for mangel bør derfor i det minste være mindre, 
og mer detaljerte data om sykdommens epidemiologi og 
om vaksinering vil være tilgjengelige.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 28 i direktiv 
2002/98/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Unntak fra visse egnethetskriterier for givere

1. Medlemsstater som står overfor en alvorlig risiko for 
mangel, eller en faktisk mangel, på forsyningen av blod og 
blodkomponenter som en direkte følge av influensa A(H1N1)-
pandemien, kan midlertidig:

a) som unntak fra nr. 1.2 i vedlegg III til direktiv 2004/33/EF, 
redusere minstekravet til hemoglobinnivået i givernes blod 
til minst 120 g/l for kvinner, og 130 g/l for menn,

og/eller

b) som unntak fra nr. 2.2.1 i vedlegg III til direktiv 2004/33/
EF, anvende en utelukkelsesperiode på minst sju dager etter 
opphør av symptomer etter en influensalignende sykdom.

2. For gjennomføringen av unntakene nevnt i nr. 1 gjelder 
følgende vilkår:

a) de berørte medlemsstater skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om de tiltak den har til hensikt å treffe eller 
har truffet i henhold til nr. 1,

b) medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om hvorfor 
disse tiltakene er nødvendige, særlig omfanget av risikoen 
for mangel, eller den faktiske mangelen, på blod eller 
blodkomponenter, herunder en beskrivelse av de kriterier og 
metoder som benyttes for å vurdere denne nødvendigheten,

c) så snart forsyningen av blod og blodkomponenter, ut fra 
samme kriterier og metoder nevnt i bokstav b), er tilbake på 
et tilstrekkelig nivå, skal den berørte medlemsstat avslutte 
anvendelsen av de midlertidige unntakene nevnt i nr. 1, og 
underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2009 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fram til 30. juni 2010.
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Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF. Nevnte liste omfatter karbondioksid.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 har 
karbondioksid blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 
i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 14, rottegift, 
som fastsatt i vedlegg V i direktiv 98/8/EF.

3) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 15. mai 2006 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 
innenfor Den faste komité for biocidprodukter 21. juni 
2007 med forslag om å oppføre karbondioksid i 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 25.7.2008, s. 54, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

vedlegg IA til direktiv 98/8/EF, bare til bruk i bruksklare 
gassbeholdere som fungerer sammen med en felle.

5) Et aktivt stoff som er oppført i vedlegg IA, bør vanligvis 
også være oppført i vedlegg I. Oppføring i vedlegg I ville 
omfatte alle anvendelser der produktene kan forventes å 
oppfylle kravene i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, men ikke 
anvendelser av lavrisikoprodukter. Dette er tilfellet for 
visse biocidprodukter som brukes som rottegift og som 
inneholder karbondioksid. Karbondioksid bør derfor 
oppføres i vedlegg I for produkttype 14, for å sikre at det 
i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF i alle 
medlemsstater kan innvilges, endres eller tilbakekalles 
godkjenninger for biocidprodukter som brukes som 
rottegift og som inneholder karbondioksid.

6) Vurderingsrapporten ble endret i henhold til dette og 
gjennomgått av Den faste komité for biocidprodukter 
29. november 2007.

7) Ved behandlingen av karbondioksid ble det ikke 
avdekket noen uavklarte spørsmål eller problemer som 
Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko burde se på.

8) Vurderingen på fellesskapsplan ble gjennomført for én 
særskilt anvendelse. Enkelte opplysninger ble i samsvar 
med artikkel 8 nr. 5 i dette direktiv ikke framlagt og 
dermed ikke vurdert. Medlemsstatene bør derfor vurdere 
disse risikoene for områder og populasjoner som ikke 
er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsplan 
på en representativ måte, og ved tildeling av 
produktgodkjenninger sikre at det treffes hensiktsmessige 
tiltak eller at det innføres særlige vilkår for å redusere 
risikoen til et akseptabelt nivå.

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet karbondioksid, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
som det skal.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/75/EF

av 24. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 
karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/27
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10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I, bør 
medlemsstatene og de berørte parter få en rimelig frist 
slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene 
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som 
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 
med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på 
datoen for oppføringen av stoffet.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/
EF, og særlig til å innvilge, endre eller tilbakekalle 
godkjenninger av biocidprodukter i produkttype 14 som 
inneholder karbondioksid, for å sikre at de etterkommer 
direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. november 2009.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF. Denne listen omfatter tiametoksam.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er tiametoksam 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

3) Spania ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 27. juli 2007 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 
innenfor Den faste komité for biocidprodukter 22. februar 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 26.7.2008, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

2008.

5) Det framgår av de undersøkelsene som er foretatt at 
biocidprodukter som brukes som treimpregneringsmidler 
og som inneholder tiametoksam kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. 
Tiametoksam bør derfor oppføres i vedlegg I for å sikre at 
det i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF i alle 
medlemsstater kan innvilges, endres eller tilbakekalles 
godkjenninger for biocidprodukter som brukes som 
treimpregneringsmidler og som inneholder tiametoksam.

6) Det ble imidlertid påvist uakseptable risikoer når det 
gjelder behandling på stedet av trevirke utendørs og 
for behandlet trevirke som utsettes for forvitring. 
Godkjenning for slike anvendelser før derfor ikke gis, 
med mindre det er framlagt opplysninger som viser at 
produktene kan brukes uten uakseptable risikoer for 
miljøet.

7) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav om 
risikoreduserende tiltak for produkter som inneholder 
tiametoksam og som brukes som treimpregneringsmiddel, 
for å sikre at risikoene reduseres til et akseptabelt nivå i 
samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI til direktiv 98/8/
EF. Det bør særlig treffes egnede tiltak for å verne 
jordbunnen og vannmiljøet, ettersom det i vurderingen er 
identifisert uakseptable risikoer i nevnte deler av miljøet, 
og produkter beregnet på industriell og/eller yrkesmessig 
bruk bør brukes sammen med egnet personlig verneutstyr 
dersom den påviste risikoen for industrielle brukere og/
eller yrkesbrukere ikke kan reduseres på andre måter.

8) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet tiametoksam, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
som det skal.

9) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I, bør 
medlemsstatene og de berørte parter få en rimelig frist 
slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene 
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som 
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/77/EF

av 25. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av tiametoksam 
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/28
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med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på 
datoen for oppføringen av stoffet.

10) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 
98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre eller tilbakekalle 
godkjenninger av biocidprodukter i produkttype 8 som 
inneholder tiametoksam, for å sikre at de etterkommer 
direktiv 98/8/EF.

11) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. juli 2010.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF. Denne listen omfatter propikonazol.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er propikonazol 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

3) Finland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 5. april 2006 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 
innenfor Den faste komité for biocidprodukter 29. 
november 2007.

5) Vurderingen av propikonazol avdekket ingen uavklarte 
spørsmål eller problemer som Vitenskapskomiteen for 
helse- og miljørisiko burde se på.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 26.7.2008, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

6) Det framgår av de undersøkelsene som er foretatt at 
biocidprodukter som brukes som treimpregneringsmidler 
og som inneholder propikonazol kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/
EF. Propikonazol bør derfor oppføres i vedlegg I for 
produkttype 8, for å sikre at det i samsvar med artikkel 16 
nr. 3 i direktiv 98/8/EF i alle medlemsstater kan 
innvilges, endres eller tilbakekalles godkjenninger for 
biocidprodukter som brukes som treimpregneringsmidler 
og som inneholder propikonazol. Det ble imidlertid påvist 
uakseptable risikoer når det gjelder behandling på stedet 
av trevirke utendørs og for behandlet trevirke som utsettes 
for forvitring. Godkjenning av disse anvendelsene bør 
forutsette at det framlegges opplysninger som viser at 
produktene kan brukes uten uakseptable risikoer for 
miljøet.

7) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
i samsvar med artikkel 10 nr. 2) i) bokstav d) i direktiv 
98/8/EF stilles krav om at produkter som inneholder 
propikonazol og som brukes som treimpregneringsmiddel, 
må brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, at 
det vedtas risikoreduserende tiltak for å verne jordbunnen 
og vannmiljøet og at gis nødvendig anvisninger.

8) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet propikonazol, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
som det skal.

9) Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg I, bør medlemsstatene 
og de berørte parter gis en rimelig frist til å forberede seg 
på å oppfylle de nye kravene som følger av oppføringen, 
og for å sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, 
fullt ut kan utnytte den tiårige beskyttelsesperioden for 
opplysninger, som i samsvar med artikkel 12 bokstav c) 
ii) i direktiv 98/8/EF starter på datoen for oppføringen av 
stoffet.

10) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 
98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre eller tilbakekalle 
godkjenninger av biocidprodukter i produkttype 8 som 
inneholder propikonazol, for å sikre at de etterkommer 
direktiv 98/8/EF.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/78/EF

av 25. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av propikonazol 
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/29
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11) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. april 2010.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF. Denne listen omfatter IPBC.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er IPBC blitt 
vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

3) Danmark ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 29. september 2006 for Kommisjonen rapporten 
fra vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 29.7.2008, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 
innenfor Den faste komité for biocidprodukter 22. februar 
2008.

5) Det framgår av undersøkelsene at biocidprodukter som 
brukes som treimpregneringsmidler og som inneholder 
IPBC, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 
artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. IPBC bør derfor oppføres i 
vedlegg I for å sikre at godkjenninger av biocidprodukter 
som brukes som treimpregneringsmidler og inneholder 
IPBC, kan innvilges, endres eller tilbakekalles i alle 
medlemsstater i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 
98/8/EF.

6) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav om 
risikoreduserende tiltak for produkter som inneholder 
IPBC og som brukes som treimpregneringsmiddel, for 
å sikre at risikoene reduseres til et akseptabelt nivå i 
samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI til direktiv 98/8/
EF. Det bør særlig treffes egnede tiltak for å beskytte 
jordbunnen og vannmiljøet etter bruk av produktene da 
det i vurderingen er identifisert uakseptable risikoer i 
nevnte deler av miljøet, og produkter ment til industriell 
og/eller yrkesmessig bruk, bør brukes sammen med 
egnet personlig verneutstyr dersom den påviste risikoen 
for industrielle brukere og/eller yrkesbrukere ikke kan 
reduseres på andre måter.

7) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet IPBC, og for at markedet 
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere som det 
skal.

8) Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg IA, bør 
medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist 
til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene som 
følger av oppføringen, og for å sikre at søkere som har 
utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 
med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på 
datoen for oppføringen av stoffet.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/79/EF

av 28. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av IPBC som 
et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/30
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9) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 
nr. 3 i direktiv 98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre 
eller tilbakekalle godkjenninger av biocidprodukter i 
produkttype 8 som inneholder IPBC, for å sikre at de 
etterkommer direktiv 98/8/EF.

10) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. juli 2010.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 
en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/
EF. Denne listen omfatter cykloheksylhydroksydiazen-1-
oksid, kaliumsalt (K-HDO).

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er K-HDO 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

3) Østerrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 22. mars 2006 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 29.7.2008, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) E L 325 av 11.12.2007, s. 3.

(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport 
innenfor Den faste komité for biocidprodukter 22. februar 
2008.

5) Selv om det framgår av de undersøkelsene som 
er foretatt at biocidprodukter som brukes som 
treimpregneringsmidler og som inneholder K-DHO, 
kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i 
direktiv 98/8/EF. K-HDO bør derfor oppføres i vedlegg I, 
for å sikre at godkjenninger for biocidprodukter som 
brukes som treimpregneringsmidler og inneholder 
K-HDO, kan innvilges, endres eller tilbakekalles i alle 
medlemsstater i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 
98/8/EF.

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 
anvendelser på fellesskapsplan. Medlemsstatene bør 
derfor særlig vurdere disse risikoene for områder og 
populasjoner som ikke er omfattet av risikovurderingen 
på fellesskapsplan på en representativ måte, og ved 
tildeling av produktgodkjenninger sikre at det treffes 
hensiktsmessige tiltak eller at det innføres særlige vilkår 
for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

7) Med hensyn til mulige risikoer for miljøet og 
arbeidstakere bør ikke produkter som skal brukes i andre 
systemer enn industrielle, helautomatiske og lukkede 
systemer, godkjennes, med mindre det ved søknad om 
produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoene kan 
reduseres til akseptable nivåer, i samsvar med artikkel 5 i 
direktiv 98/8/EF og vedlegg VI til nevnte direktiv.

8) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
stilles krav om at produkter som inneholder K-HDO, må 
brukes sammen med egnet verneutstyr. På bakgrunn av 
de risikoer som er påvist for spedbarn, bør det stilles krav 
om at K-HDO ikke brukes for behandling av trevirke som 
kan komme i direkte kontakt med spedbarn.

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet K-HDO, og for at markedet 
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere som det 
skal.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/80/EF

av 28. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av 
cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/31
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10) Før et aktivt stoff oppføres i vedlegg IA, bør 
medlemsstatene og de berørte parter gis en rimelig frist 
til å forberede seg på å oppfylle de nye kravene som 
følger av oppføringen, og for å sikre at søkere som har 
utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 
med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på 
datoen for oppføringen av stoffet.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene gis en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 
nr. 3 i direktiv 98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre 
eller tilbakekalle godkjenninger av biocidprodukter i 
produkttype 8 som inneholder K-HDO, for å sikre at de 
etterkommer direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. juli 2010.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF. Denne listen omfatter difenakum.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er difenakum
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv
98/8/EF for bruk i produkttype 14, rottegift, som fastsatt i
vedlegg V i direktiv 98/8/EF.

3) Finland ble utpekt til rapporterende medlemsstat og
framla 21. mars 2006 for Kommisjonen rapporten fra
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF)
nr. 1451/2007.

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av
revisjonen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en vurderingsrapport
innenfor Den faste komité for biocidprodukter
29. november 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 30.7.2008, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 12.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/31/EF 
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 57).

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

5) Vurderingen av difenakum avdekket ingen uavklarte
spørsmål eller problemer som Vitenskapskomiteen for
helse- og miljørisiko burde se på.

6) Det framgår av de undersøkelser som er foretatt at
biocidprodukter som brukes som rottegift og som
inneholder difenakum, kan forventes ikke å utgjøre noen
risiko for mennesker, unntatt utilsiktede uhell med barn.
Det er påvist risiko for dyr utenfor målgruppen og for
miljøet. Målgruppen av gnagere er imidlertid skadedyr og
utgjør således en fare for folkehelsen. Det er videre ikke
fastsatt at det finnes egnede alternativer til difenakum som
samtidig er like effektive og mindre skadelige for miljøet. 
Difenakum bør derfor oppføres i vedlegg I i en begrenset
periode, for å sikre at godkjenninger for biocidprodukter
som brukes i rottegift og inneholder difenakum, kan
innvilges, endres eller tilbakekalles i alle medlemsstater i
samsvar med artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

7) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det
i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav om
risikoreduserende tiltak for produkter som inneholder
difenakum og brukes i rottegift. Slike tiltak bør ta sikte på 
å begrense risikoen for primær- og sekundæreksponering
av mennesker og dyr utenfor målgruppen samt
langtidsvirkningene stoffet har på miljøet.

8) På bakgrunn av de påviste risikoer og deres
karakteristikker, som kan gjøre difenakum persistent,
bioakkumulerbar og giftig, eller svært persistent og
svært bioakkumulerbar, bør difenakum bare oppføres
i vedlegg I i fem år og det bør foretas sammenlignende
risikovurderinger i samsvar med artikkel 10 nr. 5 i) annet
ledd i direktiv 98/8/EF innen dets oppføringen i vedlegg I 
forlenges.

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får
anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som
inneholder det aktive stoffet difenakum, og for at markedet
for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere som det
skal.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/81/EF

av 29. juli 2008

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av difenakum 
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

2015/EØS/10/32
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10) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg IA, bør
medlemsstatene og de berørte parter få en rimelig frist
slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar
med artikkel 12 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på
datoen for oppføringen av stoffet.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 i direktiv 
98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre eller tilbakekalle
godkjenninger av biocidprodukter i produkttype 14 som
inneholder difenakum, for å sikre at de etterkommer
direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 31. mars 2009 vedta og
offentliggjøre 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 1. april 2010.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2008.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen
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Nr. 10/304 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(1), særleg artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Dei rapporterande medlemsstatane som er peikte ut av
medlemsstatane i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 
(EØF) nr. 793/93, har vurdert dei opplysningane som
produsentar og importørar har sendt over for visse
prioriterte stoff. Etter samråd med desse produsentane
og importørane har dei rapporterande medlemsstatane
fastlagt at det av omsyn til risikovurderinga må
krevjast at produsentane og importørane sender over
tilleggsopplysningar og utfører tilleggsprøvingar.

2) Dei opplysningane som trengst for å vurdere dei aktuelle
stoffa, er ikkje tilgjengelege frå tidlegare produsentar eller
importørar. Produsentane og importørane har undersøkt
om dyreforsøk kan bytast ut med eller avgrensast ved
hjelp av andre metodar.

3) Det bør difor krevjast at produsentar og importørar av
prioriterte stoff skal sende over nærmare opplysningar
om og utføre tilleggsprøvingar av desse stoffa. Dei
protokollane som dei rapporterande medlemsstatane har
sendt over til Kommisjonen, bør nyttast i samband med
desse prøvingane.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 9.5.2007, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2010 av 29. januar 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 14.

(1) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i
medhald av artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Produsentane og importørane av dei stoffa som er oppførte 
i vedlegget, som har sendt over opplysningar i samsvar med 
krava i artikkel 3, 4, 7 og 9 i forordning (EØF) nr. 793/93, 
skal leggje fram dei opplysningane og utføre dei prøvingane 
som er oppførte i vedlegget, og sende over resultata til dei 
rapporterande medlemsstatane som det gjeld.

Prøvingane skal utførast i samsvar med dei protokollane som 
dei rapporterande medlemsstatane har gjeve opplysningar om.

Resultata skal sendast over innan dei fristane som er fastsette 
i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 506/2007

av 8. mai 2007

om krav til prøvingar og opplysningar for importørar eller produsentar av visse prioriterte stoff i 
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 

stoffer(*)

2015/EØS/10/33

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. mai 2007.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

____________



12.2.2015 Nr. 10/305EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Stoffnamn

Rapport-
erande 

medlems-
stat

Krav til prøvingar/opplysningar
Frist frå datoen då 

denne forordninga tek 
til å gjelde

1. 237-158-7 13674-84-5 Tris(2-klor-1-metyletyl)
fosfat (TCPP)

IE/UK —  Gransking av to generasjonar — verknader 
på forplantingsevna (OECD 416-B35)

24 månader

—  COMET-forsøk in vivo på rottelever 12 månader

—  Opptak gjennom huda hjå menneske in 
vitro av radioaktivt merka TCPP (OECD 
428)

12 månader

2. 237-159-2 13674-87-8 Tris[2-klor-1-
(klormetyl)etyl]fosfat 
(TDCP)

IE/UK —  Sorpsjons-/desorpsjonsgransking (endra 
OECD 106-prøving)

6 månader

3. 253-760-2 38051-10-4 2,2-bis(klormetyl)-
trimetylen-bis(bis(2-
kloretyl)fosfat (V6)

IE/UK —  Gransking av to generasjonar — verknader 
på forplantingsevna (OECD 416-B35)

24 månader

—  Opptak gjennom huda hjå menneske in 
vitro av radioaktivt merka V6 (OECD 428)

12 månader

4. 202-679-0 98-54-4 4-tert-butylfenol NO —  Gransking av hormonforstyrrrande 
verknader hjå fisk (utkast frå OECD til 
utvida prøving på eit tidleg livsstadium 
(ELS)

18 månader

5. 202-411-2 95-33-0 N-sykloheksyl-
benzotiasol-2-
sulfenamid

DE —  Måledata frå jord i vegkantar og overflatevatn 
som tek imot overvatn frå vegar. Dei 
nedbrytingsprodukta som skal målast, 
er 2-merkaptobenzotiazol, benzotiazol, 
2-benzotiazolon, 2-metyltiobenzotiazol og 
2-metylbenzotiazol

4 år

—  Måledata for sigevatn frå fyllplassar Dei 
nedbrytingsprodukta som skal målast, 
er 2-merkaptobenzotiazol, benzotiazol, 
2-benzotiazolon, 2-metyltiobenzotiazol og 
2-metylbenzotiazol

4 år

—  Opplysningar om bruk og eksponering 
ved attvinning av dekk, særleg ved anlegg 
for oppmaling av dekk, idrettsplassar som 
nyttar attvunne dekkmateriale og annan 
liknande open bruk av attvunne dekk

4 år

6. 233-118-8 10039-54-0 Bis(hydroksyl-
ammonium) sulfat

DE —  Prøving av reproduksjonen til Daphnia 
magna (OECD 211)

3 månader

—  Opplysningar om eksponering frå 
produksjon og foredling

3 månader

—  Respirasjons-hemmingsforsøk med aktivert 
slam eller litteraturopplysningar om dette 
(OECD 209)

3 månader



Nr. 10/306 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Stoffnamn

Rapport-
erande 

medlems-
stat

Krav til prøvingar/opplysningar
Frist frå datoen då 

denne forordninga tek 
til å gjelde

7. 201-245-8 80-05-7 4,4′-isopropyliden-
difenol

UK —  Prøving av veksten til landplanter (OECD 
208)

6 månader

—  Prøving av reproduksjonen til kvitorm 
(Enchytraeidae) (OECD 220)

6 månader

—  Prøving av reproduksjonen til ein eigna art 
av spretthale

6 månader

8. 266-028-2 65996-93-2 Bek, steinkoltjøre, høg 
temperatur

NL —  Hemmingsforsøk, slam frå reinseanlegg 
(OECD 209 — C11)

3 månader
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(1), særleg artikkel 12 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Produsentar og importørar av visse stoff i den europeiske
lista over eksisterande marknadsførte kjemiske stoff(2)
kan verte pålagde å leggje fram alle opplysningane dei
har tilgang til om det eksisterande stoffet, og/eller å
gjennomføre prøvingar med det dersom det er gode
grunnar til å tru at stoffet utgjer ein alvorleg risiko
for menneske eller miljøet. Stoff som er persistente,
bioakkumulerande og giftige, kan utgjere ein slik risiko.

2) Dei produsentane og importørane som det gjeld, bør
difor påleggjast å sende over til Kommisjonen dei
opplysningane som dei har om desse stoffa.

3) Dei produsentane og importørane som det gjeld, bør òg
påleggjast å gjennomføre prøvingar med dei aktuelle

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 29.5.2008, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 14. 

(1) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF C 146 A av 15.6.1990, s. 1.

stoffa, utarbeide ein rapport om desse prøvingane og 
sende rapportane saman med resultata av prøvingane til 
Kommisjonen.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt
ved artikkel 15 i forordning (EF) nr. 793/93 —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Produsenter og importørar av eitt eller fleire av dei stoffa som 
kan vere persistente, bioakkumulerande og giftige, og som er 
oppførte i den europeiske lista over eksisterande marknadsførte 
kjemiske stoff og fastsette i vedlegget til denne forordninga, 
skal sende over til Kommisjonen dei opplysingane som er 
oppførte i vedlegget, innanfor dei fristane som er fastsette 
der, og skal for kvart stoff gjennomføre dei prøvingane som 
er nemnde i vedlegget, i samsvar med dei protokollane som er 
oppførte der.

Dei skal òg leggje fram for Kommisjonen ein rapport om kvar 
prøving, medrekna resultata av desse prøvingane, innan dei 
fristane som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord 
i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 465/2008

av 28. mai 2008

om krav, i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93, til prøvingar og opplysningar for 
importørar eller produsentar av visse stoff som kan vere persistente, bioakkumulerande og giftige, 

og som er oppførte i den europeiske lista over eksisterande marknadsførte kjemiske stoff(*)

2015/EØS/10/34

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. mai 2008.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Stoffnamn Krav til prøvingar/opplysningar
Frist frå datoen då 
denne forordninga 

tek til å gjelde

1 204-279-1 118-82-1 2,2′,6,6′-tetra-tert-butyl-4,4′-
metylendifenol

Gransking av bioakkumulering hjå fisk
(OECD 305 eller gransking av fôret)

18 månader

2 239-622-4 15571-58-1 2-etylheksyl 10-etyl-4,4-dioktyl-
7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-
stannatetradekanoat

Gransking av bioakkumulering hjå fisk
(OECD 305 eller gransking av fôret)

18 månader

3 222-583-2 3542-36-7 Diklordioktylstannan Gransking av bioakkumulering hjå fisk
(skal utførast på stoff nr. 2 (CAS 15571-58-1))

18 månader

4 256-798-8 50849-47-3 5-nonylsalisylaldehyd-oksim Gransking av bioakkumulering hjå fisk
(OECD 305 eller gransking av fôret)

18 månader

5 281-018-8 83846-43-9 Benzosyre, 2-hydroksy-, mono-
C>13-alkylderivat, kalsiumsalt 
(2:1)

Utvida evne til lett biologisk nedbryting 18 månader

6 250-702-8 31565-23-8 Di(tert-dodecyl)pentasulfid Ytterlegare gransking av potensielt opptak i 
fisk
Gransking av bioakkumulering hjå fisk 
(gransking av fôret)

18 månader

7 284-578-1 84929-98-6 Magnesium, bis(2-
hydroksybenzoato-O1,O2)-, ar,ar′-
di-C>13-alkylderivat

Utvida evne til lett biologisk nedbryting
(skal utførast på stoff nr. 5 (CAS 83846-43-9))

18 månader

8 209-136-7 556-67-2 Oktametylsyklotetrasil-oksan Miljøovervakingsprogram
(saman med stoff nr. 15 (CAS 541-02-6))

18 månader

9 262-975-0 61788-44-1 Fenol som inneheld styrengrupper Prøving av reproduksjonen til Daphnia over 
21 dagar (OECD-retningslinje 211) utført på 
tristyrylfenol (CAS 18254-13-2)
Gransking av bioakkumulering hjå fisk 
(gransking av fôret)

18 månader

10 262-967-7 61788-32-7 Terfenyl, hydrogenert Undersøking av nedbrytinga i jord (OECD 
307) av visse hydrogenerte terfenyl
Gransking av bioakkumulering av kvaterfenyl 
hjå fisk
Avhengig av resultata — gransking av 
toksisitetskriteriet
(vert overført til terfenyl (CAS 26140-60-3))

18 månader

11 222-733-7 3590-84-9 Tetraoktyltin Gransking av bioakkumulering hjå fisk
(skal utførast på stoff nr. 2 (CAS 15571-58-1))

18 månader

12 246-619-1 25103-58-6 Tert-dodecanetiol Utvida prøving av biologisk nedbryting
Gransking av bioakkumulering

18 månader

13 248-227-6 27107-89-7 2-Etylheksyl 10-etyl-4-[[2-[(2-
etylheksyl)oksy]-2-oksoetyl]-tio]-
4-oktyl-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-
stannatetradekanoat

Bioakkumuleringsgransking av fisk
(skal utførast på stoff nr. 2 (CAS 15571-58-1))

18 månader

14 250-709-6 31570-04-4 Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfitt Gransking av bioakkumulering hjå fisk 
(gransking av fôret)

18 månader

15 208-764-9 541-02-6 Dekametylsyklo-pentasiloksan
Tryggleiksvurdering: PBT & vPvB

Miljøovervakingsprogram
(saman med stoff nr.8 (CAS 556-67-2))

18 månader

16 254-052-6 38640-62-9 Diisopropylnaftalen Gransking av evna til lett biologisk nedbryting 
av marknadsført materiale (OECD 301B)

18 månader
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 
1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(1), særleg artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Dei rapporterande medlemsstatane som er peikte ut
av medlemsstatane i samsvar med artikkel 10 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 793/93, har vurdert dei
opplysningane som produsentar og importørar har
sendt over for visse prioriterte stoff. Etter samråd
med desse produsentane og importørane har dei
rapporterande medlemsstatane fastlagt at det av omsyn
til risikovurderinga må krevjast at produsentane og
importørane sender over tilleggsopplysningar og utfører
tilleggsprøvingar.

2) Dei opplysningane som trengst for å vurdere dei aktuelle
stoffa, er ikkje tilgjengelege frå tidlegare produsentar
eller importørar. Produsentane og importørane har i
samsvar med artikkel 10 nr. 5 i forordning (EØF) nr.
793/93 undersøkt om dyreforsøk kan bytast ut med eller
avgrensast ved hjelp av andre metodar.

3) Det bør difor krevjast at produsentar og importørar av
prioriterte stoff skal sende over nærmare opplysningar

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 139 av 29.5.2008, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 14.

(1) TEF L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

om og utføre tilleggsprøvingar av desse stoffa. Dei 
protokollane som dei rapporterande medlemsstatane har 
sendt over til Kommisjonen, bør nyttast i samband med 
desse prøvingane.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i
samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i
medhald av artikkel 15 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Produsentane og importørane av dei stoffa som er oppførte 
i vedlegget, som har sendt over opplysningar i samsvar med 
krava i artikkel 3, 4, 7 og 9 i forordning (EØF) nr. 793/93, 
skal leggje fram dei opplysningane og utføre dei prøvingane 
som er oppførte i vedlegget, og sende over resultata til dei 
rapporterande medlemsstatane som det gjeld.

Prøvingane skal utførast i samsvar med dei protokollane som 
dei rapporterande medlemsstatane har gjeve opplysningar om.

Resultata skal sendast over innan dei fristane som er fastsette 
i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde dagen etter at ho er kunngjord 
i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 466/2008

av 28. mai 2008

om krav til prøvingar og opplysningar for importørar og produsentar av visse prioriterte stoff i 
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 

stoffer(*)

2015/EØS/10/35

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. mai 2008.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Nr. EINECS-nr. CAS-nr. Stoffnamn

Rappor-
terande 

medlems-
stat

Krav til prøvingar/opplysningar

Frist frå datoen 
då denne 

forordninga 
tek til å gjelde

1 247-759-6 26523-78-4 Tris(nonyl-fenyl)fosfitt FR Prøving av akutt toksisitet hjå Daphnia magna
Opplysningar om TNPP-strukturen
Opplysningar om vassløysingsevne
Fastsetjing av log Kow
Hydrolyseprøving
Sedimentprøving med Lumbriculus variegatus
Overvakings-opplysningar for stader der PEC/PNEC 
> 1
Langtidsprøving med Daphnia avhengig av resultatet 
av prøvinga av akutt toksisitet hjå Daphnia

4 månader

2 237-410-6
239-148-8

13775-53-6
15096-52-3

Trinatrium-heksafluor-
aluminat

DE Opplysningar om etterfølgjande bruk
Opplysningar om utslepp til vassmiljøet på alle stadium 
i livssyklusen
Opplysningar om utslepp til atmosfæren på alle stadium 
i livssyklusen
Opplysningar om hardleiken til resipientvatnet for to 
produsentar
Opplysningar om kryolittinnhaldet i partikkelutslepp frå 
aluminiumsstøyperi
Gransking av løysinga

4 månader

3 266-028-2 65996-93-2 Bek, steinkoltjøre, høg 
temperatur

NL Opplysningar om utslepp av dei 16 polysykliske 
hydrokarbona til EPA i dei ulike delane av miljøet 
frå bruk av bek og steinkoltjøre ved høg temperatur i 
produksjonen og bruken av bindemiddel i kolbrikettar, 
leirduer og kraftig rustvern

4 månader

4 246-690-9 25617-70-8 2,4,4-trimetylpenten DE Opplysningar om utslepp frå produksjons- og 
handsamingsanlegg til reinseanlegg, overflatevatn og 
sediment
Prøving av respirasjonshemming av aktivert slam 
(OECD 209)
— Langtidsprøving av reproduksjonen til Daphnia 
magna (OECD 211)

4 månader

5 231-111-4 7440-02-0 Nikkel DK Prøving av giftverknad i sediment 12 månader

232-104-9 7786-81-4 Nikkelsulfat

222-068-2 3333-67-3 Nikkel-karbonat

231-743-0 7718-54-9 Nikkel-diklorid

236-068-5 13138-45-9 Nikkeldinitrat

6 287-477-0 85535-85-9 Kloralkan, C14-17 UK Gransking av bioakkumulering hjå fisk (OECD TG 
305)

6 månader

7 202-696-3 98-73-7 Nitrobenzen DE Lokalt lymfeknuteforsøk (OECD TG 429/B42) 6 månader

8 202-679-0 98-54-4 4-tert-butylfenol NO Opplysningar om lokal eksponering ved utslepp frå 
to handsamingsanlegg (5 og 6) til reinseanlegg og 
vassmiljø (ferskvatn og sjøvatn)

4 månader

9 200-915-7 75-91-2 Tert-butylhydro-peroksid 
(TBHP)

NL Giftverknad (innanding) ved gjentakande dose 
(28 dagar) (OECD 412 — B8)

12 månader

COMET-prøving på vev i luftvegane 15 månader
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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 nr. 1, 

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) Artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2006/66/EF(3) bør formuleres
klarere slik at batterier og akkumulatorer som ble
markedsført lovlig i Fellesskapet før 26 september 2008,
og som ikke er i samsvar med nevnte direktiv, fortsatt
kan markedsføres i Fellesskapet etter nevnte dato. Denne
presiseringen vil skape rettssikkerhet når det gjelder
batterier som markedsføres i Fellesskapet, og sikre at det
indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte. Denne 
presiseringen er i samsvar med prinsippet om minst
mulig avfall, og vil bidra til å redusere den administrative
byrden.

2) Direktiv 2006/66/EF bør derfor endres —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 5.12.2008, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 14.

(1) Uttalelse avgitt 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 20 oktober 2008.
(3) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 2006/66/EF

Artikkel 6 nr. 2 i direktiv 2006/66/EF skal lyde:

«2.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak 
for å sikre at batterier og akkumulatorer som ikke 
oppfyller kravene i dette direktiv, ikke markedsføres etter 
26. september 2008.

Batterier og akkumulatorer som ikke oppfyller kravene i 
dette direktiv, og som markedsføres etter nevnte dato, skal 
trekkes tilbake fra markedet.»

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 5. januar 2009 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv.

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

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

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/103/EF

av 19. november 2008

om endring av direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer med hensyn til markedsføring 
av batterier og akkumulatorer(*)

2015/EØS/10/36
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Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 19. november 2008.

For Europaparlamentet For Rådet

H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET

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 rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, 
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes 
registreringsplikt for framstillere eller importører i 
Fellesskapet for stoffer alene, i stoffblandinger eller i 
produkter, og som en del av registreringsdokumentasjonen 
må registrantene framlegge opplysningene som kreves i 
henhold til vedlegg VI–XI.

2) I henhold til vedlegg XI kan registrantene på visse 
vilkår utelate forsøk i samsvar med avsnitt 8.6 og 8.7 i 
vedlegg VIII og i samsvar med vedlegg IX og vedlegg X 
til forordning (EF) nr. 1907/2006.

3) For å unngå tvil bør det gjøres klart at henvisningen til 
avsnitt 8.6 og 8.7 i avsnitt 3.1 bare viser til vedlegg VIII.

4) Det er nødvendig å fastsette kriterier for hva som 
utgjør en tilstrekkelig begrunnelse for å utelate forsøk i 
henhold til avsnitt 8.6 og 8.7 i vedlegg VIII og i samsvar 
med vedlegg IX og vedlegg X til forordning (EF) 
nr. 1907/2006.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 17.2.2009, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 16.

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, rettet ved EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

5) På grunnlag av erfaringer fra utviklingen av retningslinjer 
for vurdering av kjemikaliesikkerhet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006 er det identifisert tre 
forskjellige kriterier for eksponeringsbasert unntak 
fra kravet om forsøk. I henhold til det første kriteriet 
kreves det påvist og dokumentert at eksponering ved alle 
eksponeringsscenarioer ligger vesentlig under avledet 
nivå uten virkning (DNEL) eller beregnet konsentrasjon 
uten virkning (PNEC) utledet under særlige forhold. 
I henhold til det andre kriteriet kreves det påvist og 
dokumentert at strengt kontrollerte forhold råder gjennom 
hele livssyklusen. I henhold til det tredje kriteriet kreves 
det at stoffet, når det inngår i et produkt, inngår i det på en 
slik måte at eksponering ikke kan forekomme, at stoffet 
ikke avgis i løpet av sin livssyklus og at det håndteres 
under strengt kontrollerte forhold i alle framstillings- og 
produksjonsledd. Disse kriteriene for å utelate forsøk bør 
derfor innarbeides i forordning (EF) nr. 1907/2006.

6) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 134/2009

av 16. februar 2009

om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*)

2015/EØS/10/37
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Avsnitt 3 i vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde:

«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 og i samsvar med 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 baseres på en grundig 
og nøyaktig eksponeringsvurdering i samsvar med avsnitt 5 i vedlegg I og skal oppfylle ett av følgende kriterier:

a) Framstilleren eller importøren påviser og dokumenterer at alle følgende vilkår er oppfylt:

i) Resultatene av en eksponeringsvurdering som omfatter alle relevante eksponeringer i hele stoffets 
livssyklus, viser fravær av eller ingen betydelig eksponering i alle scenarioer for framstilling og alle 
identifiserte bruksområder som nevnt i vedlegg VI avsnitt 3.5.

ii) DNEL- eller PNEC-verdier kan utledes fra resultatene av tilgjengelige forsøksdata om det aktuelle stoffet, 
idet det fullt ut tas hensyn til økt usikkerhet som følge av at opplysningskravet utelates og at DNEL- eller 
PNEC-verdiene er relevante og hensiktsmessige både i forbindelse med unntak fra opplysningskravet og 
med risikovurderingen(*).

iii) Sammenligningen mellom de utledede DNEL- eller PNEC-verdiene og resultatene av 
eksponeringsvurderingen viser at eksponeringen i alle tilfeller ligger klart under de utledede DNEL- eller 
PNEC-verdiene.

b) Når stoffet ikke inngår i et produkt, skal framstilleren eller importøren påvise og dokumentere for alle 
relevante scenarioer at strengt kontrollerte forhold, som fastsatt i artikkel 18 nr. 4 bokstav a)–f), råder 
gjennom hele livssyklusen.

c) Når stoffet inngår i et produkt som er varig tilknyttet en matrise eller på annen måte strengt innesluttet ved 
tekniske midler, skal det påvises og dokumenteres at alle følgende vilkår er oppfylt:

i) Stoffet avgis ikke i løpet av sin livssyklus.

ii) Sannsynligheten for at arbeidstakere, allmennheten eller miljøet eksponeres for stoffet under normale 
eller rimelig forutsigbare bruksforhold, er ubetydelig.

iii) Stoffet håndteres i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 18 nr. 4 bokstav a)–f) i alle framstillings- og 
produksjonsledd, herunder avfallshåndteringen av stoffet i disse leddene.

3.3. De særlige bruksvilkårene skal formidles gjennom forsyningskjeden i samsvar med artikkel 31 eller eventuelt 
artikkel 32.

_______________
(*) I henhold til nr. 3.2 bokstav a) ii), uten at det berører avsnitt 8.7 kolonne 2 i vedlegg IX og X, skal en DNEL-verdi utledet fra et 

kartleggingsforsøk for reproduksjons-/utviklingstoksisitet ikke anses å være tilstrekkelig for å utelate en undersøkelse av prenatal 
utviklingstoksisitet eller en undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to generasjoner. I henhold til nr. 3.2 bokstav a) ii), uten at 
det berører avsnitt 8.6 kolonne 2 i vedlegg IX og X, skal en DNEL-verdi utledet fra en undersøkelse av giftighet ved gjentatt dose 
over 28 dager ikke anses å være tilstrekkelig for å utelate en undersøkelse av giftighet ved gjentatt dose over 90 dager.»

___________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 
forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), 
særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav b) iii), artikkel 7 nr. 6 og 
artikkel 17 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det mangler fortsatt erfaringer fra anvendelsen av unntaket 
fastsatt i artikkel 7 nr. 4 bokstav b). Underretningene 
vil bidra til gjennomgangen som i henhold til artikkel 7 
nr. 7 skal gjennomføres innen 31. desember 2009, og til 
rapporten om anvendelse av forordningen i henhold til 
artikkel 12 nr. 6.

2) Godkjente framgangsmåter skal hver for seg underrettes 
til de øvrige medlemsstater og til Kommisjonen. 
Underretningen skal være formålstjenlig og bare inneholde 
de opplysninger som er virkelig nødvendige, for å spare 
medlemsstatene og Kommisjonen for unødvendig arbeid.

3) Underretningen bør være tydelig, og tvetydigheter 
bør unngås. Spørsmålene under nr. 1, 2 og 3 er derfor 
formulert slik at de bare kan besvares i et format som er 
standardisert, eller som det er felles enighet om.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 27.1.2009, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 16.

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. Rettet i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 5.

4) Spørreskjemaet inneholder en henvisning til 
godkjenningens nummer og sted, slik at den fullstendige 
godkjenningen av unntaket, og begrunnelsen for det, kan 
framskaffes ved behov.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 
2006 om avfall(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Herved vedtas spørreskjemaet i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet som grunnlag for 
underretninger i henhold til artikkel 7 nr. 4 bokstav b) iii) i 
forordning (EF) nr. 850/2004.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. november 2008.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

(2) E L 114 av 27.4.2006, s. 9.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. november 2008

om fastsettelse av et format for oversending av opplysninger fra medlemsstatene i samsvar med 
artikkel 7 nr. 4 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004

[meddelt under nummer K(2008) 6917]

(2009/63/EF)(*)

2015/EØS/10/38
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VEDLEGG

Opplysninger det skal underrettes om i henhold til artikkel 7 nr. 4 bokstav b) iii) i forordning (EF) nr. 850/2004

1. Godkjenning av unntaket:

1.1. Vedkommende myndighets navn:

1.2. Vedkommende myndighets adresse:

1.3. Godkjenningens nummer:

1.4. Dato for godkjenningen:

1.5. Innehaver av godkjenningen (foretakets navn):

1.6. Innehaveren av godkjenningens adresse:

2. Generell beskrivelse av avfallet:

2.1. Sekssifret kode som fastsatt i kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1), med endringer.

2.2. Avfallets betegnelse som fastsatt i vedtak 2000/532/EF, med endringer:

2.3. Tillatt mengde i tonn:

2.4. Persistent(e) organisk(e) forurensende stoff(er)(2) og konsentrasjoner som overstiger grensen fastsatt i vedlegg IV:

3. Beskrivelse av behandlingsmetode:

3.1. Forbehandling kreves: ja/nei(3)

 i form av: størkning(3)/stabilisering(3)/

 andre forbehandlingsmetoder(3):

3.2. Sluttdeponering:

 Saltgruve(3)/sikker, dyp undergrunn, harde fjellformasjoner(3)/fyllplass for farlig avfall(3)

3.3. Sluttdeponeringsanleggets navn:

3.4. Sluttdeponeringsanleggets adresse:

4. Kortfattet begrunnelse av miljøfordelen ved behandlingen i forhold til destruering eller irreversibel omdanning 
av de persistente organiske forurensende stoffene i avfallet (f.eks. utslipp av persistente organiske forurensende 
stoffer, andre utslipp og risikoer eller usikkerhet forbundet med behandlingen):

5. Eventuelle nettsteder eller andre kilder til ytterligere opplysninger om godkjenningen og begrunnelsen for 
unntaket:

_______________

(1) EUT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
(2) Samme betegnelse som angitt i vedlegg IV.
(3) Stryk det som ikke er riktig.
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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 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF.

2) For en rekke kombinasjoner av aktive stoffer og
produkttyper oppført på listen, har enten alle deltakerne
trukket seg, eller det var ikke mottatt noen dokumentasjon
innen fristen angitt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat
utpekt for vurderingen.

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007, underrettet
medlemsstatene om dette. Disse opplysningene ble også
offentliggjort elektronisk den 18. januar 2008.

4) I de tre månedene etter den elektroniske offentliggjøringen 
av opplysningene har det blitt uttrykt interesse for å

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 9.4.2009, s. 42, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 16.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

overta rollen som deltaker for de berørte stoffene og 
produkttypene i samsvar artikkel 12 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1451/2007.

5) Det bør derfor fastsettes en ny frist for innsending av
dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene
i samsvar med artikkel 12 nr. 3 annet ledd i nevnte
forordning.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

For stoffene og produkttypene oppført i vedlegget, skal den nye 
fristen for innsending av dokumentasjon være 31. mai 2010.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 2009.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. april 2009

om fastsettelse av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes 
i henhold til det tiårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF

[meddelt under nummer K(2009) 2564]

(2009/321/EF)(*)

2015/EØS/10/39
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VEDLEGG

STOFFER OG PRODUKTTYPER DER NY FRIST FOR INNLEVERING AV DOKUMENTASJON ER 
31. MAI 2010

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Margosa (neem), ekstrakt 283-644-7 84696-25-3 19 DE

Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, 
dimetylglutarat, dimetylsuksinat med 
hydrogenperoksid / perestan

432-790-1 — 4 HU
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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 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF.

2) For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper
som er oppført på listen, har enten alle deltakerne
trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller det var ikke
mottatt noen fullstendig dokumentasjon innen fristen
angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat utpekt
for vurderingen.

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2,
artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette.
Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk
den 18. januar 2008.

4) Ingen person eller medlemsstat har i de tre månedene etter 
offentliggjøringen uttrykt interesse for å overta rollen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 9.4.2009, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 16.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

som deltaker for de berørte stoffene og produkttypene.

5) I henhold til artikkel 12 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 bør de berørte stoffene og produkttypene
derfor 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 —

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

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 får 
dette vedtak anvendelse fra 1. mars 2009.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. april 2009.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. april 2009

om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

[meddelt under nummer K(2009) 2593]

(2009/322/EF)(*)

2015/EØS/10/40
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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-nummer CAS-nummer Produkttype Rapporterende 
medlemsstat

Etanol 200-578-6 64-17-5 3 EL

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

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 6 EL

Fluometuron 218-500-4 2164-17-2 13 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 1 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 2 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 3 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 4 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 6 EL

Lignin 232-682-2 9005-53-2 13 EL

Reaksjonsprodukt av dimetyladipat, 
dimetylglutarat, dimetylsuksinat med 
hydrogenperoksid / perestan

432-790-1 - 3 HU

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 2 EL

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 6 EL

N-didekyl-N-dipolyetoksyammoniumborat / 
didekylpolyoksoetylammoniumborat

Polymer 214710-34-6 13 EL

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 2 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 4 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 5 SE

Polyvinylpyrrolidon-jod Polymer 25655-41-8 6 SE
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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 andre ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2
i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv
98/8/EF.

2) For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper
som er oppført på listen, har de opprinnelige deltakerne
trukket seg fra vurderingsprogrammet.

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2,
artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette.
Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk
den 14. juni 2006.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 15.4.2009, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 16.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

4) Andre personer har i de tre månedene etter
offentliggjøringen uttrykt interesse for å overta rollen
som deltaker for visse kombinasjoner av stoffer og
produkttyper.

5) Ved kommisjonsvedtak 2007/794/EF(3) er den nye fristen
for innsending av fullstendig dokumentasjon satt til den
30. april 2008 for disse kombinasjonene av stoffer og
produkttyper.

6) For visse kombinasjoner av stoffer og produkttyper ble det 
imidlertid ikke mottatt noen fullstendig dokumentasjon
innen utløpet av denne fristen.

7) I henhold til artikkel 12 nr. 4 og 5 i forordning (EF)
nr. 1451/2007 bør disse stoffene derfor ikke oppføres
for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller IB til
direktiv 98/8/EF.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

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

(3) EUT L 320 av 6.12.2007, s. 35.

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. april 2009

om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

[meddelt under nummer K(2009) 2566]

(2009/324/EF)(*)

2015/EØS/10/41
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Artikkel 2

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 får dette vedtak anvendelse fra 1. juni 2009.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. april 2009.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen

___________

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 Rapporterende 
medlemsstat

Linalool 201-134-4 78-70-6 19 DK

Propoxur 204-043-8 114-26-1 18 BE

Fenitrotion 204-524-2 122-14-5 18 UK

Metylantranilat 205-132-4 134-20-3 19 FR

Okt-1-en-3-ol 222-226-0 3391-86-4 19 N

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidin-
2-on.alfa.-(4-trifluormetylstyryl)-.
alfa.-(4-trifluormetyl)
cinnamylidenhydrazon / 
hydrametylnon

405-090-9 67485-29-4 18 IE
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse
i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and
bladder cancer risk», konkluderte Vitenskapskomiteen
for kosmetiske produkter og for varer som ikke
er næringsmidler beregnet på forbrukere, nå
Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (heretter kalt
«SCCP»)(2) med at de potensielle risikoene gav grunn
til bekymring. Den anbefalte at Kommisjonen treffer
ytterligere tiltak for å kontrollere bruken av stoffer i
hårfargingsmidler.

2) SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for
risikovurdering av stoffer som brukes i hårfargingsmidler,
herunder krav til prøving av disse stoffenes potensielle
genotoksisitet/arvestoffskadelighet.

3) På grunnlag av uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen,
medlemsstatene og de berørte parter enige om en
samlet strategi for lovregulering av stoffer som brukes i
hårfargingsmidler, som krever at industrien framlegger
saksmapper med vitenskapelige data om slike stoffer, slik
at de kan evalueres av SCCP.

4) Stoffer som det er framlagt ajourført
sikkerhetsdokumentasjon for, blir nå evaluert av SCCP.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 17.4.2009, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 18.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) Komiteens navn ble endret ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF (EUT L 

66 av 4.3.2004, s. 45).

SCCP har allerede avgitt endelig uttalelse om 17 
hårfargingsmidler. Det kan derfor fastsettes endelige 
regler for disse hårfargingsmidlene på grunnlag av 
evalueringene.

5) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres som angitt i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 15. november 2009 vedta og
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende bestemmelsene i vedlegget fra 15. mai 2010.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/36/EF

av 16. april 2009

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til 
nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)

2015/EØS/10/42
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. april 2009.

For Kommisjonen

Günter VERHEUGEN

Visepresident

___________
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg III del 1 tilføyes følgende referansenummer 189–205:

Referanse-
nummer Stoff

Begrensninger

Obligatorisk 
bruksanvisning og 
advarselsmerkingBruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon 
i det ferdige 
kosmetiske 
produktet

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

«189 Trinatrium-5-hydroksy-1-(4-
sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)
pyrazol-3-karboksylat og 
aluminiumlakk(15)

Acid Yellow 23

CAS-nr. 1934-21-0

EINECS-nr. 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS-nr. 12225-21-7

EINECS-nr. 235-428-9

CI 19140

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,5 %

190 Benzenmetanamin, N-etyl-N-
[4-[[4-[etyl-[(3-sulfofenyl)-
m e t y l ] - a m i n o ] - f e n y l ] 
[2-sulfofenyl)metylen]-2,5-
sykloheksadien-1-yliden]-3-
sulfo, indre salt, dinatriumsalt 
og dets ammonium- og 
aluminiumsalter(15)

Acid Blue 9

CAS-nr. 3844-45-9

EINECS-nr. 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS-nr. 2650-18-2

EINECS-nr. 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS-nr. 68921-42-6

EINECS-nr. 272-939-6

CI 42090

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,5 %
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a b c d e f

191 Dinatrium-6-hydroksy-5-[(2-
metoksy-4-sulfonato-m-tolyl)
azo]naftalen-2-sulfonat(15)

Curry Red

CAS-nr. 25956-17-6

EINECS-nr. 247-368-0

CI 16035

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,4 %

192 Trinatrium-1-(1-naftylazo)-
2-hydroksynaftalen-
4′,6,8-trisulfonat og 
aluminiumlakk(15)

Acid Red 18

CAS-nr. 2611-82-7

EINECS-nr. 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS-nr. 12227-64-4

EINECS-nr. 235-438-3

CI 16255

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,5 %

193 Hydrogen 
3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-
disulfonatfenyl)xantylium, 
natriumsalt(15)

Acid Red 52

CAS-nr. 3520-42-1

EINECS-nr. 222-529-8

CI 45100

a) Fargestoff i oksiderende
hårfargingsmidler

b) Fargestoff i ikke-
oksiderende hårfargings-
midler

b) 0,6 %

a) Etter blanding under
oksidasjonsforhold 
skal den høyeste 
konsentrasjonen som 
brukes på hår, ikke
overstige 1,5 %.

a) Blandings-
forholdet skal 
angis på eti-
ketten.

194 Dinatrium-5-amino-4-
hydroksy-3-(fenylazo)naftalen-
2,7-disulfonat(15)

Acid Red 33

CAS-nr. 3567-66-6

EINECS-nr. 222-656-9

CI 17200

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,5 %
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a b c d e f

195 Natrium-1-amino-4-
(sykloheksylamino)-9,10-
dihydro-9,10-dioksoantracen-
2-sulfonat(15)

Acid Blue 62

CAS-nr. 4368-56-3

EINECS-nr. 224-460-9

CI 62045

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,5 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

196 1-[(2′-metoksyetyl)amino]-2-
nitro-4-[di-(2′-hydroksy-etyl)
amino]benzen(15)

HC Blue No 11

CAS-nr. 23920-15-2

EINECS-nr. 459-980-7

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

2,0 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

197 1,5-Di-(ß-hydroksyetylamino)-
2-nitro-4-klorbenzen(15)

HC Yellow No 10

CAS-nr. 109023-83-8

EINECS-nr. 416-940-3

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,1 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

198 3-metylamino-4-
nitrofenoksyetanol(15)

3-Methylamino-4-
nitrophenoxyethanol (INCI)

CAS-nr. 59820-63-2

EINECS-nr. 261-940-7

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

0,15 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

199 2,2′-[[4-[(2-hydroksyetyl)
amino]-3-nitrofenyl]imino]
bisetanol(15)

HC Blue No 2

CAS-nr. 33229-34-4

EINECS-nr. 251-410-3

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

2,8 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

Kan gi allergisk 
reaksjon
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a b c d e f

200 1-propanol, 3-[[4-[bis(2-
hydroksyetyl)amino]-2-
nitrofenyl]amino](15)

HC Violet No 2

CAS-nr. 104226-19-9

EINECS-nr. 410-910-3

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

2,0 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

Kan gi allergisk 
reaksjon

201 2-klor-6-(etylamino)-4-
nitrofenol(15)

2-Chloro-6-ethylamino-4-
nitrophenol

CAS-nr. 131657-78-8

EINECS-nr. 411-440-1

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

3,0 % – Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

Kan gi allergisk 
reaksjon

202 4,4′-[1,3-propanediylbis(oksy)]
bisben-zen-1,3-diamin og dets 
tetrahydrokloridsalt(15)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)
propane

CAS-nr. 81892-72-0

EINECS-nr. 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)
propane HCl

CAS-nr. 74918-21-1

EINECS-nr. 278-022-7

a) Fargestoff i oksiderende
hårfargingsmidler

b) Fargestoff i ikke-
oksiderende hårfargings-
midler

b) 1,2 % som 
fri base 
(1,8 % som
tetra-  
hydroklorid-
salt)

a) Etter blanding under
oksidasjonsforhold 
skal den høyeste 
konsentrasjonen som 
brukes på hår, ikke
overstige 1,2 % beregnet
som fri base (1,8 % som
tetrahydroklorid-salt).

a) Blandings-
forholdet skal 
angis på eti-
ketten.

For a) og b):

Kan gi allergisk 
reaksjon

203 6-metoksy-N2-metyl-2,3-
pyridindiaminhydroklorid og 
dets dihydrokloridsalt(15)

6-Methoxy-2-methylamino-3-
aminopyridine HCl

CAS-nr. 90817-34-8 (HCl)

CAS-nr. 83732-72-3 (2HCl)

EINECS-nr. 280-622-9 (2HCl)

a) Fargestoff i oksiderende
hårfargingsmidler

b) Fargestoff i ikke-
oksiderende hårfargings-
midler

b) 0,68 % som 
fri base 
(1,0 % som
dihydro-
klorid)

a) Etter blanding under
oksidasjonsforhold 
skal den høyeste 
konsentrasjonen som 
brukes på hår, ikke
overstige 0,68 % 
beregnet som fri
base (1,0 % som 
dihydroklorid).

For a) og b):

– Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

– Oppbevares i nitrittfrie
beholdere

a) Blandings-
forholdet skal 
angis på eti-
ketten.

For a) og b):

Kan gi allergisk 
reaksjon
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a b c d e f

204 2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol 
og dets hydrobromidsalt(15)

Dihydroxyindoline

CAS-nr. 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS-nr. 138937-28-7

EINECS-nr. 421-170-6

Fargestoff i ikke-oksiderende 
hårfargingsmidler

2,0 % Kan gi allergisk 
reaksjon

205 4-hydroksypropylamino-3-
nitrofenol(15)

4-Hydroxypropylamino-3-
nitrophenol (INCI)

CAS-nr. 92952-81-3

EINECS-nr. 406-305-9

a) Fargestoff i oksiderende
hårfargingsmidler

b) Fargestoff i ikke-
oksiderende hårfargings-
midler

(b) 2,6 %

a) Etter blanding under
oksidasjonsforhold 
skal den høyeste 
konsentrasjonen som 
brukes på hår, ikke
overstige 2,6 % beregnet
som fri base.

For a) og b):

– Skal ikke brukes 
sammen med 
nitroserende stoffer

- Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 μg/kg

- Oppbevares i nitrittfrie 
beholdere

a) Blandings-
forholdet skal 
angis på eti-
ketten.

(15)  Bruk av dette fargestoffets frie base og salter er tillatt med mindre annet er fastsatt i vedlegg II.»

2. I vedlegg III del 2 rubrikk 55 utgår bokstav b) i kolonne «c» og «d».

3. I vedlegg III del 2 utgår referansenummer 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47 og 58.

______________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av 
innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 
og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 23 
nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av
internasjonale regnskapsstandarder(2) kreves det at
selskaper som er underlagt en medlemsstats lovgivning,
og hvis verdipapirer er opptatt til notering på et regulert
marked i en medlemsstat, for hvert regnskapsår som
begynner 1. januar 2005 eller senere, skal utarbeide
sitt konsernregnskap i samsvar med internasjonale
regnskapsstandarder vedtatt i henhold til forordning (EF)
nr. 1606/2002 (heretter kalt «vedtatte IFRS»).

2) I artikkel 4 og 5 i direktiv 2004/109/EF er det fastsatt
at dersom en utsteder skal utarbeide konsernregnskaper,
skal årsregnskapene og halvårsregnskapene omfatte
et konsernregnskap utarbeidet i samsvar med vedtatte
IFRS. Selv om dette kravet både gjelder utstedere fra
Fellesskapet og utstedere fra tredjestater, kan utstedere
fra tredjestater bli fritatt for dette kravet, forutsatt at den
berørte tredjestats lovgivning inneholder tilsvarende
krav.

3) I kommisjonsvedtak 2006/891/EF(3) er det fastsatt
at en utsteder fra en tredjestat også kan utarbeide
konsernregnskaper for regnskapsår som begynner før
1. januar 2009, i samsvar med IFRS utgitt av IASB
(International Accounting Standards Board), alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) i Canada, Japan 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 19.12.2008, s. 112, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 19.

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
(2) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 343 av 8.12.2006, s. 96.

eller USA eller alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i en tredjestat som er i ferd med å nærme seg IFRS.

4) Finansregnskap som er utarbeidet i samsvar med IFRS
utgitt av IASB, gir brukerne av disse regnskapene
tilstrekkelig detaljerte opplysninger til at de kan vurdere
en utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling,
resultater og framtidsutsikter. Utstedere fra tredjestater
bør derfor ha rett til å bruke IFRS som er utgitt av IASB
innenfor Fellesskapet.

5) Med henblikk på å vurdere om en tredjestats alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper er likeverdige med
vedtatte IFRS, er det i kommisjonsforordning (EF)
nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring
av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for
regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere 
fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF(4) fastsatt en
definisjon av likeverdighet og en ordning for å fastsette
om det foreligger likeverdighet. I henhold til forordning
(EF) nr. 1569/2007 skal kommisjonsvedtaket også gi
utstedere fra Fellesskapet mulighet til å anvende IFRS
vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 i den
berørte tredjestaten.

6) I desember 2007 rådspurte Kommisjonen Komiteen av
europeiske verdipapirtilsyn (CESR) om den tekniske
vurderingen av likeverdigheten til USAs, Kinas og
Japans alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. I mars
2008 utvidet Kommisjonen samrådet til også å omfatte
Sør-Koreas, Canadas og Indias alminnelig anerkjente
regnskapsprinsipper.

7) CESR anbefalte i sine uttalelser fra henholdsvis
mars, mai og oktober 2008 at alminnelig anerkjente
regnskapsprinsipper i USA og Japan skulle anses som
likeverdige med IFRS for bruk i Fellesskapet. Dessuten
anbefalte CESR at finansregnskap utarbeidet i samsvar
med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i Kina,
Canada, Sør-Korea og India skulle godtas midlertidig i
Fellesskapet, men bare fram til 31. desember 2011.

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. desember 2008

om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale regnskapsstandarder og 
internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper

[meddelt under nummer K(2008) 8218]

(2008/961/EF)(*)

2015/EØS/10/43
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8) I 2006 ble USAs Financial Accounting Standards 
Board og IASB enige om en programerklæring som 
bekreftet deres mål om å sikre en tilnærming mellom 
alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i USA og 
IFRS, og utarbeidet et arbeidsprogram for dette formål. 
Som et resultat av dette arbeidsprogrammet har mange 
vesentlige forskjeller mellom alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper i USA og IFRS blitt fjernet. Som 
følge av dialogen mellom Kommisjonen og USAs 
Securities and Exchange Commission kreves det dessuten 
ikke lenger avstemming for utstedere fra Fellesskapet som 
utarbeider sitt finansregnskap i samsvar med IFRS som er 
utgitt av IASB. Derfor bør USAs alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper anses som likeverdige med vedtatte 
IFRS fra 1. januar 2009.

9) I august 2007 meddelte Japans Accounting Standards 
Board og IASB at de var enige om å framskynde 
tilnærmingen ved å fjerne de viktigste forskjellene mellom 
Japans alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og 
IFRS innen 2008 og de øvrige forskjellene innen utgangen 
av 2011. De japanske myndighetene stiller ingen krav om 
avstemming til utstedere fra Fellesskapet som utarbeider 
sine finansregnskaper i samsvar med IFRS. Derfor bør 
Japans alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper anses 
som likeverdige med vedtatte IFRS fra 1. januar 2009.

10) I henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1569/2007 
kan utstedere fra tredjestater i en overgangsperiode 
som utløper senest 31. desember 2011, få tillatelse til 
å bruke alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
fra tredjestater som har iverksatt tilnærming eller har 
forpliktet seg til å vedta IFRS, eller som har inngått en 
avtale med Fellesskapet om gjensidig anerkjennelse 
innen 31. desember 2011.

11) I Kina har regnskapsstandardene for forretningsforetak 
i stor grad blitt brakt i samsvar med IFRS og dekker 
nesten alle punkter som i dag inngår i IFRS. Ettersom 
regnskapsstandardene for forretningsforetak har vært i 
bruk bare siden 2007, er det behov for ytterligere bevis 
for at de brukes på en riktig måte.

12) Canadas Accounting Standards Board forpliktet seg i 
januar 2006 offentlig til å vedta IFRS innen 31. desember 
2011 og treffer konkrete tiltak for å sikre en fullstendig 
overgang til IFRS innen den datoen.

13) Sør-Koreas Financial Supervisory Commission og Sør-
Koreas Accounting Institute forpliktet seg i mars 2007 
offentlig til å vedta IFRS innen 31. desember 2011 og 
treffer konkrete tiltak for å sikre en fullstendig overgang 
til IFRS innen den datoen.

14) Den indiske regjeringen og Indias Institute of Chartered 
Accountants forpliktet seg i juli 2007 offentlig til å vedta 
IFRS innen 31. desember 2011 og treffer konkrete tiltak 

for å sikre en fullstendig overgang til IFRS innen den 
datoen.

15) Det bør ikke treffes noen endelig beslutning om 
likeverdigheten av regnskapsstandarder som er i ferd 
med å nærme seg IFRS, før det er vurdert hvordan disse 
regnskapsstandardene brukes av foretak og revisorer, 
men det er viktig å støtte den innsatsen som gjøres i 
de statene som har forpliktet seg til å tilnærme sine 
regnskapsstandarder til IFRS, og også i de statene som 
har forpliktet seg til å vedta IFRS. Derfor bør utstedere 
fra tredjestater ha rett til å utarbeide sine årsregnskaper 
og halvårsregnskaper i samsvar med Kinas, Canadas, 
Sør-Koreas eller Indias alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper i Fellesskapet i en overgangsperiode 
på høyst tre år.

16) Kommisjonen bør med teknisk bistand fra CESR fortsette 
å overvåke utviklingen av disse tredjestatenes alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsipper i forhold til vedtatte 
IFRS.

17) Statene bør oppmuntres til å vedta IFRS. EU kan beslutte 
at de nasjonale standardene som er ansett som likeverdige 
med IFRS, ikke lenger kan brukes til utarbeiding 
av opplysninger i henhold til direktiv 2004/109/EF 
eller kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004(1) om 
gjennomføring av direktiv 2003/71/EF når de berørte 
statene har vedtatt IFRS som sin eneste regnskapsstandard.

18) Av klarhets- og åpenhetshensyn bør vedtak 2006/891/EF 
erstattes.

19) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den europeiske verdipapirkomité —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I tillegg til IFRS vedtatt i henhold til forordning (EF) 
nr. 1606/2002 med hensyn til årlige og halvårlige 
konsernregnskaper skal følgende standarder fra 1. januar 
2009 anses som likeverdige med IFRS vedtatt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1606/2002:

a) internasjonale regnskapsstandarder, forutsatt at notene 
til det reviderte regnskapet inneholder en uttrykkelig 
og uforbeholden erklæring om at regnskapet oppfyller 
internasjonale standarder for finansiell rapportering i 
samsvar med IAS 1 – «Presentasjon av finansregnskap»,

(1) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 215, 16.6.2004, s. 3.
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b) Japans alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper,

c) USAs alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper.

Før regnskapsår som begynner 1. januar 2012 eller senere, 
skal en utsteder fra en tredjestat ha rett til å utarbeide sine 
årsregnskaper og halvårsregnskaper i samsvar med Kinas, 
Canadas, Sør-Koreas eller Indias alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper.

Artikkel 1a

Kommisjonen skal med teknisk bistand fra CESR fortsette 
å overvåke den innsatsen som gjøres i tredjestater for å gå 
over til IFRS, og skal føre en aktiv dialog med myndighetene 
under tilnærmingsprosessen. Kommisjonen skal i løpet av 
2009 framlegge for Europaparlamentet og Den europeiske 
verdipapirkomité en rapport om utviklingen på dette området. 
Kommisjonen skal også omgående underrette Rådet og 
Europaparlamentet dersom det oppstår situasjoner der det 
i framtiden stilles krav til utstedere fra EU om at de skal 
avstemme sine finansregnskaper med de nasjonale alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i henhold til den berørte 
utenlandske jurisdiksjon.

Artikkel 1b

De datoene som tredjestater fastsetter offisielt for overgangen 
til IFRS, skal tjene som referansedatoer for oppheving av 
anerkjennelsen av likeverdighet for disse tredjestatene.

Artikkel 2

Vedtak 2006/891/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2009.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2008.

For Kommisjonen

Charlie McCREEVY

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 traktatens artikkel 71 og 156,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten nevnt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli 1996 om
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv
2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til
jernbanesystemet for konvensjonelle tog(4) ble vesentlig
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/50/

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 21.

(1) EUT C 256 av 27.10.2007, s. 39.
(2) Europaparlamentets holdning av 11. desember 2007 og rådsbeslutning av 

14. mai 2008.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2007/32/EF (EUT L 141 av 2.6.2007, s. 63).
(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2007/32/EF.

EF(5). Etter hvert som nye endringer innføres, er det av 
hensyn til klarheten hensiktsmessig å omarbeide disse 
direktivene og samle bestemmelsene i ett dokument med 
sikte på en forenkling.

2) For at unionsborgerne, markedsdeltakerne og de
regionale og lokale myndigheter fullt ut skal kunne nyte
godt av de fordeler som opprettelsen av et område uten
indre grenser fører med seg, bør sammenkoplingen av og
samtrafikkevnen mellom de nasjonale jernbanenettene
samt adgangen til slike nett bedres ved iverksetting
av alle tiltak som måtte være nødvendige på området
harmonisering av tekniske standarder, som fastsatt i
traktatens artikkel 155.

3) Ved å undertegne protokollen som ble vedtatt i Kyoto
12. desember 1997, har Den europeiske union forpliktet
seg til å redusere sine klimagassutslipp. En slik
målsetting forutsetter en justering av balansen mellom
de ulike transportsystemene, og dermed en forbedring av
jernbanetransportens konkurranseevne.

4) I Fellesskapets strategi for integrering av miljøspørsmål
og bærekraftig utvikling i Fellesskapets transportpolitikk
ble det framhevet at det er nødvendig å handle for å
redusere transportens miljøvirkning.

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/50/EF av 29. april 2004 om 
endring av rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske 
jernbanesystem for høyhastighetstog og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/16/EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114. 
Rettet ved EUT L 220 av 21.6.2004, s. 40).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/57/EF

av 17. juni 2008

om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem

(Omarbeiding)(*)

2015/EØS/10/44
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5) Forretningsmessig drift av tog i jernbanenettet krever
særlig en høy grad av forenlighet mellom infrastrukturens
og kjøretøyenes egenskaper, og dessuten effektiv
samtrafikk mellom de ulike infrastrukturforvaltningenes
og jernbaneforetakenes informasjons- og
kommunikasjonssystemer. Slik forenlighet og slik
samtrafikk har avgjørende betydning for yteevne,
sikkerhet, tjenestekvalitet og kostnader, og særlig for
samtrafikkevnen til jernbanesystemet.

6) Medlemsstatene er pålagt å sikre overholdelse av reglene
for sikkerhet, helse og forbrukervern som får allmenn
anvendelse på jernbanenett under prosjektering, bygging,
ibruktaking og drift.

7) Nasjonale forskrifter, interne regler og tekniske
spesifikasjoner som jernbanene anvender, viser betydelige
ulikheter, siden de omfatter tekniske framgangsmåter
som er særegne for industrien i hver enkelt stat, og
omfatter bestemte krav til dimensjoner, utstyr og særlige
egenskaper. Denne situasjonen er en hindring for at tog
effektivt kan trafikkere hele Fellesskapets jernbanenett.

8) Denne situasjonen har opp gjennom årene skapt svært
tette bånd mellom den nasjonale jernbaneindustrien og
de nasjonale jernbaner, til skade for en reell åpning av
markedet. For at denne industrien skal kunne bedre sin
konkurranseevne på verdensplan, kreves det et åpent
europeisk konkurransemarked.

9) Det er derfor hensiktsmessig at det for hele Fellesskapet
fastlegges grunnleggende krav til Fellesskapets
jernbanesystem.

10) For å nå disse målene traff Rådet 23. juli 1996 et første
tiltak ved å vedta direktiv 96/48/EF. Europaparlamentet
og Rådet vedtok deretter direktiv 2001/16/EF.

11) Ikrafttredelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv
2001/12/EF av 26. februar 2001 om endring av
rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets
jernbaner(1), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/13/
EF av 26. februar 2001 om endring av rådsdirektiv 95/18/
EF om lisenser til jernbaneforetak(2) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om
fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving
av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og
sikkerhetssertifisering(3) har påvirket gjennomføringen
av samtrafikkevnen. På samme måte som for andre

(1) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1.
(2) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 26.
(3) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2007/58/EF 

(EUT L 315 av 3.12.2007, s. 44).

transportsystemer må utvidelsen av adgangsrettigheter 
følges av nødvendige harmoniseringstiltak. Det er 
derfor nødvendig å gjennomføre samtrafikkevne på hele 
jernbanenettet ved en gradvis utvidelse av det geografiske 
virkeområdet for direktiv 2001/16/EF. Det er også 
nødvendig å utvide det rettslige grunnlaget for direktiv 
2001/16/EF til traktatens artikkel 71, som direktiv 
2001/12/EF er basert på.

12) Utviklingen av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne
(TSI-er) har vist behovet for å klargjøre forholdet mellom
de grunnleggende kravene og TSI-ene på den ene side,
og de europeiske standardene og andre dokumenter av
normgivende art på den annen side. Det bør særlig skilles
klart mellom standardene eller deler av standarder som
må gjøres obligatoriske for å nå målene for dette direktiv,
og de «harmoniserte» standardene som er utarbeidet i
tråd med den nye metoden for teknisk harmonisering og
standardisering.

13) Som regel er europeiske spesifikasjoner utarbeidet i
tråd med denne nye metoden for teknisk harmonisering
og standardisering. Det bør derfor kunne antas at visse
grunnleggende krav i dette direktiv er oppfylt, særlig når
det gjelder samtrafikkomponenter og grensesnitt. Disse
europeiske spesifikasjonene, eller de relevante delene av
dem, er ikke obligatoriske og det kan ikke gjøres noen
uttrykkelig henvisning til disse spesifikasjonene i TSI-
ene. Henvisninger til disse europeiske spesifikasjonene
blir offentliggjort i Den europeiske unions tidende,
og medlemsstatene offentliggjør henvisningene til de
nasjonale standardene som gjennomfører de europeiske
standardene.

14) TSI-er kan i visse tilfeller inneholde en uttrykkelig
henvisning til europeiske standarder eller spesifikasjoner
der dette er strengt nødvendig for å nå målene for dette
direktiv. Slik uttrykkelig henvisning har konsekvenser
som må klargjøres; særlig at disse europeiske standardene
eller spesifikasjonene blir obligatoriske fra det øyeblikk
TSI-en får anvendelse.

15) En TSI fastsetter alle vilkår som en samtrafikkomponent
skal overholde, samt hvilken framgangsmåte som skal
følges ved samsvarsvurdering. Det er i tillegg nødvendig
å spesifisere at alle komponenter skal gjennomgå
framgangsmåten for samsvarsvurdering og vurdering av
egnethet for den type bruk som er angitt i TSI-ene, og
inneha det tilsvarende sertifikatet.

16) Når det utarbeides nye TSI-er, bør målet alltid være
å sikre forenlighet med det eksisterende godkjente
systemet. Dette vil bidra til å fremme konkurranseevnen
til jernbanetransport og hindre unødvendige
tilleggskostnader ved krav til opprusting eller fornyelse
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av eksisterende godkjente delsystemer for å sikre 
bakoverkompatibilitet. I de unntakstilfellene der det ikke 
vil være mulig å sikre forenlighet, kan TSI-er fastsette 
de rammene som kreves for avgjøre om det eksisterende 
delsystemet kan ha behov for å godkjennes på nytt, samt 
de tilhørende fristene for dette.

17) Det er av sikkerhetsgrunner nødvendig å kreve at
medlemsstatene tildeler en identifikasjonskode for
hvert kjøretøy som tas i bruk. Kjøretøyet bør deretter
føres inn i et nasjonalt kjøretøyregister. Registrene
skal være tilgjengelige for alle medlemsstater og for
visse av Fellesskapets markedsdeltakere. Registrene
bør være ensartede med hensyn til dataformatet. De
bør derfor omfattes av felles driftsmessige og tekniske
spesifikasjoner.

18) Det bør angis hvordan en situasjon der det foreligger
grunnleggende krav som får anvendelse på et delsystem
som ennå ikke er omfattet av detaljerte spesifikasjoner
i den tilsvarende TSI-en, skal håndteres. I slike tilfeller
bør de organene som har ansvar for framgangsmåtene
for samsvarsvurdering og verifisering være de meldte
organene som er nevnt i artikkel 20 i direktiv 96/48/EF og 
2001/16/EF.

19) Skillet mellom et system for høyhastighetstog og et
system for konvensjonelle tog gir ikke grunnlag for to
separate direktiver. Framgangsmåtene for utarbeiding av
TSI-er er de samme for begge systemene, det samme er
de som gjelder sertifisering av samtrafikkomponentene
og delsystemene. De grunnleggende kravene er
praktisk talt identiske, det samme er inndelingen av
systemet i delsystemer som det skal utarbeides tekniske
spesifikasjoner for. Siden tog må kunne bevege seg fritt
fra høyhastighetsnettet til nettet for konvensjonelle tog,
vil de tekniske spesifikasjonene for de to systemene i stor
grad overlappe. Arbeidet med å utarbeide TSI-ene har
vist at det for visse delsystemer kan benyttes en enkelt
TSI for begge systemene. Det er derfor hensiktsmessig å
kombinere direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.

20) Ved direktiv 2004/50/EF er det fastsatt bestemmelser om
en gradvis utvidelse av virkeområdet for direktiv 2001/16/
EF etter hvert som nye TSI-er vedtas eller eksisterende
TSI-er revideres. Når dette direktiv trer i kraft, vil
direktivets virkeområde omfatte europeiske jernbanenett
for konvensjonelle tog og for høyhastighetstog som
definert i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/
EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for
utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1), samt de
kjøretøyene som med sannsynlighet vil trafikkere disse
jernbanenettene. Virkeområdet vil bli gradvis utvidet
til hele jernbanenettet og alle kjøretøyer, forutsatt at en
konsekvensanalyse viser den økonomiske nytten ved
dette.

21) På grunn av den gradvise tilnærmingsmåten for å fjerne
hindringer for samtrafikkevnen til jernbanesystemet

(1) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

og den tiden som følgelig vil kreves for å vedta 
TSI-ene, bør det treffes tiltak for å unngå en situasjon 
der medlemsstatene vedtar nye nasjonale regler eller 
iverksetter prosjekter som gjør det nåværende systemet 
mer uensartet.

22) Vedtaket om en gradvis tilnærmingsmåte tilfredsstiller
de særlige behovene i tilknytning til målet om
jernbanesystemets samtrafikkevne, som kjennetegnes
av gammel nasjonal infrastruktur og gamle kjøretøyer
som vil kreve betydelige investeringer for å kunne
tilpasses eller fornyes, og det er særlig viktig å påse at
jernbanetransport ikke straffes økonomisk i forhold til
andre transportsystemer.

23) I sin regelverksresolusjon av 10. mars 1999 om
jernbanepakken anmodet Europaparlamentet om at den
gradvise åpningen av jernbanesektoren skulle ledsages av 
så raske og effektive tiltak for teknisk harmonisering som
mulig.

24) Rådet anmodet på sitt møte 6. oktober 1999
Kommisjonen om å legge fram forslag til en strategi
for å bedre jernbanetransportens samtrafikkevne og
redusere flaskehalser, med henblikk på raskt å fjerne
tekniske, administrative og økonomiske hindringer for
jernbanenettenes samtrafikkevne, samtidig som et høyt
sikkerhetsnivå og det berørte personalets opplæring og
kvalifikasjoner sikres.

25) I henhold til rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli
1991 om utvikling av Fellesskapets jernbaner(2) skal
jernbaneforetakene gis økt adgang til jernbanenettene
i medlemsstatene, noe som forutsetter at kravet til
samtrafikkevne er oppfylt når det gjelder infrastruktur,
utstyr, rullende materiell samt systemer for forvaltning
og drift, herunder personalets kvalifikasjoner og vilkår
tilknyttet hygiene og sikkerhet på arbeidsplassen som
kreves for drift og vedlikehold av de aktuelle delsystemene 
samt for gjennomføring av hver enkelt TSI. Dette direktiv
har imidlertid verken indirekte eller direkte som mål å
harmonisere arbeidsvilkårene i jernbanesektoren.

26) På grunn av jernbanesystemets utstrekning og
sammensatte karakter, har det av praktiske årsaker vist
seg nødvendig å dele det opp i følgende delsystemer:
infrastruktur, styring, kontroll og signal, energi, rullende
materiell, drift og trafikkstyring, vedlikehold og
telematikkprogrammer for persontrafikk- og godstrafikk.
For hvert delsystem skal det angis grunnleggende krav og 
fastsettes tekniske spesifikasjoner for hele Fellesskapet,
særlig med hensyn til komponenter og grensesnitt, slik at
disse grunnleggende kravene kan oppfylles. Det samme
systemet blir også delt opp i faste og mobile elementer
som på den ene siden består av selve jernbanenettet, det

(2) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet sist endret ved direktiv 2007/58/
EF.
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vil si jernbanelinjer, stasjoner, terminaler og alle typer fast 
utstyr som er nødvendig for å sikre sikker og kontinuerlig 
drift av systemet, og på den annen side alle kjøretøyer 
som trafikkerer dette nettet. For dette direktivs formål er 
derfor et kjøretøy sammensatt av ett delsystem (rullende 
materiell) og, der dette er relevant, en eller flere deler av 
andre delsystemer (i hovedsak den delen av delsystemet 
styring, kontroll og signal og av delsystemet energi som 
befinner seg om bord).

27) Gjennomføringen av bestemmelsene om jernbane-
systemets samtrafikkevne bør ikke føre til at det ut fra
et kostnads- og nyttesynspunkt oppstår ubegrunnede
hindringer for at det eksisterende jernbanenettet i den
enkelte medlemsstat opprettholdes, men at det i denne
sammenheng holdes fast ved målet om samtrafikkevne.

28) TSI-er har også innvirkning på vilkårene for brukernes
anvendelse av jernbanetransport, og det er derfor
nødvendig å rådspørre brukerne om forhold som berører
dem.

29) Alle berørte medlemsstater bør i særlige tilfeller
tillates å ikke anvende TSI-er, forutsatt at foreligger
framgangsmåter som sikrer at slike unntak kan begrunnes. 
Traktatens artikkel 155 krever at Fellesskapets virksomhet
på området samtrafikkevne skal ta hensyn til prosjektenes
mulige kommersielle levedyktighet.

30) Utarbeidingen av TSI-er og anvendelsen av disse på
jernbanesystemet bør ikke være til hinder for teknologisk
nyskaping, som bør være rettet mot en forbedring av de
økonomiske resultatene.

31) Samtrafikkevnen til jernbanesystemet bør, særlig når det
gjelder godstransport, utnyttes til å skape vilkår for bedre
samtrafikkevne mellom ulike transportsystemer.

32) For å overholde de relevante bestemmelsene om
framgangsmåter for tildeling av kontrakter på
jernbanesektoren og særlig europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/17/EØF(1), bør oppdragsgivere ta inn
tekniske spesifikasjoner i de allmenne dokumentene eller
i avtalevilkårene for hver enkelt kontrakt. Det må derfor
utarbeides et sett europeiske spesifikasjoner som kan
tjene som referanse for disse tekniske spesifikasjonene.

33) Det er i Fellesskapets interesse at det finnes et internasjonalt
standardiseringssystem som gjør det mulig å utarbeide
standarder som faktisk brukes av deltakerne i internasjonal 

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- 
og energiforsyning, transport og posttjenester (EUT L 134 av 30.4.2004, 
s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008
(EUT L 74 av 15.3.2008, s. 1).

handel, og som oppfyller fellesskapspolitikkens 
krav. De europeiske standardiseringsorganene må 
derfor fortsette sitt samarbeid med de internasjonale 
standardiseringsorganene.

34) Oppdragsgivere må definere de ytterligere
spesifikasjonene som er nødvendige for å utfylle de
europeiske spesifikasjonene eller andre standarder.
Disse spesifikasjonene bør oppfylle de grunnleggende
kravene som er harmonisert på fellesskapsplan, og som
jernbanesystemet skal oppfylle.

35) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering eller vurdering
av komponentenes bruksegnethet bør bygge på bruken
av modulene omhandlet i rådsbeslutning 93/465/EØF(2).
Med sikte på å fremme utviklingen av den berørte
industrien bør framgangsmåtene for kvalitetssikring
utarbeides så langt det er mulig.

36) For å sikre systemets samtrafikkevne er samsvars-
vurderingen i hovedsak knyttet til komponentenes
bruksområde, og ikke bare til deres frie varebytte
på fellesskapsmarkedet. Bruksegnetheten til de
komponentene som har den mest avgjørende betydningen 
for systemets sikkerhet, tilgjengelighet eller økonomi, bør
vurderes. Det er derfor ikke nødvendig at produsenten
påfører en CE-merking på de komponentene som
omfattes av bestemmelsene i dette direktiv. Produsentens
samsvarserklæring på grunnlag av en samsvarsvurdering
og/eller en vurdering av bruksegnetheten bør være
tilstrekkelig.

37) Produsenter har likevel plikt til å påføre CE-merkingen på
visse komponenter for å bekrefte at de er i samsvar med
andre relevante fellesskapsbestemmelser.

38) Når en TSI trer i kraft, befinner det seg allerede en rekke
samtrafikkomponenter på markedet. Det bør fastsettes
bestemmelser om en overgangsperiode slik at disse
komponentene kan inngå i et delsystem selv om de strengt 
tatt ikke er i samsvar med denne TSI-en.

39) De delsystemene som utgjør jernbanesystemet, skal være
underlagt en framgangsmåte for verifisering. Denne
verifiseringen skal gi de myndighetene som har ansvar
for å gi tillatelse til ibruktaking, mulighet til, i løpet av
prosjekterings-, bygge- og ibruktakingsfasen, å forsikre
seg om at resultatet er i samsvar med gjeldende forskrifter 
og tekniske og driftsmessige bestemmelser. Produsentene
skal også kunne regne med likebehandling uansett stat.
Det må derfor utformes en eller flere moduler som
fastlegger prinsippene og vilkårene for EF-verifisering av
delsystemer.

(2) 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 (EFT 
L 220 av 30.8.1993, s. 23).
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40) Etter at et delsystem er tatt i bruk, er det viktig å påse
at det blir drevet og vedlikeholdt i samsvar med de
grunnleggende kravene som gjelder for delsystemet. I
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/
EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets
jernbaner (jernbanesikkerhetsdirektivet)(1) ligger med
hensyn til de respektive delsystemene ansvaret for å
oppfylle disse kravene hos infrastrukturforvaltningen eller 
jernbaneforetaket. Medlemsstatene kan kontrollere at disse
kravene er oppfylt når de tildeler sikkerhetssertifikater og
sikkerhetsgodkjenninger i samsvar med artikkel 10 og 11
i jernbanesikkerhetsdirektivet.

41) Når det gjelder kjøretøyer, bør framgangsmåten for
ibruktaking gjøres klarere, idet det tas hensyn til
definisjonen av kjøretøy som består av ett eller flere
delsystemer. Ettersom direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF
omhandler nye og opprustede delsystemer og direktiv
2004/49/EF omhandler kjøretøyer som allerede er i
bruk, bør dessuten alle bestemmelser om tillatelser til
ibruktaking av kjøretøyer innarbeides i dette direktiv.
Med sikte på å lette ibruktakingen av kjøretøyer og
redusere administrative byrder, bør det dessuten innføres
en framgangsmåte for å gi tillatelse til kjøretøytyper. For
å lette denne framgangsmåten og bidra til å identifisere
kjøretøytyper bør Det europeiske jernbanebyrå (heretter
kalt byrået) opprette og vedlikeholde et europeisk register 
over kjøretøytyper som har fått tillatelse.

42) Erfaring har vist at gjennomføringen av en slik
framgangsmåte på nasjonalt plan ofte blir komplisert og
underlagt ulike nasjonale krav som mangler åpenhet, eller
til og med fører til dobbeltarbeid. Følgelig utgjør denne
framgangsmåten en vesentlig hindring for opprettelse
av nye jernbaneforetak, særlig på godssektoren. Det
bør derfor treffes tiltak for å klargjøre og forenkle
framgangsmåtene for å gi tillatelse til kjøretøyer. For det
første bør det allmenne prinsippet om at én tillatelse er
tilstrekkelig for hele Fellesskapets jernbanenett, slås fast.
For det andre bør framgangsmåten for å gi tillatelse til
kjøretøyer som er i samsvar med TSI-er, være enklere
og raskere enn når det gjelder kjøretøyer som ikke er i
samsvar med TSI-er. For det tredje bør prinsippet om
gjensidig tillatelse få anvendelse så langt dette er mulig;
når et kjøretøy allerede er tatt i bruk i én medlemsstat, bør
andre medlemsstater ikke kunne påberope seg nasjonale
regler for å pålegge unødvendige krav og overflødige
verifiseringer, med mindre disse er strengt nødvendig
for å verifisere kjøretøyets tekniske forenlighet med det
relevante jernbanenettet. For å oppnå dette bør nasjonale
regler klassifiseres og sammenlignes på grunnlag av en
kontrolliste for å slå fast i hvilket omfang nasjonale regler 
kan anses som tilsvarende med hensyn til krav, yteevne og
sikkerhet. For det fjerde bør prinsippet om rettssikkerhet
med hensyn til resultatet av framgangsmåten etterleves.
For å oppnå dette, og i mangel av en beslutning fra en
nasjonal sikkerhetsmyndighet innenfor de fastsatte
fristene, bør en søker få tillatelse til å ta i bruk et kjøretøy.

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. Rettet ved EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.

En slik tillatelse vil bare være mulig dersom kjøretøyet 
allerede har fått tillatelse i en annen medlemsstat. Det 
vil i tillegg bare være mulig for et jernbaneforetak eller 
en infrastrukturforvaltning som er behørig sertifisert 
i samsvar med direktiv 2004/49/EF, å benytte et slikt 
kjøretøy på deres eget fulle ansvar.

43) Framgangsmåtene for å gi tillatelse til kjøretøyer som
er i samsvar med TSI-er og kjøretøyer som ikke er i
samsvar med TSI-er, er forskjellige. Det kan forekomme
tilfeller der valget av framgangsmåte ikke er helt enkelt.
Kjøretøyer som anses å være i samsvar med TSI-er, bør
være de kjøretøyene der alle relevante TSI-er er trådt i
kraft, herunder minst TSI-en for rullende materiell. Dette
vil bety at en betydelig del av de grunnleggende kravene
allerede er fastsatt. Inntil den konvensjonelle TSI-en for
lokomotiver trår i kraft, anses for eksempel lokomotiver
å være kjøretøyer som ikke er i samsvar med TSI-er, selv
om de kan være i samsvar med andre relevante TSI-er
som er trådt i kraft på det tidspunktet de tas i bruk.

44) Dersom visse tekniske forhold som tilsvarer de
grunnleggende kravene, ikke uttrykkelig kan omfattes av
en TSI, blir de identifisert i et vedlegg til TSI-en som åpne
punkter. Når et kjøretøy som er i samsvar med TSI-en
allerede har fått tillatelse i én medlemsstat, bør ytterligere
tillatelser bare omfatte de åpne punktene som er knyttet til 
teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og jernbanenettet.

45) Listen over parametrer som skal kontrolleres i
forbindelse med ibruktakingen av kjøretøyer som ikke er
i samsvar med TSI-er, er et nøkkelelement for å oppnå
samtrafikkevne i jernbanesystemene, særlig med hensyn
til eksisterende kjøretøyer. Denne listen tar hensyn til
erfaring på tvers av et begrenset antall jernbanenett. Det
er derfor nødvendig at byrået går gjennom parametrene i
vedlegg VII og gir Kommisjonen de anbefalingene som
det anser hensiktsmessig.

46) Framgangsmåten for EF-verifisering bør bygge på TSI-er.
Disse TSI-ene omfattes av bestemmelsene i artikkel 18
i direktiv 93/38/EØF. De meldte organene som har
ansvar for gjennomføringen av framgangsmåtene for
samsvarsvurdering av komponentene og for vurdering
av komponentenes bruksegnethet, samt framgangsmåten
for vurdering av delsystemer, skal i størst mulig grad
samordne sine beslutninger, særlig dersom det her ikke
finnes europeiske spesifikasjoner.

47) De meldte organene bør være strukturert på en slik måte
at de oppfyller de kriteriene som får anvendelse på denne
typen organer på alle sektorer når det gjelder den nye
metoden for teknisk harmonisering og samsvarskontroll,
særlig kriterier knyttet til uavhengighet og kompetanse.
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48) TSI-ene skal revideres jevnlig. Når det oppdages feil, bør
det fastsettes en ad-hoc hurtigframgangsmåte slik at en
midlertidig beriktigelse først avtales innenfor rammen
av en komité og deretter blir offentliggjort av byrået.
Dette vil gi raskere bruk av en slik beriktigelse for alle
berørte parter, herunder industrien, meldte organer og
myndigheter, i påvente av Kommisjonens formelle
revisjon av TSI-en. For å unngå tvil når det gjelder offisielle
beriktigelser fra Kommisjonen, vil betegnelsen «teknisk
uttalelse» benyttes. Denne framgangsmåten er i samsvar
med mandatet vedtatt av Kommisjonen i beslutning av
13. juli 2007 om et rammemandat for Det europeiske
jernbanebyrå for utføring av visse former for virksomhet
i henhold til direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. Dersom
TSI-en imidlertid må endres på grunn av en viktig eller
kritisk feil, bør det anvendes en revisjonsframgangsmåte.

49) Definisjonen av innehaveren bør ligge så nær som
mulig den definisjonen som er benyttet i Overenskomst
om internasjonal jernbanetrafikk av 1999 (COTIF).
Mange foretak kan identifiseres som innehaver av et
kjøretøy, for eksempel eieren, et selskap som driver
virksomhet med en vognpark, et selskap som leaser
kjøretøyer til et jernbaneforetak, et jernbaneforetak
eller en infrastrukturforvaltning som benytter
kjøretøyer for å vedlikeholde sin infrastruktur. Disse
foretakene har kontroll over kjøretøyet med sikte på å
la jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene
benytte det som transportmiddel. For å unngå enhver tvil
bør innehaveren være tydelig identifisert i de nasjonale
kjøretøyregistrene.

50) 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).

51) Kommisjonen bør særlig ha fullmakt til å vedta og
ajourføre TSI-ene. Ettersom disse tiltakene er allmenne
og har som formål å endre ikke-grunnleggende
bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved å utfylle
det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, skal de
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

52) Når det foreligger viktige grunner til hastebehandling
og de normale tidsfristene for framgangsmåten med
forskriftskomité med kontroll ikke kan etterkommes,
bør Kommisjonen kunne benytte framgangsmåten for
behandling av hastesaker fastsatt i artikkel 5a nr. 6 i
beslutning 1999/468/EF, for å treffe tiltak som er ment å
endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv
ved å utfylle det med TSI-er eller med endringer av disse.

(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).

53) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sørge for
samtrafikkevnen til jernbanesystemet i Fellesskapet,
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene
siden ingen av medlemsstatene på egen hånd er i en slik
stilling at de kan treffe de tiltak som er nødvendige for
å oppnå slik samtrafikkevne, og derfor bedre kan nås på
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som
er nødvendig for å nå disse målene.

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

55) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som utgjør
en vesentlig endring sammenlignet med de tidligere
direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelser
som er uendret, følger av de tidligere direktiver.

56) Artikkel 14 i direktiv 2004/49/EF og direktiv 96/48/EF og 
2001/16/EF bør derfor oppheves —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette direktiv fastsettes de vilkår som skal oppfylles
for å oppnå samtrafikkevne i Fellesskapets jernbanesystem på 
en måte som er forenlig med bestemmelsene i direktiv 2004/49/
EF. Disse vilkårene omhandler prosjektering, bygging, 
ibruktaking, opprusting, fornyelse, drift og vedlikehold av de 
ulike delene i dette systemet, samt faglige kvalifikasjoner og 
helse- og sikkerhetsvilkår for personalet som bidrar til drift og 
vedlikehold av det.

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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2. Oppfølgingen av dette målet skal føre til en definisjon av
et optimalt nivå for teknisk harmonisering og gjøre det mulig å:

a) lette, forbedre og utvikle internasjonale jernbanetransport-
tjenester innenfor Den europeiske union og med tredjestater,

b) bidra til den gradvise gjennomføringen av det indre marked 
for utstyr og tjenester til bygging, fornyelse, opprusting og
drift av jernbanesystemet i Fellesskapet,

c) bidra til samtrafikkevnen til jernbanesystemet i
Fellesskapet.

3. Medlemsstatene kan unnta følgende fra tiltakene de
treffer for å gjennomføre dette direktiv: 

a) tunnelbaner, sporveier og andre forstadsbanesystemer,

b) jernbanenett som er funksjonsmessig atskilt fra resten
av jernbanesystemet og er beregnet bare på lokal
persontransport eller persontransport i byer eller forsteder,
samt jernbaneforetak som driver utelukkende på slike nett,

c) privateid jernbaneinfrastruktur og kjøretøyer som bare
brukes på slik infrastruktur, og som bare brukes av eierne
til egen godstransport,

d) infrastruktur og kjøretøyer som er avsatt for strengt lokal,
historisk eller turistmessig bruk.

4. TSI-enes virkeområde skal i samsvar med artikkel 8
gradvis utvides til å omfatte hele jernbanesystemet, herunder 
sportilgang til terminaler og viktige havneanlegg som betjener 
eller kan betjene flere enn én bruker, uten at dette berører 
unntakene for anvendelsen av TSI-er oppført i artikkel 9.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med: 

a) «transeuropeisk jernbanesystem» de transeuropeiske
jernbanesystemene for konvensjonelle tog og for
høyhastighetstog som angitt i vedlegg I henholdsvis nr. 1
og 2,

b) «samtrafikkevne» et jernbanesystems evne til å muliggjøre
sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de
påkrevde nivåene for yteevne for disse jernbanelinjene.
Denne evnen avhenger av at alle forskriftsmessige, tekniske
og driftsmessige vilkår for å oppfylle grunnleggende krav
er til stede,

c) «kjøretøy» et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på
jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft. Et kjøretøy
består av ett eller flere strukturelle og funksjonelle
delsystemer eller deler av slike delsystemer,

d) «jernbanenett» linjer, stasjoner, terminaler og alle typer fast
utstyr som er nødvendig for å sikre sikker og kontinuerlig
drift av jernbanesystemet,

e) «delsystemer» resultatet av inndelingen av
jernbanesystemet, som beskrevet i vedlegg II. Disse
delsystemene, som det må fastsettes grunnleggende krav
til, kan være av strukturell eller funksjonell karakter,

f) «samtrafikkomponenter» enhver enkeltstående komponent,
gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet
av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et
delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet
direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet
«komponent» omfatter både materielle og immaterielle
produkter, som programvare,

g) «grunnleggende krav» alle vilkår fastsatt i vedlegg III
som må oppfylles av jernbanesystemet, delsystemene og
samtrafikkomponentene, herunder grensesnitt,

h) «europeisk spesifikasjon» en felles teknisk spesifikasjon,
en europeisk teknisk godkjenning eller en nasjonal standard 
som gjennomfører en europeisk standard, som definert i
vedlegg XXI til direktiv 2004/17/EF,

i) «teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne» («TSI») en
spesifikasjon vedtatt i samsvar med dette direktiv som
hvert delsystem eller del av et delsystem skal omfattes
av for å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre
jernbanesystemets samtrafikkevne,

j) «meldte organer» de organene som har ansvar for å foreta
en samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene eller
en vurdering av deres bruksegnethet eller for å vurdere
framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemene,

k) «grunnleggende parametrer» ethvert forskriftsmessig,
teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende
betydning for samtrafikkevnen, og som er angitt i de
relevante TSI-ene,

l) «særtilfelle» en hvilken som helst del av jernbanesystemet
som krever midlertidige eller permanente særlige
bestemmelser i TSI-ene, på grunn av enten geografiske,
topografiske eller bymiljømessige begrensninger, eller
av hensyn til forenlighet med det eksisterende systemet.
Dette kan særlig omfatte jernbanelinjer og –nett som
ikke er forbundet med Fellesskapets øvrige jernbanenett,
dessuten lasteprofil, sporvidde eller avstand mellom
sporene, og kjøretøyer utelukkende ment til lokal, regional
eller historisk bruk, samt kjøretøyer på vei fra eller til
tredjestater,

m) «opprusting» ethvert større endringsarbeid på et delsystem
eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets
generelle yteevne,
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n) «fornyelse» ethvert større utskiftingsarbeid på et delsystem
eller en del av et delsystem som ikke endrer delsystemets
generelle yteevne,

o) «eksisterende jernbanesystem» strukturen som består
av jernbanelinjer og faste anlegg i det eksisterende
jernbanesystemet, samt kjøretøyer av alle kategorier og
enhver opprinnelse som trafikkerer denne infrastrukturen,

p) «utskifting i forbindelse med vedlikehold» all utskifting av
komponenter med deler med identisk funksjon og yteevne
som ledd i forebyggende eller utbedrende vedlikehold,

q) «ibruktaking» alle operasjoner som utføres for å sette
et delsystem eller et kjøretøy i den driftsstatus det er
konstruert for,

r) «oppdragsgiver» ethvert foretak, offentlig eller privat,
som bestiller prosjektering og/eller bygging eller fornyelse
eller opprusting av et delsystem. Dette foretaket kan være
et jernbaneforetak, en infrastrukturforvaltning eller en
innehaver, eller en konsesjonsinnehaver med ansvar for å
utføre et prosjekt,

s) «innehaver» den personen eller det foretaket som i
egenskap av å være eier av et kjøretøy eller som har rett
til å bruke det, benytter kjøretøyet som et transportmiddel
og er registrert som sådan i det nasjonale kjøretøyregisteret
nevnt i artikkel 33,

t) «langt framskredent prosjekt » ethvert prosjekt hvis
planleggings-/byggetrinn har nådd et punkt der en endring
i de tekniske spesifikasjonene ikke ville være akseptabel
for den berørte medlemsstaten. Et slikt hinder kan være
av juridisk, kontraktsmessig, økonomisk, finansiell, sosial
eller miljømessig art og må være behørig begrunnet,

u) «harmonisert standard» enhver europeisk standard vedtatt
av ett av de europeiske standardiseringsorganene oppført
i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter(1) i forbindelse med et
mandat fra Kommisjonen utarbeidet etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv, som alene eller
sammen med andre standarder gir en løsning med hensyn
til overholdelse av en lovbestemmelse,

v) «nasjonal sikkerhetsmyndighet» en sikkerhetsmyndighet
som definert i artikkel 3 bokstav g) i direktiv 2004/49/EF,

w) «type» en kjøretøytype som definerer de grunnleggende
konstruksjonsmessige egenskapene til kjøretøyet som er
omfattet av et enkelt typeprøvingssertifikat som beskrevet i
modul B i beslutning 93/465/EØF,

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2006/96/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81).

x) «serie» et antall identiske kjøretøyer av samme
konstruksjonstype,

y) «byrået» Det europeiske jernbanebyrå, opprettet ved
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av
29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå
(«byråforordningen»)(2),

z) «enhet ansvarlig for vedlikehold» en enhet som er ansvarlig
for vedlikehold av et kjøretøy, og som er registrert som
dette i det nasjonale kjøretøyregisteret.

Artikkel 3

Generell forenlighet

1. Dette direktiv gjelder de bestemmelsene om
samtrafikkomponenter, grensesnitt og framgangsmåter for 
hvert delsystem, samt de vilkår for generell forenlighet 
i jernbanesystemet som er nødvendige for å oppnå 
samtrafikkevne.

2. Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse uten
å berøre andre relevante fellesskapsbestemmelser. For 
samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt, kan imidlertid 
hensynet til oppfyllelse av de grunnleggende kravene i dette 
direktiv gjøre det nødvendig å bruke de enkelte europeiske 
spesifikasjonene som er utarbeidet for dette formål.

Artikkel 4

Grunnleggende krav

1. Jernbanesystemet, delsystemene og samtrafik-
komponentene, herunder grensesnitt, skal oppfylle de relevante 
grunnleggende kravene.

2. De øvrige tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 34 i
direktiv 2004/17/EF, som er nødvendige for å utfylle europeiske 
spesifikasjoner eller andre standarder i bruk i Fellesskapet, skal 
ikke stride mot de grunnleggende kravene.

KAPITTEL II

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR 
SAMTRAFIKKEVNE

Artikkel 5

Innhold i TSI-ene

1. Det skal utarbeides en TSI for hvert delsystem. Om
nødvendig kan et delsystem omfattes av flere TSI-er, og én TSI 
kan omfatte flere delsystemer. Avgjørelsen om å utarbeide eller 
revidere en TSI og valget av TSI-ens tekniske og geografiske 
virkeområde krever et mandat i samsvar med artikkel 6 nr. 1.

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 220 av 21.6.2004, s. 3.
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2. Delsystemer skal overholde de TSI-ene som gjelder på
det tidspunktet de tas i bruk, opprustes eller fornyes, i samsvar 
med dette direktiv, og slik overholdelse skal til enhver tid 
vedlikeholdes så lenge hvert delsystem er i bruk.

3. I den utstrekning det er nødvendig for å oppnå målene
nevnt i artikkel 1, skal hver av TSI-ene:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet
eller av kjøretøyer nevnt i vedlegg I; eller et delsystem eller 
en del av et delsystem nevnt i vedlegg II),

b) fastsette grunnleggende krav for hvert aktuelle delsystem
og dets grensesnitt mot andre delsystemer,

c) fastsette funksjonsspesifikasjoner og de tekniske
spesifikasjonene som delsystemet og dets grensesnitt
mot andre delsystemer skal oppfylle. Om nødvendig kan
disse spesifikasjonene variere avhengig av delsystemets
bruk, f.eks. avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer,
knutepunkter og/eller kjøretøyer som omhandles i
vedlegg I,

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt
som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, herunder
europeiske standarder, som er nødvendige for å oppnå
samtrafikkevne i jernbanesystemet,

e) angi for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side
hvilke framgangsmåter som skal benyttes for å vurdere
samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet,
og på den annen side EF-verifiseringen av delsystemene.
Disse framgangsmåtene skal være basert på modulene
definert i beslutning 93/465/EØF,

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-ene. Det er særlig
nødvendig å spesifisere de trinnene som skal sluttføres for
å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den
endelige situasjonen, der TSI-ene generelt overholdes,

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke
faglige kvalifikasjoner som kreves og hvilke vilkår for
helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for
drift og vedlikehold av delsystemene nevnt ovenfor og for
gjennomføringen av TSI-ene.

4. Hver TSI skal utarbeides på grunnlag av en undersøkelse
av et eksisterende delsystem og angi som mål et delsystem 
som kan oppnås gradvis og innenfor et rimelig tidsrom. På 
denne måten vil den gradvise gjennomføringen av TSI-ene og 
overholdelsen av disse gradvis bidra til at jernbanesystemets 
samtrafikkevne oppnås.

5. TSI-ene skal på hensiktsmessig vis bevare forenligheten
i hver medlemsstats eksisterende jernbanesystem. For dette 
formål kan det for hver TSI fastsettes bestemmelser for 

særtilfeller, både med hensyn til jernbanenett og kjøretøyer, 
og det skal tas særlig hensyn til lasteprofil, sporvidde eller 
avstand mellom sporene, og til kjøretøyer som er i trafikk fra 
eller til tredjestater. TSI-ene skal for hvert særtilfelle fastsette 
gjennomføringsregler for de delene av TSI-ene som er angitt i 
nr. 3 bokstav c)-g).

6. Dersom visse tekniske forhold som tilsvarer de
grunnleggende kravene, ikke eksplisitt omfattes av en TSI, 
skal de tydelig identifiseres i et vedlegg til TSI-en som åpne 
punkter. Artikkel 17 nr. 3 får anvendelse på disse forholdene.

7. TSI-ene skal ikke være til hinder for medlemsstatenes
beslutninger om bruk av infrastrukturer til trafikk med 
kjøretøyer som ikke omfattes av TSI-ene.

8. TSI-er kan inneholde en eksplisitt, tydelig identifisert
henvisning til europeiske eller internasjonale standarder eller 
spesifikasjoner eller tekniske dokumenter offentliggjort av 
Byrået, der dette er strengt nødvendig for å nå målet med 
dette direktiv. I et slikt tilfelle skal disse standardene eller 
spesifikasjonene (eller de relevante delene) eller tekniske 
dokumenter anses som vedlegg til den aktuelle TSI-en og 
skal bli obligatoriske fra det øyeblikk TSI-en får anvendelse. I 
mangel av slike standarder eller spesifikasjoner eller tekniske 
dokumenter og i påvente av at slike blir utarbeidet, kan det 
vises til andre tydelig identifiserte normative dokumenter; i 
et slikt tilfelle skal dette gjelde dokumenter som er enkelt og 
åpent tilgjengelige.

Artikkel 6

Vedtakelse, gjennomgåelse og offentliggjøring av TSI-er

1. Utkast til TSI-er og påfølgende utkast til endringer av
TSI-er skal utarbeides av byrået i henhold til et mandat fra 
Kommisjonen etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 29 nr. 3 i dette direktiv. De skal utarbeides i 
samsvar med artikkel 3 og 12 i forordning (EF) nr. 881/2004 og 
i samarbeid med arbeidsgruppene nevnt i de nevnte artiklene.

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det med TSI-er 
eller endringer av disse, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 29 nr. 4.

Når det foreligger grunner som nødvendiggjør 
hastesaksbehandling, kan Kommisjonen følge framgangsmåten 
for behandling av hastesaker nevnt i artikkel 29 nr. 5.

2. Byrået skal være ansvarlig for å forberede gjennomgåelsen
og ajourføringen av TSI-er og framlegge eventuelle anbefalinger 
for Kommisjonen, for å ta hensyn til den tekniske utvikling eller 
endrede samfunnsmessige krav. Kommisjonen skal underrette 
komiteen nevnt i artikkel 29 om slike anbefalinger.
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3. Hvert utkast til TSI skal utarbeides i to trinn.

Først skal byrået identifisere de grunnleggende parametrene for 
den aktuelle TSI-en, i tillegg til grensesnittene mot de andre 
delsystemene samt eventuelt andre nødvendige særtilfeller. 
For hver av disse parametrene og hvert av grensesnittene 
framlegges de mest fordelaktige alternative løsningene, med 
teknisk og økonomisk dokumentasjon.

Deretter skal byrået utarbeide utkastet til TSI på grunnlag av 
disse grunnleggende parametrene. Om nødvendig skal byrået 
ta hensyn til den tekniske utviklingen, standardiseringsarbeid 
som allerede er utført, aktive arbeidsgrupper og anerkjent 
forskningsarbeid. En samlet vurdering av de beregnede 
kostnadene og nyttevirkningene som vil følge av gjennomføring 
av TSI-en, skal vedlegges utkastet til TSI, og av denne 
vurderingen skal det framgå hvilke virkninger som forventes 
for alle berørte operatører og markedsdeltakere.

4. Ved utarbeidingen, vedtakelsen og gjennomgåelsen av
hver TSI (herunder de grunnleggende parametrene) skal det 
tas hensyn til de beregnede kostnadene og nyttevirkningene 
ved alle de tekniske løsningene som har vært vurdert, og 
grensesnittene mellom dem, med henblikk på å finne og 
gjennomføre de mest fordelaktige løsningene. Medlemsstatene 
skal delta i denne vurderingen ved å stille nødvendige data til 
rådighet.

5. Komiteen nevnt i artikkel 29, skal jevnlig underrettes
om arbeidet med utarbeiding av TSI-ene. Under arbeidet 
kan Kommisjonen, på anmodning fra komiteen, gi mandater 
eller hensiktsmessige anbefalinger angående utformingen av 
TSI-ene og nytte- og kostnadsanalysen. På anmodning fra en 
medlemsstat kan Kommisjonen særlig kreve at alternative 
løsninger utredes, og at vurderingen av disse alternative 
løsningenes kostnader og nyttevirkninger tas med i rapporten 
som vedlegges utkastet til TSI.

6. Ved vedtakelsen av hver enkelt TSI skal TSI-ens
ikrafttredelsesdato fastsettes etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 29 nr. 4. 
Dersom ulike delsystemer skal tas i bruk samtidig av hensyn 
til teknisk forenlighet, skal de tilhørende TSI-ene ha samme 
ikrafttredelsesdato.

7. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av TSI-ene
skal det tas hensyn til brukernes synspunkter på de forholdene 
som direkte påvirker vilkårene for deres bruk av delsystemene. 
Med henblikk på dette skal byrået rådspørre sammenslutninger 
og organisasjoner som representerer brukerne, under 
utarbeidingen og gjennomgåelsen av TSI-ene. En rapport om 
resultatene av slik rådspørring skal vedlegges utkastet til TSI.

Listen over sammenslutninger og organisasjoner som skal 
rådspørres, skal utarbeides av Kommisjonen etter samråd 

med komiteen og etter framgangsmåten med rådgivende 
komité nevnt i artikkel 29 nr. 2, og kan gjennomgås på nytt og 
ajourføres på anmodning fra en medlemsstat eller på initiativ 
fra Kommisjonen.

8. Ved utarbeiding, vedtakelse og gjennomgåelse av TSI-
ene skal det tas hensyn til partene i arbeidslivets synspunkter 
på vilkårene nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav g).

For dette formål skal partene i arbeidslivet rådspørres før 
utkastet til TSI framlegges for komiteen nevnt i artikkel 29 for 
vedtakelse eller gjennomgåelse.

Partene i arbeidslivet skal rådspørres innenfor rammen 
av sektordialogkomiteen nedsatt i samsvar med 
kommisjonsavgjerd 98/500/EF av 20. mai 1998 om oppnemning 
av sektordialogutval for å fremje dialogen mellom partane i 
arbeidslivet på europeisk plan(1). Partene i arbeidslivet skal 
avgi sin uttalelse innen tre måneder.

9. Dersom revisjon av en TSI fører til en endring i kravene,
skal den nye versjonen av TSI-en sikre forenlighet med 
delsystemer som er tatt i bruk i samsvar med tidligere versjoner 
av TSI-en.

Dersom en ny godkjenning, fornyelse eller opprusting av disse 
delsystemene er nødvendig av behørig begrunnede årsaker 
knyttet til sikkerhet eller samtrafikkevne, skal tilsvarende frister 
fastsettes enten i TSI-en eller eventuelt av medlemsstatene.

10. TSI-er skal offentliggjøres av Kommisjonen i Den
europeiske unions tidende.

Artikkel 7

Mangler i TSI-er

1. Dersom det etter at en TSI er vedtatt, viser seg at
den ikke fullt ut oppfyller de grunnleggende kravene, kan 
komiteen nevnt i artikkel 29 rådspørres etter anmodning fra en 
medlemsstat eller på Kommisjonens initiativ.

Kommisjonen kan anmode om en teknisk uttalelse fra byrået. 
Kommisjonen skal i samarbeid med komiteen analysere den 
tekniske uttalelsen.

2. Dersom TSI-en må endres på grunn av en mindre feil og
dette ikke berettiger en umiddelbar revisjon, kan Kommisjonen 
anbefale at den tekniske uttalelsen benyttes i påvente av 
revisjonen av TSI-en i samsvar med artikkel 6 nr. 1. I så fall 
skal byrået offentliggjøre den tekniske uttalelsen.

3. Dersom TSI-en må endres på grunn av en viktig eller
kritisk feil, skal framgangsmåten for revisjon nevnt i artikkel 6 
nr. 1, anvendes umiddelbart.

(1) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27. Beslutningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 1).
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Artikkel 8

Utvidelse av TSI-enes virkeområde

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 29 nr. 3, vedta ett eller flere 
mandater rettet mot å utvikle nye TSI-er og/eller gjennomgå 
TSI-er som allerede er vedtatt, med sikte på å omfatte 
jernbanelinjer og kjøretøyer som ennå ikke er omfattet.

2. Det første slike mandatet skal angi en første gruppe av 
nye TSI-er og/eller endringer av TSI-er som skal vedtas innen 
januar 2012, med forbehold for artikkel 5 nr. 5 med hensyn 
til muligheten til å fastsette bestemmelser om særtilfeller, og 
med forbehold for artikkel 9 der det fastsettes unntak under 
særlige omstendigheter. Dette første mandatet skal utarbeides 
på grunnlag av en anbefaling fra byrået med sikte på å 
avgjøre hvilke nye TSI-er som skal utarbeides og/eller hvilke 
eksisterende TSI-er som skal endres i lys av den forventede 
kostnadseffektiviteten til hvert foreslåtte tiltak, og på grunnlag 
av forholdsmessighetsprinsippet for tiltak som treffes på 
fellesskapsplan. For dette formål skal det tas behørig hensyn til 
vedlegg I nr. 4 og den nødvendige balansen mellom på den ene 
side målsettingene om kontinuerlig trafikk av tog og teknisk 
harmonisering, og på den annen side det transeuropeiske, 
nasjonale, regionale eller lokale nivået for slik trafikk.

3. Inntil utvidelsen av TSI-enes virkeområde til å omfatte 
hele jernbanenettet trer i kraft, skal:

a) tillatelser til ibruktaking

– av delsystemene for kjøretøyer og for styring, kontroll 
og signal om bord som minst delvis skal brukes på 
den delen av jernbanenettet som ennå ikke er omfattet 
av TSI-enes virkeområde, på den aktuelle delen av 
jernbanenettet,

– av delsystemene for infrastruktur, for energi og for 
styring, kontroll og signal langs sporet på de delene av 
jernbanenettet som ennå ikke er omfattet av TSI-enes 
virkeområde, 

gis i samsvar med de nasjonale reglene som er nevnt i 
artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF, eller, der dette er relevant, 
artikkel 17 nr. 3 i dette direktiv, 

b) tillatelser til ibruktaking av kjøretøyer som skal brukes 
av og til på den delen av jernbanenettet som ennå ikke er 
omfattet av TSI-enes virkeområde, på den aktuelle delen 
av jernbanenettet, gis i samsvar med artikkel 21-27 og de 
nasjonale reglene nevnt i artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF, 
eller, der dette er relevant, artikkel 17 nr. 3 i dette direktiv.

4. En medlemsstat trenger ikke å anvende de nye eller 
reviderte TSI-ene som er vedtatt i samsvar med nr. 2 når det 
gjelder langt framskredne prosjekter eller prosjekter som er 
underlagt en kontrakt som er i ferd med å bli gjennomført når 
den relevante gruppen av TSI-er blir offentliggjort.

Artikkel 9

Unntak

1. Dersom det ikke foreligger relevante særtilfeller, trenger 
i følgende tilfeller en medlemsstat ikke å anvende en eller flere 
TSI-er i samsvar med denne artikkel:

a) For et foreslått nytt delsystem, for fornyelse eller 
opprusting av et eksisterende delsystem eller for et hvilket 
som helst element nevnt i artikkel 1 nr. 1, som er langt 
framskredent eller underlagt en kontrakt som er i ferd med 
å bli gjennomført, når disse TSI-ene blir offentliggjort. 

b) For alle prosjekter som gjelder fornyelse eller opprusting 
av et eksisterende delsystem der lasteprofilen, sporvidden, 
avstanden mellom sporene eller den elektriske spenningen i 
disse TSI-ene ikke er forenlig med dem som gjelder for det 
eksisterende delsystemet.

c) For et prosjekt som gjelder et nytt delsystem eller 
fornyelse eller opprusting av et eksisterende delsystem 
på vedkommende medlemsstats territorium, dersom 
medlemsstatens jernbanenett er atskilt eller isolert fra 
Fellesskapets øvrige jernbanenett av hav eller av andre 
særlige geografiske forhold.

d) For alle prosjekter som gjelder fornyelse, utvidelse 
eller opprusting av et eksisterende delsystem, dersom 
anvendelsen av disse TSI-ene kan skade prosjektets 
økonomiske levedyktighet og/eller forenligheten med 
vedkommende medlemsstats jernbanesystem.

e) Dersom, etter en ulykke eller naturkatastrofe, vilkårene for 
en rask gjenoppbygging av jernbanenettet økonomisk eller 
teknisk ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de 
relevante TSI-ene.

f) For kjøretøyer i trafikk fra eller til tredjestater, der 
sporvidden skiller seg fra sporvidden til Fellesskapets 
hovedjernbanenett.

2. I alle tilfellene nevnt i nr. 1, skal den berørte medlemsstaten 
oversende til Kommisjonen dokumentasjon som inneholder 
opplysningene angitt i vedlegg IX. Kommisjonen skal 
analysere de tiltakene som medlemsstaten har foreslått og 
underrette komiteen nevnt i artikkel 29.

3. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav a), skal hver medlemsstat 
innen ett år etter at hver enkelt TSI er trådt i kraft, oversende 
Kommisjonen en liste over pågående prosjekter på sitt 
territorium og som er langt framskredne.

4. I tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav a), c) og e), skal 
Kommisjonen kontrollere at dokumentasjonen er i samsvar 
med kravene og underrette medlemsstaten om resultatene av 
sin analyse. Om nødvendig skal det utarbeides en anbefaling 
om de spesifikasjonene som skal anvendes. Medlemsstatene 
kan umiddelbart anvende de alternative bestemmelsene nevnt i 
vedlegg IX.
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5. I tilfellene nevnt i nr. 1 bokstav b), d) og f), skal 
Kommisjonen treffe beslutning etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 29 nr. 3, om den skal godta 
en søknad om unntak. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav b), 
skal Kommisjonens beslutning ikke omfatte lasteprofiler og 
sporvidde. Kommisjonen skal treffe sin beslutning innen 
seks måneder etter at søknaden støttet av den fullstendige 
dokumentasjonen er framlagt. Dersom det ikke treffes noen slik 
beslutning, skal søknaden anses for å være godtatt. I påvente av 
Kommisjonens beslutning kan medlemsstaten i tilfellet nevnt i 
nr. 1 bokstav f), anvende de alternative bestemmelsene nevnt i 
vedlegg IX.

6. Alle medlemsstatene skal underrettes om resultatene av 
analysene og om resultatet av framgangsmåten fastsatt i nr. 4 
og 5.

KAPITTEL III

SAMTRAFIKKOMPONENTER

Artikkel 10

Bringe samtrafikkomponenter i omsetning

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at samtrafikkomponentene:

a) bringes i omsetning bare dersom de gjør det mulig å oppnå 
samtrafikkevne i jernbanesystemet og samtidig oppfyller 
de grunnleggende kravene,

b) brukes til det formål de er bestemt for og er forsvarlig 
montert og vedlikeholdt.

Disse bestemmelsene skal ikke hindre at disse komponentene 
bringes i omsetning til andre formål.

2. Medlemsstatene kan ikke med begrunnelse i dette direktiv 
forby, begrense eller hindre at samtrafikkomponenter til bruk 
i jernbanesystemet som er i samsvar med bestemmelsene i 
dette direktiv, bringes i omsetning på deres territorium. De kan 
særlig ikke stille krav om kontroller som allerede er foretatt 
som ledd i framgangsmåten for EF-samsvarserklæringen eller 
EF-erklæringen om bruksegnethet, som nærmere omhandlet i 
vedlegg IV.

Artikkel 11

Samsvar eller bruksegnethet

1. Medlemsstatene skal anse at de samtrafikkomponentene 
som det foreligger en EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring 
om bruksegnethet for, oppfyller de grunnleggende kravene i 
dette direktiv.

2. Alle samtrafikkomponenter skal være underlagt 
framgangsmåten for samsvarsvurdering og vurdering av 
bruksegnethet for den bruken som er angitt i den relevante TSI-
en, og skal ledsages av et tilsvarende sertifikat.

3. Medlemsstatene skal anse at en samtrafikkomponent 
oppfyller de grunnleggende kravene dersom den er i samsvar 

med vilkårene fastsatt i den tilsvarende TSI-en eller de 
tilsvarende europeiske spesifikasjonene som er utarbeidet for å 
overholde disse vilkårene.

4. Reservedeler for delsystemer som allerede er tatt i bruk 
når den tilsvarende TSI-en trer i kraft, kan monteres i disse 
delsystemene uten at de blir underlagt framgangsmåten nevnt i 
nr. 2.

5. TSI-er kan fastsette en overgangsperiode for 
jernbaneprodukter som er identifisert av disse TSI-ene som 
samtrafikkomponenter som allerede er brakt i omsetning når 
TSI-ene trer i kraft. Slike komponenter skal oppfylle kravene i 
artikkel 10 nr. 1.

Artikkel 12

Europeiske spesifikasjoners manglende oppfyllelse av 
grunnleggende krav

Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen blir oppmerksomme 
på at europeiske spesifikasjoner som benyttes direkte eller 
indirekte for å nå målene for dette direktiv, ikke oppfyller 
de grunnleggende kravene, skal komiteen nevnt i artikkel 29 
underrettes om dette, og Kommisjonen skal treffe det tiltak den 
anser som mest hensiktsmessig, det vil si:

a) delvis eller total tilbakekalling av de aktuelle 
spesifikasjonene fra de publikasjonene som inneholder 
disse spesifikasjonene eller en endring av dem, etter 
samråd, dersom det dreier seg om europeiske standarder, 
med komiteen nedsatt ved direktiv 98/34/EF, eller 

b) en gjennomgåelse av TSI-en i samsvar med artikkel 7.

Artikkel 13

Framgangsmåte for EF-samsvarserklæring eller EF-
erklæring om bruksegnethet

1. Når produsenten eller dennes representant etablert i 
Fellesskapet utsteder en EF-samsvarserklæring eller en EF-
erklæring om bruksegnethet for en samtrafikkomponent, skal 
vedkommende anvende bestemmelsene fastsatt i vedkommende 
TSI-er.

2. Dersom den tilsvarende TSI-en krever dette, skal 
samsvarsvurderingen eller vurderingen av bruksegnethet for 
en samtrafikkomponent foretas av det meldte organet som 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet 
har inngitt søknad til.

3. Dersom samtrafikkomponentene er omfattet av andre 
fellesskapsdirektiver som omfatter andre aspekter, skal det i EF-
samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet i 
slike tilfeller angis at samtrafikkomponentene også oppfyller 
kravene i disse andre direktivene.
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4. Dersom verken produsenten eller dennes representant
etablert i Fellesskapet har oppfylt forpliktelsene i nr. 1 og 3, 
skal disse forpliktelsene påhvile enhver person som bringer 
samtrafikkomponentene i omsetning. For dette direktivs 
formål skal de samme forpliktelsene få anvendelse på enhver 
som setter sammen samtrafikkomponenter eller deler av 
samtrafikkomponenter av ulik opprinnelse, eller som til egen 
bruk produserer samtrafikkomponenter.

5. Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 14, skal:

a) produsenten eller dennes representant etablert i
Fellesskapet i alle tilfeller der en medlemsstat fastslår at
EF-samsvarserklæringen er uberettiget utarbeidet, om
nødvendig pålegges å bringe samtrafikkomponenten i
samsvar og overtredelsen til opphør på vilkårene fastsatt av 
vedkommende medlemsstat,

b) medlemsstaten, dersom komponenten ikke bringes i
samsvar, treffe alle nødvendige tiltak for å begrense eller
forby at den aktuelle samtrafikkomponenten bringes i
omsetning eller sikre at den trekkes tilbake fra markedet
etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 14.

Artikkel 14

Samtrafikkomponenter som ikke oppfyller grunnleggende 
krav

1. Dersom en medlemsstat fastslår at en samtrafikkomponent
som er omfattet av en EF-samsvarserklæring eller en EF-
erklæring om bruksegnethet, og som er brakt i omsetning og 
brukes til det formål den er bestemt for, sannsynligvis ikke 
vil oppfylle de grunnleggende kravene, skal medlemsstaten 
treffe alle nødvendige tiltak for å begrense komponentens 
anvendelsesområde, forby bruk av den eller trekke den tilbake 
fra markedet. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om de tiltak som er truffet, og grunngi sin 
beslutning, særlig dersom det manglende samsvaret skyldes:

a) at de grunnleggende kravene ikke er oppfylt,

b) at de europeiske spesifikasjonene er feilaktig anvendt,
dersom anvendelsen av slike spesifikasjoner gjøres
gjeldende,

c) at de europeiske spesifikasjonene er utilstrekkelige.

2. Kommisjonen skal snarest mulig rådspørre de berørte
parter. Dersom Kommisjonen etter denne rådspørringen 
fastslår at tiltaket er berettiget, skal den umiddelbart 
underrette medlemsstaten som har tatt initiativet og de øvrige 
medlemsstatene. Dersom Kommisjonen etter rådspørringen 
fastslår at tiltaket er uberettiget, skal den umiddelbart underrette 
medlemsstaten som har tatt initiativet og produsenten 

eller dennes representant etablert i Fellesskapet. Dersom 
beslutningen nevnt i nr. 1 er begrunnet ut fra en mangel ved 
de europeiske spesifikasjonene, får framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 12 anvendelse.

3. Dersom en samtrafikkomponent som det foreligger en
EF-samsvarserklæring for, viser seg ikke å være i samsvar, 
skal vedkommende medlemsstat treffe de nødvendige tiltak 
overfor den som har utarbeidet erklæringen, og underrette 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette.

4. Kommisjonen skal sikre at medlemsstatene holdes
underrettet om forløpet og resultatet av denne framgangsmåten.

KAPITTEL IV

DELSYSTEMER

Artikkel 15

Framgangsmåte for ibruktaking

1. Med forbehold for kapittel V, skal hver enkelt medlemsstat
godkjenne ibruktaking av de strukturelle delsystemene som 
utgjør det jernbanesystemet som er anlagt eller drives på 
medlemsstatens territorium.

For dette formål skal medlemsstatene treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at disse delsystemene tas i bruk bare dersom 
de er prosjektert, bygd og anlagt på en slik måte at de oppfyller 
de relevante grunnleggende kravene når de integreres i 
jernbanesystemet. De skal særlig kontrollere:

– at disse delsystemene er teknisk forenlige med det systemet 
de integreres i,

– at sikker integrering av disse delsystemene er i samsvar
med artikkel 4 nr. 3 og artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2004/49/
EF.

2. Før disse delsystemene tas i bruk, skal hver enkelt
medlemsstat kontrollere at de, der dette er relevant, er i samsvar 
med de relevante TSI-bestemmelsene om drift og vedlikehold.

3. Etter at disse delsystemene er tatt i bruk, skal kontrollen
utføres:

a) når det gjelder infrastrukturer, i forbindelse med tildeling
av og tilsyn med sikkerhetsgodkjenninger i henhold til
artikkel 11 i direktiv 2004/49/EF,

b) når det gjelder kjøretøyer, i forbindelse med tildeling av og
tilsyn med sikkerhetssertifikater i henhold til artikkel 10 i
direktiv 2004/49/EF.

For dette formål skal de framgangsmåtene for vurdering 
og verifisering som er fastsatt i de relevante strukturelle og 
funksjonelle TSI-ene, benyttes.
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Artikkel 16

Fritt varebytte for delsystemer

Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 kan 
medlemsstatene på sitt territorium og med begrunnelse i 
dette direktiv, ikke forby, begrense eller hindre bygging, 
ibruktaking eller drift av strukturelle delsystemer som inngår 
i jernbanesystemet, dersom de grunnleggende kravene er 
oppfylt. De kan særlig ikke kreve kontroller som allerede er 
utført:

– enten som en del av framgangsmåten som fører fram til 
EF-verifiseringserklæringen hvis komponenter er angitt i 
vedlegg V, eller 

– i andre medlemsstater, før eller etter at dette direktiv er 
trådt i kraft, med sikte på å verifisere at tilsvarende krav i 
forbindelse med tilsvarende driftsforhold er oppfylt.

Artikkel 17

Samsvar med TSI-er og nasjonale bestemmelser

1. Medlemsstatene skal anse at strukturelle delsystemer 
som inngår i jernbanesystemet og er omfattet av EF-
verifiseringserklæringen, har samtrafikkevne og oppfyller de 
relevante grunnleggende kravene.

2. Verifiseringen av samtrafikkevnen til et strukturelt 
delsystem som inngår i jernbanesystemet, skal i samsvar med 
de grunnleggende kravene fastsettes ved henvisning til TSI-er, 
dersom slike foreligger.

3. Medlemsstatene skal for hvert delsystem utarbeide en liste 
over de tekniske forskriftene som brukes ved gjennomføringen 
av de grunnleggende kravene og oversende denne listen til 
Kommisjonen når:

– det ikke foreligger noen relevant TSI, eller

– det er meldt et unntak i henhold til artikkel 9, eller

– et særtilfelle krever anvendelse av tekniske forskrifter som 
ikke omfattes av den relevante TSI-en.

Denne listen skal oversendes:

– hver gang listen over tekniske forskrifter som i henhold til 
artikkel 16 nr. 3 i direktiv 96/48/EF og artikkel 16 nr. 3 i 
direktiv 2001/16/EF var påkrevd å skulle oversendes innen 
30. april 2005, blir endret, eller 

– etter at unntaket er meldt, eller

– etter at den aktuelle TSI-en er offentliggjort.

I dette tilfellet skal medlemsstatene også utpeke de organene 
som når det gjelder disse tekniske forskriftene, har ansvar for å 
utføre verifiseringen nevnt i artikkel 18.

Kommisjonen skal oversende disse opplysningene til byrået, 
som skal offentliggjøre dem.

Medlemsstatene skal på anmodning fra Kommisjonen gjøre den 
fullstendige teksten til de oversendte forskriftene tilgjengelig. 
For å hindre at det skapes ytterligere hindringer, og med sikte 
på å fremme klassifiseringen av nasjonale regler i samsvar 
med artikkel 27, skal Kommisjonen overvåke innføringen av 
nye forskrifter i medlemsstatene. Dersom Kommisjonen anser 
at den nye forskriften utgjør en vilkårlig forskjellsbehandling 
eller en skjult begrensning for jernbanetransport mellom 
medlemsstatene, skal den treffe en beslutning rettet til 
den berørte medlemsstaten etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 29 nr. 3.

Medlemsstatene kan velge å ikke oversende forskrifter 
og restriksjoner av strengt lokal art. I slike tilfeller skal 
medlemsstatene nevne slike forskrifter og restriksjoner i 
infrastrukturregistrene nevnt i artikkel 35.

Medlemsstatene skal sikre at bindende tekniske forskrifter 
blir offentliggjort og gjøres tilgjengelige for alle 
infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak og søkere om 
tillatelse til ibruktaking på et klart språk som er forståelig for 
alle berørte parter.

Artikkel 18

Framgangsmåte for fastsettelse av 
EF-verifiseringserklæringen

1. Med henblikk på fastsettelse av EF-verifiserings-
erklæringen skal søkeren anmode det meldte organet som den 
har valgt for dette formål, om å iverksette framgangsmåten 
for EF-verifisering nevnt i vedlegg VI. Søkeren kan være 
oppdragsgiveren eller produsenten, eller deres representant i 
Fellesskapet.

2. Oppgavene til det meldte organet som er ansvarlig 
for EF-verifiseringen av et delsystem, skal begynne med 
prosjekteringsfasen og omfatte hele produksjonsfasen fram 
til godkjenningsfasen før delsystemet tas i bruk. De skal også 
omfatte verifisering av det aktuelle delsystemets grensesnitt mot 
det systemet det skal inngå i, på bakgrunn av de tilgjengelige 
opplysningene i den relevante TSI-en og i registrene fastsatt i 
artikkel 34 og 35.

3. Det meldte organet skal være ansvarlig for å samle 
inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-
verifiseringserklæringen. Denne tekniske dokumentasjonen 
skal inneholde alle nødvendige dokumenter om delsystemets 
egenskaper og eventuelt all dokumentasjon som bekrefter 
samtrafikkomponentenes samsvar. Den bør også inneholde 
alle relevante opplysninger om bruksvilkår og -begrensninger, 
ettersyn, løpende eller periodisk tilsyn, justering og vedlikehold.
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4. Det meldte organet kan utstede attester for mellomliggende 
verifisering for å dekke visse trinn i verifiseringen eller visse 
deler av delsystemet. I et slikt tilfelle får framgangsmåten 
angitt i vedlegg VI anvendelse.

5. Dersom de relevante TSI-ene tillater det, kan det meldte 
organet utstede samsvarssertifikater for en serie delsystemer 
eller visse deler av disse delsystemene.

Artikkel 19

Delsystemers manglende oppfyllelse av grunnleggende 
krav

1. Dersom en medlemsstat fastslår at et strukturelt delsystem 
omfattet av EF-verifiseringserklæringen fulgt av den tekniske 
dokumentasjonen, ikke fullt ut er i samsvar med dette direktiv 
og særlig ikke oppfyller de grunnleggende kravene, kan den 
anmode om at det blir foretatt ytterligere kontroller.

2. Medlemsstaten som har framsatt anmodningen, skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om alle ytterligere 
kontroller den har anmodet om, og gi en begrunnelse for dette. 
Kommisjonen skal rådspørre de berørte parter.

3. Medlemsstaten som har framsatt anmodningen, skal 
oppgi om årsaken til at dette direktiv ikke er overholdt fullt ut, 
skyldes:

a) manglende oppfyllelse av de grunnleggende kravene 
eller av en TSI, eller feil anvendelse av en TSI. I så 
fall skal Kommisjonen umiddelbart underrette den 
medlemsstaten der vedkommende som utarbeidet 
EF-verifiseringserklæringen på feil måte, har tilhold og 
anmode om at medlemsstaten treffer egnede tiltak, 

b) at en TSI er utilstrekkelig. I så fall får framgangsmåten for 
endring av TSI-en som nevnt i artikkel 7, anvendelse.

Artikkel 20

Ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornyelse 
eller opprusting

1. Ved fornyelse eller opprusting skal oppdragsgiveren 
eller produsenten oversende den berørte medlemsstaten 
dokumentasjon med beskrivelse av prosjektet. Medlemsstaten 
skal gjennomgå dokumentasjonen og skal, idet det tas hensyn 
til den gjennomføringsstrategien som angis i den relevante TSI-
en, beslutte hvorvidt arbeidets omfang betyr at det er nødvendig 
med en ny tillatelse til ibruktaking i henhold til dette direktiv.

Slik ny tillatelse til ibruktaking skal kreves når det allmenne 
sikkerhetsnivået til det aktuelle delsystemet kan påvirkes 
negativt av det planlagte arbeidet. Dersom det er behov for 
en ny tillatelse, skal medlemsstaten beslutte i hvilket omfang 
TSI-ene skal få anvendelse på prosjektet.

Medlemsstatene skal treffe sin beslutning senest fire måneder 
etter at søkeren har innlevert den fullstendige dokumentasjonen.

2. Når det kreves en ny tillatelse og dersom TSI-en ikke er 
anvendt fullt ut, skal medlemsstaten meddele Kommisjonen 
følgende: 

– grunnen til at TSI-en ikke er anvendt fullt ut, 

– de tekniske egenskapene som får anvendelse istedenfor 
TSI-en, 

– de organene som, når det gjelder disse egenskapene, har 
ansvar for å anvende framgangsmåten for verifisering 
nevnt i artikkel 18.

3. Kommisjonen skal oversende opplysningene nevnt i nr. 2, 
til byrået, som skal offentliggjøre dem.

KAPITTEL V

KJØRETØYER

Artikkel 21

Tillatelse til ibruktaking av kjøretøyer

1. Før et kjøretøy kan tas i bruk i et jernbanenett, skal 
det få tillatelse til ibruktaking av vedkommende nasjonale 
sikkerhetsmyndighet for dette jernbanenettet, med mindre noe 
annet er fastsatt i dette kapittel.

2. Et kjøretøy som er i samsvar med TSI-ene, skal få 
tillatelse i samsvar med artikkel 22 eller 23.

3. Et kjøretøy som ikke er i samsvar med TSI-ene, skal få 
tillatelse i samsvar med artikkel 24 eller 25.

4. Et kjøretøy som er i samsvar med en godkjent type, skal 
få tillatelse i samsvar med artikkel 26.

5. En tillatelse gitt av én medlemsstat, skal være gyldig i 
alle medlemsstatene, med forbehold for bestemmelsene i 
artikkel 23 og 25 om ytterligere tillatelser. Medlemsstatene 
skal tydeliggjøre, ved å vedta særlige nasjonale regler eller 
ved nasjonale bestemmelser som gjennomfører dette direktiv, 
om det er behov for ytterligere tillatelser i samsvar med de 
relevante bestemmelsene i artikkel 23 når det gjelder kjøretøyer 
som er i samsvar med TSI-er, eller i artikkel 25 når det gjelder 
kjøretøyer som ikke er i samsvar med TSI-er.

6. Vedkommende nasjonale sikkerhetsmyndighet skal 
treffe beslutning om alle søknader om tillatelse til ibruktaking 
i samsvar med artikkel 22 og 23 eller artikkel 24 og 25. 
Tillatelsen til ibruktaking kan fastsette vilkår for bruk og andre 
begrensninger.

7. Enhver beslutning av vedkommende nasjonale 
sikkerhetsmyndighet som nekter ibruktaking av et kjøretøy, 
skal være behørig begrunnet. Søkeren kan innen én måned 
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regnet fra mottak av beslutningen om nektelse, av behørig 
berettigede grunner anmode om at vedkommende nasjonale 
sikkerhetsmyndighet gjennomgår beslutningen på nytt. Den 
nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal deretter ha en frist 
to måneder fra og med mottak av klagen, til å bekrefte eller 
omgjøre sin beslutning. Dersom beslutningen om nektelse blir 
bekreftet, kan søkeren anmode om at klageinstansen utpekt 
av vedkommende medlemsstat i henhold til artikkel 17 nr. 3 
i direktiv 2004/49/EF, gjennomgår beslutningen på nytt av 
behørig berettigede grunner. Medlemsstatene kan utpeke det 
reguleringsorganet som er opprettet i samsvar med artikkel 30 i 
direktiv 2001/14/EF, til denne klagebehandlingen.

8. I fravær av en beslutning fra vedkommende nasjonale 
sikkerhetsmyndighet som nevnt i artikkel 23 nr. 7 og artikkel 
25 nr. 5 innenfor de fastsatte tidsfristene, skal tillatelse til 
ibruktaking av det aktuelle kjøretøyet anses for å være gitt 
etter et tidsrom på tre måneder regnet fra utløpet av disse 
tidsfristene. Tillatelsene som er gitt i henhold til dette nr., 
gjelder bare for det jernbanenettet som vedkommende 
nasjonale sikkerhetsmyndighet ikke reagerte på innen de 
fastsatte fristene.

9. En nasjonal sikkerhetsmyndighet som har til hensikt 
å trekke tilbake en tillatelse til ibruktaking som den selv har 
gitt, eller en tillatelse gitt til søkeren i henhold til nr. 8, skal 
benytte framgangsmåten for revisjon av sikkerhetssertifikater 
nevnt i artikkel 10 nr. 5 i direktiv 2004/49/EF, eller eventuelt 
framgangsmåten for revisjon av sikkerhetsgodkjenninger nevnt 
i artikkel 11 nr. 2 i nevnte direktiv.

10. I tilfelle av en klagebehandling kan vedkommende 
klageinstans nevnt i nr. 7, anmode byrået om en uttalelse som 
i så fall skal avgis innen én måned etter at anmodningen er 
innlevert og meddeles søkeren, vedkommende klageinstans og 
vedkommende nasjonale sikkerhetsmyndighet som nekter å gi 
slik tillatelse.

11.  Når det gjelder kjøretøyer som er i trafikk mellom 
en medlemsstat og en tredjestat, på et jernbanenett hvis 
sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet 
i Fellesskapet og som det kan gis unntak for i samsvar med 
artikkel 9 nr. 5, eller som utgjør et særtilfelle , kan de nasjonale 
reglene nevnt i artikkel 22 og 24, omfatte internasjonale 
avtaler i den utstrekning disse er forenlige med Fellesskapets 
regelverk.

12.  Tillatelser til ibruktaking som er gitt før 19. juli 2008, 
herunder tillatelser gitt i henhold til internasjonale avtaler, 
særlig RIC («Regolamento Internazionale Carrozze») og RIV 
(«Regolamento Internazionale Veicoli»), skal fortsatt gjelde 
i samsvar med de vilkår som tillatelsene er gitt i henhold til. 
Denne bestemmelsen har forrang framfor artikkel 22-25.

13.  Medlemsstatene kan gi tillatelse til ibruktaking av 
en serie av kjøretøyer. For dette formål skal de nasjonale 
sikkerhetsmyndighetene underrette søkeren om hvilken 
framgangsmåte som skal benyttes.

14.  Tillatelser til ibruktaking gitt i samsvar med denne artikkel, 
skal ikke berøre andre vilkår som er pålagt jernbaneforetak og 
infrastrukturforvaltninger for drift av slike kjøretøyer på det 
relevante jernbanenettet, i samsvar med artikkel 9, 10 og 11 i 
direktiv 2004/49/EF.

Artikkel 22

Første tillatelse til ibruktaking av kjøretøyer som er i 
samsvar med TSI-er

1. Denne artikkel får anvendelse på kjøretøyer som er i 
samsvar med alle relevante gjeldende TSI-er på tidspunktet for 
ibruktaking, forutsatt at en betydelig del av de grunnleggende 
kravene er fastsatt i disse TSI-ene, og at den relevante TSI-en 
for rullende materiell er trådt i kraft og får anvendelse.

2. Den første tillatelsen skal gis av en nasjonal 
sikkerhetsmyndighet på følgende måte:

a) dersom alle strukturelle delsystemer i et kjøretøy er 
godkjent i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV, skal 
tillatelsen gis uten ytterligere kontroll,

b) når det gjelder kjøretøyer som har alle nødvendige 
EF-verifiseringserklæringer som fastsatt i artikkel 18, kan 
de kriteriene som en nasjonal sikkerhetsmyndighet kan 
kontrollere med sikte på å gi tillatelse til ibruktaking, bare 
gjelde: 

– teknisk forenlighet mellom kjøretøyets relevante 
delsystemer og sikker integrering av disse i samsvar 
med artikkel 15 nr. 1, 

– teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og det aktuelle 
jernbanenettet,

– nasjonale regler som får anvendelse på åpne punkter,

– nasjonale regler som får anvendelse på de særtilfellene 
som er behørig identifisert i de relevante TSI-ene.

Artikkel 23

Ytterligere tillatelser til ibruktaking av kjøretøyer som er i 
samsvar med TSI-er

1. Kjøretøyer som fullt ut er i samsvar med TSI-ene som 
omfatter alle forhold ved de relevante delsystemene uten 
særtilfeller og uten åpne punkter strengt knyttet til teknisk 
forenlighet mellom kjøretøy og jernbanenett, skal ikke være 
underlagt ytterligere tillatelse til ibruktaking så lenge de 
trafikkerer jernbanenett som er i samsvar med TSI-ene i de 
andre medlemsstatene eller oppfyller de vilkårene som er angitt 
i de tilsvarende TSI-ene.
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2. Når det gjelder kjøretøyer som er tatt i bruk i samsvar 
med artikkel 22, men som ikke omfattes av nr. 1, skal 
medlemsstatene beslutte om ytterligere tillatelser er nødvendig 
på deres territorium. I så fall får nr. 3-7 til anvendelse.

3. Søkeren skal legge fram for den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten dokumentasjon om kjøretøyet eller 
kjøretøytypen samt kjøretøyets eller kjøretøytypens tiltenkte 
bruk på jernbanenettet. Dokumentasjonen skal inneholde 
følgende opplysninger: 

a) Dokumentasjon på at det er gitt tillatelse til ibruktakingen 
av kjøretøyet i en annen medlemsstat i samsvar med 
artikkel 22.

b) Et eksemplar av den tekniske dokumentasjonen 
nevnt i vedlegg VI. Når det gjelder kjøretøyer med 
dataregistreringsutstyr, skal dette omfatte opplysninger om 
framgangsmåten for datainnsamling, som skal gi mulighet 
til avlesning og evaluering, så lenge disse opplysningene 
ikke er harmonisert av den tilsvarende TSI-en.

c) Registreringer som viser kjøretøyets tidligere vedlikehold 
og, der dette er relevant, tekniske endringer som er foretatt 
etter tillatelsen.

d) Dokumentasjon på tekniske og driftsmessige egenskaper 
som viser at kjøretøyet er forenlig med infrastrukturene 
og faste installasjoner, herunder klimatiske forhold, 
energiforsyningssystem, system for styring, kontroll og 
signal, sporvidde og infrastrukturens lasteprofiler, største 
tillatte aksellast og andre begrensninger på jernbanenettet.

4. De kriteriene som kontrolleres av en nasjonal 
sikkerhetsmyndighet, kan bare gjelde:

– teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og det aktuelle 
jernbanenettet, herunder de nasjonale reglene som får 
anvendelse på de åpne punktene som er nødvendige for å 
sikre slik forenlighet,

– de nasjonale reglene som får anvendelse på særtilfellene 
som er behørig identifisert i de relevante TSI-ene.

5. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan anmode om at 
det gis ytterligere opplysninger, at det utføres risikoanalyser i 
samsvar med artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF, 
eller at det utføres prøvinger på jernbanenettet for å verifisere 
kriteriene nevnt i nr. 4. Etter vedtakelse av referansedokumentet 
nevnt i artikkel 27 i dette direktiv, kan den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten imidlertid bare utføre slik verifisering 
på grunnlag av de nasjonale reglene knyttet til gruppe B eller C 
oppført i nevnte dokument.

6. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal etter 
samråd med søkeren definere virkeområdet for og innholdet 
i tilleggsopplysningene, risikoanalysene og prøvingene det 
anmodes om. Infrastrukturforvaltningen skal i samråd med 
søkeren gjøre sitt ytterste for å sikre at alle prøvinger finner sted 
innen tre måneder etter søkerens anmodning. Den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten skal eventuelt treffe tiltak for å sikre at 
prøvingene finner sted.

7. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal treffe 
beslutning om alle søknader om tillatelse til ibruktaking inngitt 
i samsvar med denne artikkel, så snart som mulig og senest:

a) to måneder etter framlegging av dokumentasjonen nevnt i 
nr. 3, 

b) eventuelt én måned etter framlegging av eventuelle 
tilleggsopplysninger som den nasjonale sikkerhets-
myndigheten har anmodet om,

c) eventuelt én måned etter framlegging av resultatene 
av eventuelle prøvinger som den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten har anmodet om.

Artikkel 24

Første tillatelse til ibruktaking av kjøretøyer som ikke er i 
samsvar med TSI-er

1. Denne artikkel får anvendelse på kjøretøyer som ikke er i 
samsvar med alle gjeldende relevante TSI-er på tidspunktet for 
ibruktaking, herunder kjøretøyer underlagt unntak, eller der en 
betydelig del av de grunnleggende kravene ikke er fastsatt i én 
eller flere TSI-er.

2. Den første tillatelsen skal gis av en nasjonal 
sikkerhetsmyndighet på følgende måte: 

– For de tekniske forholdene som eventuelt omfattes av en 
TSI, får framgangsmåten for EF-verifisering anvendelse.

– For de andre tekniske forholdene får nasjonale regler 
oversendt i henhold til artikkel 17 nr. 3 i dette direktiv og i 
henhold til artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF anvendelse.

Denne første tillatelsen skal bare være gyldig på jernbanenettet 
i den medlemsstaten som gir slik tillatelse.

Artikkel 25

Ytterligere tillatelser til ibruktaking av kjøretøyer som 
ikke er i samsvar med TSI-er

1. Når det gjelder kjøretøyer som har fått tillatelse til 
ibruktaking i én medlemsstat i samsvar med artikkel 21 nr. 
12 eller artikkel 24, kan i samsvar med denne artikkel andre 
medlemsstater beslutte om ytterligere tillatelser til ibruktaking 
er nødvendig på sitt territorium.

2. Søkeren skal legge fram for den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten teknisk dokumentasjon om kjøretøyet 
eller kjøretøytypen med opplysninger om tiltenkt bruk på 
jernbanenettet. Dokumentasjonen skal inneholde følgende 
opplysninger:

a) Dokumentasjon på at ibruktaking av kjøretøyet er tillatt i en 
annen medlemsstat, sammen med dokumentasjon av den 
framgangsmåten som er fulgt for å vise at kjøretøyet var i 
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samsvar med gjeldende sikkerhetskrav, herunder eventuelt 
opplysninger om unntak man har nytt godt av eller som er 
gitt i samsvar med artikkel 9.

b) De tekniske opplysningene, vedlikeholdsprogrammet 
og driftsegenskapene. Når det gjelder kjøretøyer med 
dataregistreringsutstyr, skal dette omfatte opplysninger om 
framgangsmåten for datainnsamling, som skal gi mulighet 
til avlesning og evaluering som fastsatt i artikkel 20 nr. 2 
bokstav c) i direktiv 2004/49/EF.

c) Registreringer som viser kjøretøyets tidligere drift, 
vedlikehold og eventuelt tekniske endringer som er foretatt 
etter at tillatelse er gitt.

d) Dokumentasjon på tekniske og driftsmessige egenskaper 
som viser at kjøretøyet er forenlig med infrastrukturene 
og faste installasjoner, herunder klimatiske forhold, 
energiforsyningssystem, system for styring, kontroll og 
signal, sporvidde og infrastrukturens lasteprofiler, største 
tillatte aksellast og andre begrensninger på jernbanenettet.

3. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan ikke stille 
spørsmål ved opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b), 
bortsett fra dersom myndigheten kan påvise, med forbehold for 
artikkel 16, at det foreligger en vesentlig sikkerhetsrisiko. Etter 
vedtakelse av referansedokumentet nevnt i artikkel 27, kan 
den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i denne forbindelse ikke 
påberope seg noen gruppe A-regel oppført i nevnte dokument.

4. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan anmode om at 
det gis ytterligere opplysninger, at det utføres risikoanalyser i 
samsvar med artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/49/EF, 
eller at det utføres prøvinger på jernbanenettet for å verifisere 
at opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav c) og d) i denne artikkel, 
er i samsvar med de gjeldende nasjonale reglene oversendt til 
Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2004/49/
EF eller artikkel 17 i dette direktiv. Etter vedtakelse av 
referansedokumentet nevnt i artikkel 27 i dette direktiv, kan 
den nasjonale sikkerhetsmyndigheten imidlertid bare utføre 
slik verifisering på grunnlag av de nasjonale reglene knyttet til 
gruppe B eller C oppført i nevnte dokument.

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal etter samråd 
med søkeren definere virkeområdet for og innholdet i 
tilleggsopplysningene, risikoanalysene eller prøvingene det 
anmodes om. Infrastrukturforvaltningen skal i samråd med 
søkeren gjøre sitt ytterste for å sikre at alle prøvinger finner sted 
innen tre måneder etter søkerens anmodning. Den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten skal eventuelt treffe tiltak for å sikre at 
prøvingene finner sted.

5. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal treffe 
beslutning om alle søknader om tillatelse til ibruktaking inngitt 
i samsvar med denne artikkel, så snart som mulig og senest:

a) fire måneder etter framlegging av dokumentasjonen nevnt i 
nr. 2, 

b) eventuelt to måneder etter framlegging av 
tilleggsopplysningene eller risikoanalysene som den 
nasjonale sikkerhetsmyndigheten har anmodet om i 
samsvar med nr. 4,

c) eventuelt to måneder etter framlegging av resultatene av 
prøvingene som den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har 
anmodet om i samsvar med nr. 4.

Artikkel 26

Godkjenning av kjøretøytyper

1. Medlemsstatene kan godkjenne kjøretøytyper.

2. Dersom imidlertid en medlemsstat godkjenner et kjøretøy, 
skal den samtidig godkjenne kjøretøytypen.

3. Et kjøretøy som er i samsvar med en type som allerede er 
godkjent i en medlemsstat, skal godkjennes av vedkommende 
medlemsstat på grunnlag av en samsvarserklæring for denne 
typen framlagt av søkeren, uten ytterligere kontroll. Dersom 
imidlertid relevante bestemmelser i TSI-ene og nasjonale 
regler som en kjøretøytype ble godkjent på grunnlag av, senere 
er endret, skal medlemsstatene beslutte om godkjenninger av 
kjøretøytypen som allerede er gitt, fremdeles er gyldige eller 
må fornyes. Kriteriene som en nasjonal sikkerhetsmyndighet 
kontrollerer i tilfelle av en fornyet typegodkjenning, kan bare 
gjelde de endrede reglene. Fornyelse av typegodkjenningen 
påvirker ikke godkjenninger av kjøretøyer som allerede er gitt 
på grunnlag av tidligere godkjente typer.

4. Modellen for typesamsvarserklæring skal vedtas 
av Kommisjonen innen 19. juli 2009 på grunnlag av et 
utkast utarbeidet av byrået og etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 29 nr. 3.

5. Typesamsvarserklæringen skal fastsettes i samsvar med:

a) for kjøretøyer som er i samsvar med TSI-ene, 
framgangsmåtene for verifisering i de relevante TSI-ene, 

b) for kjøretøyer som ikke er i samsvar med TSI-ene, 
framgangsmåtene for verifisering definert i modul D eller 
E i beslutning 93/465/EØF. Kommisjonen kan eventuelt 
vedta en ad hoc-framgangsmåte for verifisering etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 29 
nr. 3.

6. Søkeren kan anmode om typegodkjenning i 
flere medlemsstater samtidig. I så fall skal nasjonale 
sikkerhetsmyndigheter samarbeide med sikte på å forenkle 
framgangsmåten og gjøre de administrative bestrebelsene 
minst mulig.
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7. Typegodkjenninger skal registreres i det europeiske 
registeret over godkjente kjøretøytyper nevnt i artikkel 34. 
Dette registeret skal angi i hvilken eller hvilke medlemsstater 
en kjøretøytype er godkjent.

Artikkel 27

Klassifisering av nasjonale regler

1. For å lette framgangsmåten for tillatelse til ibruktaking av 
kjøretøyer nevnt i artikkel 25, skal nasjonale regler klassifiseres 
i henhold til vedlegg VII.

2. Uten at artikkel 30 nr. 3 berøres skal byrået innen 19. 
januar 2009 gå gjennom parametrene i avsnitt 1 i vedlegg 
VII og gi Kommisjonen de anbefalingene som det anser 
hensiktsmessig.

3. Byrået skal utarbeide en anbefaling til et 
referansedokument med krysshenvisninger til alle de nasjonale 
reglene som anvendes av medlemsstatene for ibruktaking 
av kjøretøyer. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal 
samarbeide med byrået om dette.

4. Kommisjonen skal vedta referansedokumentet, samt en 
eventuell beslutning om å ajourføre det, på grunnlag av byråets 
anbefaling og etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 29 nr. 3.

KAPITTEL VI

MELDTE ORGANER

Artikkel 28

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene melding om hvilke organer som er ansvarlige 
for å gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering 
eller vurdering av bruksegnethet nevnt i artikkel 13, samt 
framgangsmåten for verifisering nevnt i artikkel 18, og 
skal angi hvert enkelt organs ansvarsområde samt de 
identifikasjonsnumrene som disse organene på forhånd har fått 
av Kommisjonen. Kommisjonen skal i Den europeiske unions 
tidende offentliggjøre en fortegnelse over disse organene, deres 
identifikasjonsnumre og ansvarsområder, og skal sørge for at 
fortegnelsen ajourføres.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene fastsatt i vedlegg 
VIII, når de vurderer hvilke organer som skal meldes. Organer 
som oppfyller vurderingskriteriene fastsatt i de relevante 
europeiske standardene, skal antas å oppfylle disse kriteriene.

3. En medlemsstat skal tilbakekalle godkjenningen av et 
organ som ikke lenger oppfyller kriteriene nevnt i vedlegg VIII. 
Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om dette.

4. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at et 
organ meldt av en annen medlemsstat ikke oppfyller kriteriene 
nevnt i vedlegg VIII, skal Kommisjonen rådføre seg med de 
berørte partene. Kommisjonen skal underrette sistnevnte 
medlemsstat om hvilke endringer som vil være nødvendige for 
at det meldte organet skal kunne beholde den statusen det har 
fått.

5. Kommisjonen skal opprette en samordningsgruppe for 
meldte organer (heretter kalt samordningsgruppen) som skal 
drøfte aller saker knyttet til anvendelsen av framgangsmåtene 
for samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet for 
den bruk som er nevnt i artikkel 13, samt framgangsmåten 
for verifisering nevnt i artikkel 18, eller til anvendelsen av 
relevante TSI-er. Medlemsstatenes representanter kan ta del i 
arbeidet i samordningsgruppen som observatører.

Kommisjonen og observatørene skal underrette komiteen 
nevnt i artikkel 29, om det arbeidet som blir utført i 
samordningsgruppen. Kommisjonen skal, når dette er 
hensiktsmessig, foreslå de tiltak som er nødvendige for å 
avhjelpe eventuelle problemer. Der dette er nødvendig skal en 
samordning av de meldte organene gjennomføres i samsvar 
med artikkel 30 nr. 4.

6. Den første av rapportene nevnt i artikkel 39, skal også 
vurdere gjennomføringen av kriteriene angitt i vedlegg VIII, og 
om nødvendig foreslå egnede tiltak.

KAPITTEL VII

KOMITE OG ARBEIDSPROGRAM

Artikkel 29

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 21 i direktiv 96/48/EF (heretter kalt «komiteen»).

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. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 
4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.
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Artikkel 30

Tilleggsoppgaver

1. Kommisjonen kan oversende alle saker knyttet 
til gjennomføringen av dette direktiv, til komiteen. Om 
nødvendig skal Kommisjonen vedta en rekommandasjon 
om gjennomføringen etter framgangsmåten med rådgivende 
komité nevnt i artikkel 29 nr. 2.

2. Komiteen kan drøfte enhver sak som angår 
samtrafikkevnen til jernbanesystemet, herunder spørsmål 
knyttet til samtrafikkevnen mellom jernbanesystemet i 
Fellesskapet og jernbanesystemet i tredjestater.

3. Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, og som gjelder tilpasning 
av vedlegg II–IX, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 29 nr. 4.

4. Komiteen kan om nødvendig nedsette arbeidsgrupper 
som skal bistå den i utføringen av de oppgavene den har, særlig 
med henblikk på å sikre samordningen mellom de meldte 
organene.

Artikkel 31

Arbeidsprogram

1. Kommisjonen skal utarbeide et arbeidsprogram der det 
tas hensyn til utvidelsen av virkeområdet fastsatt i artikkel 8, 
endringen av TSI-ene fastsatt i artikkel 6 nr. 1, og de andre 
forpliktelsene som påligger Kommisjonen i henhold til dette 
direktiv. Kommisjonen skal holde komiteen fullt underrettet om 
og involvert i utarbeidingen og ajourføringen av programmet.

2. Arbeidsprogrammet skal omfatte følgende trinn:

a) det skal på grunnlag av et utkast fra byrået utarbeides en 
modell for Fellesskapets jernbanesystem, basert på listen 
over delsystemer (vedlegg II), for å garantere sammenheng 
mellom TSI-ene; denne modellen skal særlig omfatte de 
ulike komponentene i systemet og deres grensesnitt og 
tjene som en referanseramme for å definere bruksområdene 
for hver enkelt TSI, 

b) det skal utarbeides en modellstruktur for utarbeiding av 
TSI-er,

c) det skal utarbeides en metode for nytte- og kostnadsanalyser 
for de løsningene som beskrives i TSI-ene,

d) de mandatene som kreves til utarbeiding av TSI-er, skal 
vedtas,

e) det skal identifiseres grunnleggende parametrer for hver 
TSI,

f) utkast til standardiseringsprogrammer skal godkjennes, 

g) overgangsperioden mellom ikrafttredelsesdatoen for 
direktiv 2004/50/EF og offentliggjøringen av TSI-ene skal 
bestemmes, og i denne forbindelse skal referansesystemet 
nevnt i artikkel 36, vedtas.

KAPITTEL VIII

REGISTRE OVER JERNBANENETT OG 
KJØRETØYER

Artikkel 32

Nummereringssystem for kjøretøyer

1. Alle kjøretøyer som tas i bruk i Fellesskapets 
jernbanesystem, skal ha et europeisk kjøretøynummer («EVN») 
som tildeles når den første tillatelsen til ibruktaking blir gitt.

2. Søkeren av den første tillatelsen skal ha ansvar for å merke 
det aktuelle kjøretøyet med det europeiske kjøretøynummeret 
(«EVN») det har fått tildelt.

3. EVN-et skal angis i TSI-en for drift og trafikkstyring.

4. Et kjøretøy skal bare få tildelt et EVN én gang, med 
mindre noe annet er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring.

5. Uten hensyn til nr. 1 kan, når det gjelder kjøretøyer som er 
i trafikk eller er ment å settes i trafikk fra eller til tredjestater hvis 
sporvidde er forskjellig fra sporvidden til hovedjernbanenettet i 
Fellesskapet, medlemsstatene godta kjøretøyer som er tydelig 
identifisert i samsvar med et annet kodesystem.

Artikkel 33

Nasjonale kjøretøyregistre

1. Hver medlemsstat skal føre et register over de kjøretøyene 
som er godkjent på sitt territorium. Dette registeret skal oppfylle 
følgende kriterier:

a) det skal overholde de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 2, 

b) det skal ajourføres av et organ som er uavhengig av alle 
jernbaneforetak,

c) det skal være tilgjengelig for sikkerhetsmyndigheter og 
undersøkelsesorganer utpekt i artikkel 16 og 21 i direktiv 
2004/49/EF; det skal også gjøres tilgjengelig, som svar på 
enhver berettiget anmodning, for de reguleringsorganene 
som er utpekt i artikkel 30 i direktiv 2001/14/EF, og for 
byrået, jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningene, 
samt for de personer eller organisasjoner som registrerer 
kjøretøyer eller er identifisert i registeret.



Nr. 10/354 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Felles spesifikasjoner for registeret skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 29  
nr. 3, og på grunnlag av utkast til spesifikasjoner utarbeidet av 
byrået. Slike utkast til spesifikasjoner skal omfatte innhold, 
dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus, 
herunder ordninger for utveksling av data, samt regler for 
registrering av og tilgang til data. For hvert kjøretøy skal 
registeret inneholde minst følgende opplysninger:

a) EVN,

b) henvisninger til EF-verifiseringserklæringen og utstedende 
organ,

c) henvisninger til det europeiske registeret over godkjente 
kjøretøytyper nevnt i artikkel 34, 

d) identifisering av eieren og innehaveren av kjøretøyet,

e) begrensninger på bruken av kjøretøyet,

f) enhet ansvarlig for vedlikehold.

3. Innehaveren av registreringen skal umiddelbart melde fra 
om alle endringer av de opplysningene som er registrert i det 
nasjonale kjøretøyregisteret, om vraking av et kjøretøy eller om 
vedkommendes beslutning om ikke lenger å la et kjøretøy være 
registrert, til myndigheten i en medlemsstat der kjøretøyet er 
godkjent.

4. Så lenge medlemsstatenes nasjonale kjøretøyregistre ikke 
er koplet sammen, skal hver enkelt medlemsstat med hensyn 
til de opplysningene som vedrører seg, ajourføre sitt register 
med de endringene som en annen medlemsstat foretar i sitt eget 
register.

5. Når kjøretøyer tas i bruk for første gang i en tredjestat, 
og en medlemsstat har gitt tillatelse til ibruktaking av slike 
kjøretøyer på sitt territorium, skal vedkommende medlemsstat 
sikre at det er mulig å finne de opplysningene som er oppført i 
nr. 2 bokstav d)-f), ved hjelp av det nasjonale kjøretøyregisteret. 
Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav f), kan erstattes med 
sikkerhetskritiske opplysninger knyttet til vedlikeholdsplanen.

Artikkel 34

Europeisk register over godkjente kjøretøytyper

1. Byrået skal innføre og vedlikeholde et register over 
kjøretøytyper som medlemsstatene har gitt tillatelse til 
ibruktaking på Fellesskapets jernbanenett. Dette registeret skal 
oppfylle følgende kriterier: 

a) det skal være offentlig og elektronisk tilgjengelig,

b) det skal overholde de felles spesifikasjonene nevnt i nr. 4, 

c) det skal være koplet til alle nasjonale kjøretøyregistre.

2. Dette registeret skal inneholde følgende opplysninger for 
hver kjøretøytype:

a) de tekniske egenskapene til kjøretøytypen, som definert i 
de relevante TSI-ene, 

b) produsentens navn,

c) datoene for, henvisningene til og medlemsstatene som 
har gitt de påfølgende tillatelsene til denne kjøretøytypen, 
herunder eventuelle begrensninger eller tilbakekallinger.

3. Når en typegodkjenning blir gitt, endret, midlertidig 
opphevet eller tilbakekalt i en medlemsstat, skal den nasjonale 
sikkerhetsmyndigheten i vedkommende medlemsstat 
underrette byrået, slik at sistnevnte kan ajourføre registeret.

4. Felles spesifikasjoner for registeret skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 29  
nr. 3, og på grunnlag av utkast til spesifikasjoner utarbeidet av 
byrået. Slike utkast til spesifikasjoner skal omfatte innhold, 
dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus og 
regler for registrering av og tilgang til data.

Artikkel 35

Infrastrukturregister

1. Hver medlemsstat skal sikre at det blir offentliggjort 
og ajourført et infrastrukturregister på grunnlag av den 
revisjonssyklusen som er nevnt i nr. 2. I registeret skal 
hovedegenskapene for hvert aktuelle delsystem eller hver 
del av et delsystem (f.eks. grunnleggende parametrer) være 
angitt, og i hvilken grad disse samsvarer med egenskapene 
fastsatt i henhold til gjeldende TSI-er. For dette formål skal 
hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger som skal tas med i 
infrastrukturregisteret.

2. Byrået skal utarbeide utkast til spesifikasjoner til dette 
registeret med hensyn til dets presentasjon og format, dets 
revisjonssyklus og brukerinstrukser, idet det tas hensyn til en 
hensiktsmessig overgangsperiode for infrastrukturer som er tatt 
i bruk før dette direktiv trer i kraft. Kommisjonen skal vedta 
spesifikasjonene etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 29 nr. 3.

KAPITTEL IX

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 36

Utkast til referansesystemer

1. Byrået skal i samsvar med artikkel 3 og 12 i forordning 
(EF) nr. 881/2004 og på grunnlag av de opplysningene som 
er meldt av medlemsstatene i henhold til artikkel 17 nr. 3 i 
dette direktiv, tekniske fagrelaterte dokumenter samt tekstene 
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til relevante internasjonale avtaler, utarbeide et utkast til et 
referansesystem av tekniske forskrifter som sikrer gjeldende 
grad av samtrafikkevne på jernbanenettene og for kjøretøyer 
som skal bringes inn under dette direktivs virkeområde, 
som definert i artikkel 1 i dette direktiv. Om nødvendig skal 
Kommisjonen vedta referansesystemet etter framgangsmåten 
med forskriftskomité nevnt i artikkel 29 nr. 3 i dette direktiv.

2. Etter at dette referansesystemet er vedtatt, skal 
medlemsstatene underrette Kommisjonen om de har til hensikt 
å vedta nasjonale bestemmelser eller utvikle prosjekter på sitt 
territorium som avviker fra referansesystemet.

KAPITTEL X

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 37

Begrunnelse

Enhver beslutning som i henhold til dette direktiv treffes 
om samsvarsvurdering av eller vurdering av bruksegnethet 
for samtrafikkomponenter og om kontroll av delsystemer 
som inngår i jernbanesystemet, eller enhver beslutning 
som treffes i henhold til artikkel 7, 12, 14 og 19, skal være 
utførlig begrunnet. En slikt beslutning skal så snart som mulig 
meddeles den berørte part, som samtidig skal underrettes om 
den klageadgangen vedkommende har i henhold til gjeldende 
lovgivning i den berørte medlemsstaten, og om hvilke frister 
som gjelder for klageadgangen.

Artikkel 38

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal senest 19. juli 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
artikkel 1, artikkel 2, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5 nr. 2, 5, 6 og 8, 
artikkel 6 nr. 1, 2, 3, 9 og 10, artikkel 7, 8 og 9, artikkel 11 nr. 4 
og 5, artikkel 12, artikkel 13 nr. 5, artikkel 15, 16 og 17, artikkel 
18 nr. 1, 2, 4 og 5, artikkel 19 nr. 3, artikkel 20-27, artikkel 28 
nr. 4 og 6, artikkel 32-35 og vedlegg I-IX. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

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

2. Forpliktelsen til å innarbeide kapittel IV, V, VII og VIII 
i dette direktiv i nasjonal lovgivning og til å gjennomføre 
det, skal ikke gjelde for Republikken Kypros og Republikken 
Malta så lenge det ikke finnes noe jernbanesystem på deres 
territorium.

Så snart en offentlig eller privat enhet sender inn en offisiell 
søknad om å bygge en jernbanelinje med sikte på drift utført 
av ett eller flere jernbaneforetak, skal imidlertid de berørte 
medlemsstatene innføre lovgivning for å gjennomføre kapitlene 
nevnt i første ledd, innen ett år etter at søknaden er mottatt.

Artikkel 39

Rapporter og opplysninger

1. Kommisjonen skal hvert tredje år og første gang 19. 
juli 2011 legge fram for Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om de framskritt som er gjort innen samtrafikkevnen 
i jernbanesystemet. Denne rapporten skal også omfatte en 
analyse av tilfellene fastsatt i artikkel 9.

2. Kommisjonen skal innen 19. juli 2013 offentliggjøre en 
rapport som inneholder en analyse av anvendelsen av kapittel 
V, og av forbedringene med hensyn til gjensidig godkjenning 
av kjøretøyer i Fellesskapet når det gjelder tid og kostnader 
som søkerne må bruke på framgangsmåtene. Der dette er 
hensiktsmessig, skal rapporten også vurdere virkningen av ulike 
alternativer for ytterligere forenkling av framgangsmåtene for 
godkjenning av kjøretøyer. I slike tilfeller skal flere alternativer 
for samarbeid mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter og 
byrået analyseres.

3. Byrået skal utvikle og regelmessig ajourføre et verktøy 
som på anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen kan 
gi en oversikt over jernbanesystemets samtrafikknivå. Dette 
verktøyet skal benytte opplysningene i registrene fastsatt i 
artikkel 33, 34 og 35.

Artikkel 40

Oppheving

Direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF oppheves med virkning fra 
19. juli 2010, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og 
anvendelsen av disse direktivene.

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

Artikkel 14 i direktiv 2004/49/EF oppheves med virkning fra 
19. juli 2008.

Artikkel 41

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.
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Artikkel 42

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 17. juni 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ

 President Formann

_____________
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VEDLEGG I

VIRKEOMRÅDE

1. Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

1.1.  Jernbanenett

 Nettet til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog skal være det nettet av jernbanelinjer for 
konvensjonelle tog i det transeuropeiske transportnettet som er angitt i vedtak nr. 1692/96/EF.

 For dette direktivs formål kan dette jernbanenettet deles inn i følgende kategorier: 

– jernbanelinjer beregnet på persontransport,

– jernbanelinjer beregnet på blandet trafikk (personer og gods),

– jernbanelinjer som er særskilt konstruert eller opprustet for godstransport,

– knutepunkter for persontrafikk, 

– knutepunkter for godstrafikk, herunder terminaler for ulike transportsystemer,

– jernbanelinjer som knytter disse komponentene sammen.

 Dette jernbanenettet omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer, tekniske anlegg for 
databehandling og telekommunikasjon beregnet på person- og godstransport med fjerntog på jernbanenettet, 
med henblikk på å sikre sikker og enhetlig drift av jernbanenettet og en effektiv trafikkstyring.

1.2.  Kjøretøyer

 Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog omfatter alle kjøretøyer som kan anvendes på hele 
eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog, herunder:

– tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– motorvogner med forbrenningsdrift eller elektrisk drift,

– passasjervogner,

– godsvogner, herunder kjøretøyer til transport av lastebiler.

 Mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur kan også omfattes.

 Hver av de ovennevnte kategoriene kan deles inn i følgende underkategorier:

– kjøretøyer beregnet på internasjonal trafikk,

– kjøretøyer beregnet på nasjonal trafikk.

2. Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

2.1.  Jernbanenett

 Nettet til det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog skal være det nettet av jernbanelinjer for 
høyhastighetstog i det transeuropeiske transportnettet som er angitt i vedtak nr. 1692/96/EF.
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 Høyhastighetslinjene omfatter:

– jernbanelinjer som er særskilt bygd for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter i alminnelighet på 
minst 250 km/t,

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstog, og som er utstyrt for hastigheter på omkring 
200 km/t, 

– jernbanelinjer som er særskilt opprustet for høyhastighetstrafikk, og som har særegne trekk på grunn av 
topografiske eller overflatemessige begrensninger eller beliggenhet i byområder der hastigheten må tilpasses 
i hvert enkelt tilfelle. Denne kategorien omfatter også sammenkoplede linjer mellom jernbanenettene for 
høyhastighetstog og konvensjonelle tog, linjer gjennom stasjoner, tilganger til terminaler, depoter osv. som 
trafikkeres i konvensjonell hastighet av rullende materiell for høyhastighetstog.

 Dette jernbanenettet omfatter trafikkstyrings-, posisjonerings- og navigeringssystemer, tekniske anlegg for 
databehandling og telekommunikasjon beregnet på transport på disse linjene, med henblikk på å sikre sikker og 
enhetlig drift av jernbanenettet og en effektiv trafikkstyring.

2.2.  Kjøretøyer

 Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog omfatter kjøretøyer beregnet på å kjøre:

– ved hastigheter på minst 250 km/t på linjer særskilt bygd for høy hastighet der det under egnede forhold skal 
kunne oppnås hastigheter på over 300 km/t,

– eller ved hastigheter på omkring 200 km/t på jernbanelinjene i nr. 2.1, dersom dette er forenlig med yteevnen 
til disse linjene.

 I tillegg skal kjøretøyer beregnet på å kjøre med en høyeste hastighet på under 200 km/t som kan anvendes 
på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for høyhastighetstog, dersom dette er forenlig med 
yteevnen til dette jernbanenettet, oppfylle kravene som sikrer sikker drift på dette jernbanenettet. For dette 
formål skal TSI-ene for konvensjonelle kjøretøyer også angi krav for sikker drift av konvensjonelle kjøretøyer på 
høyhastighetsnett.

3. Forenlighet innenfor jernbanesystemet

 Kvaliteten på jernbanetransporten i Europa er blant annet avhengig av en svært høy grad av forenlighet 
mellom jernbanenettets egenskaper (i vid forstand, dvs. faste anlegg i alle berørte delsystemer) og kjøretøyenes 
egenskaper (herunder alle de berørte delsystemenes komponenter om bord i toget). Nivåer for yteevne, sikkerhet, 
driftskvalitet og kostnader avhenger av slik forenlighet.

4. Utvidelse av virkeområdet

4.1.  Underkategorier av jernbanenett og kjøretøyer

 Virkeområdet for TSI-ene skal gradvis utvides til hele jernbanesystemet som nevnt i artikkel 1 nr. 4. For å kunne 
gi mulighet for samtrafikkevne på en kostnadseffektiv måte vil derfor ytterligere underkategorier i alle kategorier 
av jernbanenett og kjøretøyer nevnt i dette vedlegg, bli utviklet der dette er nødvendig. Om nødvendig kan de 
funksjonelle og tekniske spesifikasjonene nevnt i artikkel 5 nr. 3, variere i henhold til delkategori.

4.2.  Kostnadssikring

 Nytte- og kostnadsanalysen for de foreslåtte tiltakene skal blant annet ta hensyn til følgende:

– kostnadene ved det foreslåtte tiltaket,

– nytten for samtrafikkevnen ved en utvidelse av virkeområdet for særlige underkategorier av jernbanenett og 
kjøretøyer,
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– reduksjon av kapitalkostnader og avgifter som skyldes stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av kjøretøyer,

– reduksjon av investeringskostnader og vedlikeholds-/driftskostnader på grunn av økt konkurranse mellom 
produsenter og vedlikeholdsforetak, 

– miljømessige fordeler på grunn av tekniske forbedringer av jernbanesystemet,

– økt driftssikkerhet.

 I tillegg skal denne vurderingen indikere den sannsynlige virkningen for alle involverte operatører og 
markedsdeltakere.

____________
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VEDLEGG II

DELSYSTEMER

1. Liste over delsystemer

 For dette direktivs formål kan systemet som utgjør jernbanesystemet, inndeles i følgende delsystemer:

a) strukturbetingede områder: 

– infrastruktur,

– energi,

– styring, kontroll og signal,

– rullende materiell,

b) funksjonsbetingede områder:

– trafikkstyring og drift,

– vedlikehold,

– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk.

2. Beskrivelse av delsystemene

 For hvert delsystem eller hver del av et delsystem skal byrået framsette, i forbindelse med utarbeiding av utkast 
til TSI-er, et forslag til liste over komponenter og forhold knyttet til samtrafikkevne.

 Uten at det skal foregripe valget av forhold og komponenter knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge 
disse vil bli underlagt TSI-er, skal delsystemene særlig omfatte følgende: 

2.1.  Infrastruktur

 Spor, sporveksler, byggverk (broer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner (perronger, 
ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), sikkerhets- og verneutstyr.

2.2.  Energi

 Det elektriske systemet, herunder kjøreledninger og de delene av det utstyret for måling av elektrisitetsforbruk 
som befinner seg om bord i toget.

2.3.  Styring, kontroll og signal

 Alt utstyr som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til 
tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.

2.4.  Drift og trafikkstyring

 Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, både 
under normal drift og ved driftsforstyrrelser, herunder særlig opplæring og framføring av tog, trafikkplanlegging 
og -styring.

 De faglige kvalifikasjonene som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.
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2.5.  Telematikkprogrammer

 Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:

a) programmer for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen, 
reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre 
transportsystemer,

b) programmer for godstrafikk, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog), 
rangerings- og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser 
med andre transportsystemer og produksjon av elektroniske følgedokumenter.

2.6.  Rullende materiell

 Struktur, system for styring og kontroll for alt utstyr i toget, strømavtakerinnretninger, trekk- og 
energiomformingsutstyr, bremsutstyr, koplingsutstyr, løpeverk (boggier, aksler osv.) og hjuloppheng, 
dører, grensesnitt mellom menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder hensynet til 
bevegelseshemmede personers behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og 
togpersonalets helse.

2.7.  Vedlikehold

 De framgangsmåter, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid, og reservelagre som muliggjør 
obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold for å sikre samtrafikkevnen til jernbanesystemet og 
garantere den nødvendige yteevnen.

__________
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VEDLEGG III

GRUNNLEGGENDE KRAV

1. Allmenne krav

1.1.  Sikkerhet

1.1.1. Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll av sikkerhetskritiske komponenter, særlig 
komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal garantere at sikkerhetsnivået tilsvarer de målene som er 
fastsatt for jernbanenettet, også ved spesifiserte driftsforstyrrelser.

1.1.2. Parametrene for kontakten mellom hjul og skinner skal oppfylle de kravene til kjørestabilitet som er nødvendige 
for å garantere sikker trafikk ved høyeste tillatte hastighet. Parametrene for bremseutstyr skal garantere at det er 
mulig å stanse innen en gitt bremsestrekning ved høyeste tillatte hastighet.

1.1.3. De anvendte komponentene skal motstå alle vanlige og uvanlige spesifiserte påkjenninger under hele sin 
brukstid. Det skal med egnede midler sørges for at enhver uforutsett svikt får begrenset innvirkning på 
sikkerheten.

1.1.4. Ved planleggingen av faste anlegg og rullende materiell og valg av materialer skal det tas sikte på å begrense 
utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i tilfelle brann.

1.1.5. Alle innretninger beregnet på å betjenes av passasjerene, skal være slik utformet at brukssikkerheten ikke 
svekkes og at brukernes helse og sikkerhet ikke settes i fare dersom innretningene brukes på en forutsigbar 
måte som ikke er i samsvar med oppslått bruksanvisning.

1.2.  Pålitelighet og tilgjengelighet

Tilsyn med og vedlikehold av faste og bevegelige komponenter som er en del av togtrafikken, skal tilrettelegges 
og foretas på en slik måte og med en slik hyppighet at komponentene kan opprettholde sin funksjonsevne under 
de angitte forhold.

1.3.  Helse

1.3.1. Materialer som i kraft av den måten de brukes på, kan utgjøre en helsefare for dem som har adgang til dem, skal 
ikke brukes i tog og jernbaneinfrastrukturer.

1.3.2. Slike materialer skal velges, behandles og brukes på en slik måte at utslipp av skadelig og farlig røyk eller gass 
begrenses, særlig i tilfelle brann.

1.4.  Miljøvern

1.4.1. Miljøvirkningene av byggingen og driften av jernbanesystemet skal vurderes og tas i betraktning på systemets 
planleggingstrinn i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser.

1.4.2. Materialene som brukes i tog og infrastrukturer, skal hindre utslipp av miljøskadelig og farlig røyk eller gass, 
særlig i tilfelle brann.

1.4.3. Det rullende materiellet og energiforsyningssystemene skal konstrueres og framstilles på en slik måte at de 
er elektromagnetisk forenlige med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige nett der det er risiko for 
interferens.

1.4.4. Ved driften av jernbanesystemet skal lovfestede grenser for støyplager overholdes.

1.4.5. Driften av jernbanesystemet skal ikke ved normal vedlikeholdsstand forårsake et vibrasjonsnivå i grunnen som 
er uakseptabelt for virksomhet og miljø nær infrastrukturen.
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1.5.  Teknisk forenlighet

Infrastrukturenes og de faste anleggenes tekniske egenskaper skal være innbyrdes forenlige, og skal dessuten 
være forenlige med de tekniske egenskapene til de togene som skal brukes i jernbanesystemet.

Dersom det i visse deler av nettet viser seg vanskelig å overholde disse spesifikasjonene, kan det iverksettes 
midlertidige løsninger som sikrer framtidig forenlighet.

2. Særskilte krav til de enkelte delsystemene

2.1.  Infrastruktur

2.1.1. Sikkerhet

Det skal treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket inntrenging i anleggene.

Det skal treffes tiltak for å begrense farer for personer, særlig når tog passerer stasjonene.

Infrastruktur der publikum har adgang, skal konstrueres og bygges på en slik måte at fare for personer begrenses 
(stabilitet, brann, atkomst, evakuering, perronger osv.).

Det skal fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange 
tunneler og viadukter.

2.2.  Energi

2.2.1. Sikkerhet

Driften av energiforsyningssystemene skal ikke svekke sikkerheten, verken for tog eller personer (brukere, 
driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemenn).

2.2.2. Miljøvern

Driften av systemene for forsyning av elektrisk og termisk energi skal ikke gi miljøbelastninger utover de 
spesifiserte grensene.

2.2.3. Teknisk forenlighet

Systemer for forsyning av elektrisk eller termisk energi skal:

– gjøre det mulig for togene å oppnå de spesifiserte nivåene for yteevne,

– når det gjelder systemer for forsyning av elektrisk energi, være forenlige med strømavtakerne som togene 
er utstyrt med.

2.3.  Styring, kontroll og signal

2.3.1. Sikkerhet

Anlegg og framgangsmåter for styring, kontroll og signal som skal brukes, skal gi mulighet for togtrafikk med 
et sikkerhetsnivå som tilsvarer de målene som er fastsatt for jernbanenettet. Systemer for styring, kontroll og 
signal skal gi fortsatt sikker trafikk for tog som har tillatelse til å kjøre ved driftsforstyrrelser.

2.3.2. Teknisk forenlighet

All ny infrastruktur og alt nytt rullende materiell framstilt eller utviklet etter at forenlige systemer for styring, 
kontroll og signal er tatt i bruk, skal tilpasses disse systemene.

Utstyr for styring, kontroll og signal som monteres i førerhuset, skal tillate normal drift under de angitte 
forholdene i hele jernbanesystemet.
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2.4.  Rullende materiell

2.4.1. Sikkerhet

Det rullende materiellet skal være slik konstruert og forbindelsen mellom kjøretøyene være slik utformet at 
de områdene der passasjerer og personell oppholder seg, er beskyttet ved eventuell kollisjon eller avsporing.

Det elektriske utstyret skal ikke svekke funksjonssikkerheten til anleggene for styring, kontroll og signal.

Bremseteknikkene og bremsekreftene skal være forenlige med utformingen av spor, bygninger og 
signalsystemer.

Av hensyn til personsikkerheten skal det treffes tiltak for å hindre adgang til spenningsførende komponenter.

Ved faresituasjoner skal passasjerene ha mulighet til å underrette lokomotivføreren, og togbetjeningen skal ha 
mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.

Inngangsdørene skal være utstyrt med lukke- og åpningsinnretninger som garanterer passasjerenes sikkerhet.

Det skal finnes nødutganger, og de skal være merket.

Det skal fastsettes egnede bestemmelser med henblikk på de særskilte sikkerhetsforholdene i svært lange 
tunneler.

Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.

Togene skal være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet mulighet til å gi meldinger til 
passasjerene.

2.4.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Det vitale utstyret i forbindelse med hjul, trekkraft, bremser og styring og kontroll skal være konstruert slik at 
toget i en gitt situasjon med driftsforstyrrelser kan fortsette uten at det medfører skadevirkninger for det utstyret 
som fortsatt er i drift.

2.4.3. Teknisk forenlighet

Det elektriske utstyret skal være forenlig med virkemåten til anlegg for styring, kontroll og signal.

Når det gjelder tog med elektrisk trekkraft, skal strømavtakerne ha slike egenskaper at togene kan kjøre med de 
energiforsyningssystemene som brukes i jernbanesystemet.

Det rullende materiellet skal ha slike egenskaper at det kan være i trafikk på alle de jernbanelinjene togene er 
forventet å trafikkere, idet det tas hensyn til relevante klimatiske forhold.

2.4.4. Betjeningsinnretninger

Tog skal være utstyrt med en registreringsinnretning. De opplysningene som samles inn av denne innretningen 
og behandlingen av dem, skal være harmonisert.

2.5.  Vedlikehold

2.5.1. Helse og sikkerhet

De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i sentralene, skal sikre sikker drift av delsystemet, 
og skal ikke utgjøre noen sikkerhets- eller helsefare.

2.5.2. Miljøvern

De tekniske anleggene og de framgangsmåtene som følges i vedlikeholdssentralene, skal ikke overskride de 
tillatte nivåene for miljøbelastninger.
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2.5.3. Teknisk forenlighet

Vedlikeholdsanleggene for rullende materiell skal være slik at arbeidsoppgavene i tilknytning til sikkerhet, 
helse og komfort kan utføres på alt materiell de er konstruert for.

2.6.  Drift og trafikkstyring

2.6.1. Sikkerhet

Tilpasningen av reglene for drift av jernbanenettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og til 
kontrollsentralenes personale skal være av en slik art at sikker drift kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder 
for innenlandstrafikk og for trafikk over landegrensene, tas i betraktning.

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og 
kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og 
vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt sikkerhetsnivå.

2.6.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og 
kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og 
vedlikeholdssentralene, skal være av en slik art at de sikrer et høyt nivå for systemets pålitelighet og 
tilgjengelighet.

2.6.3. Teknisk forenlighet

Tilpasningen av reglene for drift av jernbanenettet og kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og 
til trafikkstyringspersonalet skal være av en slik art at effektiv drift av det transeuropeiske jernbanesystem 
for konvensjonelle tog kan sikres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk over 
landegrensene, tas i betraktning.

2.7.  Telematikkprogrammer for gods- og persontrafikk

2.7.1. Teknisk forenlighet

De grunnleggende kravene på området telematikkprogrammer som skal garantere et laveste kvalitetsnivå på 
tjenester for reisende og godstransportkunder, gjelder særlig teknisk forenlighet.

Det skal treffes tiltak for å sikre:

– at databaser, programvare og datakommunikasjonsprotokoller er utviklet på en måte som muliggjør
størst mulig datautveksling mellom ulike programmer og mellom ulike operatører, unntatt fortrolige
forretningsdata,

– at brukerne lett får tilgang til informasjonen.

2.7.2. Pålitelighet og tilgjengelighet

Databasene, programvaren og datakommunikasjonsprotokollene skal brukes, forvaltes, ajourføres og 
vedlikeholdes på måter som sikrer systemenes effektivitet og tjenestenes kvalitet.

2.7.3. Helse

Grensesnittene mellom systemer og brukere skal overholde minsteregler for ergonomi og helsevern.

2.7.4. Sikkerhet

Med hensyn til lagring og overføring av opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, skal det sørges for 
tilstrekkelig grad av kvalitet og pålitelighet.

_________
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VEDLEGG IV

EF-SAMSVARSERKLÆRING OG EF-ERKLÆRING OM BRUKSEGNETHET FOR 
SAMTRAFIKKOMPONENTER

1. Samtrafikkomponenter

 EF-erklæringen får anvendelse på de samtrafikkomponentene som gjelder samtrafikkevnen til jernbanesystemet, 
som nevnt i artikkel 3. Slike samtrafikkomponenter kan være:

1.1.  Generelle komponenter

 Komponenter som ikke brukes utelukkende i jernbanesystemet, og som uten videre kan brukes på andre områder.

1.2.  Generelle komponenter med særskilte egenskaper

 Komponenter som brukes ikke utelukkende i jernbanesystemet, men som må framvise særskilte nivåer for 
yteevne når de brukes på jernbaneområdet.

1.3.  Særskilte komponenter

 Komponenter som utelukkende brukes for jernbaneformål.

2. Virkeområde

 EF-erklæringen omfatter:

– enten ett eller flere meldte organers vurdering av hvorvidt en samtrafikkomponent isolert sett er i samsvar 
med de tekniske spesifikasjonene den skal oppfylle,

– eller ett eller flere meldte organers vurdering/evaluering av en samtrafikkomponents bruksegnethet sett i den 
jernbanesammenheng den er ment å inngå i, særlig i tilfeller som omfatter grensesnitt, og i forbindelse med 
tekniske spesifikasjoner, særlig funksjonsspesifikasjoner, som skal kontrolleres.

 Framgangsmåtene for vurdering gjennomført av de meldte organene i planleggings- og produksjonsfasen, skal 
bygge på modulene fastlagt i beslutning 93/465/EØF i samsvar med vilkårene nevnt i TSI-ene.

3. EF-erklæringens innhold

 EF-samsvarserklæringen eller EF-erklæringen om bruksegnethet og de dokumentene som ledsager disse, skal 
være datert og undertegnet.

 Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i bruksanvisningen, og den skal inneholde 
følgende opplysninger: 

– henvisninger til direktiver,

– navn og adresse på produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet (oppgi firma og fullstendig 
adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også produsentens firma),

– beskrivelse av samtrafikkomponenten (merke, type osv.), 

– beskrivelse av framgangsmåten som er fulgt for å kunne erklære samsvar eller bruksegnethet (artikkel 13),

– alle relevante beskrivelser av samtrafikkomponenten, særlig bruksvilkårene,
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– navn og adresse til det eller de meldte organene som er involvert i framgangsmåten som er fulgt når det 
gjelder samsvar eller bruksegnethet, samt kontrollsertifikatets dato og eventuelt sertifikatets gyldighetstid og 
gyldighetsvilkår,

– eventuelt henvisning til europeiske spesifikasjoner,

– identiteten til underskriveren som har fått fullmakt til å opptre på vegne av produsenten eller dennes 
representant etablert i Fellesskapet.

__________
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VEDLEGG V

EF-VERIFISERINGSERKLÆRING FOR DELSYSTEMER

EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde følgende opplysninger:

– henvisninger til direktiver, 

– navn og adresse på oppdragsgiveren eller produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet (oppgi firma 
og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også oppdragsgiverens eller produsentens firma),

– kort beskrivelse av delsystemet,

– navn og adresse til det meldte organet som har foretatt EF-verifiseringen nevnt i artikkel 18,

– henvisninger til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen,

– alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal oppfylle, særlig eventuelle 
driftsbegrensninger eller -vilkår,

– gyldighetsperiode dersom EF-erklæringen er foreløpig,

– identiteten til underskriveren.

____________
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VEDLEGG VI

FRAMGANGSMÅTE FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

1. Innledning

 EF-verifiseringen er den framgangsmåten der et meldt organ kontrollerer og attesterer at delsystemet er:

– i samsvar med direktivet,

– i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten, og kan tas i bruk.

2. Faser

 Kontrollen av delsystemer omfatter følgende faser:

– samlet prosjektering, 

– produksjon: bygging av delsystemet, herunder særlig bygge- og anleggsarbeider, framstilling, montering av 
komponenter og samlet tilpasning,

– prøving av det ferdige delsystemet.

 Når det gjelder prosjekteringsfasen (herunder typeprøvingene) og produksjonsfasen, kan søkeren søke om en 
innledende vurdering.

 I et slikt tilfelle fører denne eller disse vurderingene til én eller flere attester for mellomliggende verifisering 
(ISV) utstedt av det meldte organet som søkeren har valgt. Det meldte organet utarbeider så en «mellomliggende 
EF-samsvarserklæring for delsystemet» for de aktuelle fasene.

3. Sertifikat

 Det meldte organet som er ansvarlig for EF-verifiseringen, vurderer prosjekteringen og produksjonen av delsystemet 
og utsteder verifiseringssertifikatet beregnet på søkeren, som i sin tur utsteder EF-verifiseringserklæringen 
beregnet på tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der delsystemet befinner seg og/eller er i drift.

 Det meldte organet skal ta hensyn til eventuelle attester for mellomliggende verifisering og skal for å utstede 
EF-verifiseringssertifikatet:

– kontrollere at delsystemet:

– omfattes av relevante attester for mellomliggende verifisering av prosjektering og produksjon, dersom 
søkeren har anmodet det meldte organet om dette for begge fasene, eller

– slik det er produsert, på alle punkter er i samsvar med attesten for mellomliggende verifisering av 
prosjektering, som er utstedt til søkeren, dersom denne har anmodet det meldte organet om dette bare 
for prosjekteringsfasen,

– verifisere at erklæringene omfatter TSI-kravene på riktig måte og vurdere prosjekterings- og 
produksjonselementene som ikke omfattes av attestene for mellomliggende verifisering av prosjektering og/
eller produksjon.
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4. Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen som ledsager verifiseringserklæringen, skal inneholde følgende:

– for infrastruktur: plantegninger, godkjenningsrapporter for jord- og armeringsarbeider, prøvings- og
kontrollrapporter for betongarbeider osv.,

– for andre delsystemer: helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utførelsen, elektriske og hydrauliske
diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlingssystemer og automatiske systemer, drifts- 
og vedlikeholdshåndbøker osv., 

– en liste over delsystemets samtrafikkomponenter, som nevnt i artikkel 3,

– kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringen om bruksegnethet som skal være utstedt for de
ovennevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt fulgt av tilhørende beregninger
og en kopi av rapportene om prøvinger og undersøkelser foretatt av de meldte organene på grunnlag av de
felles tekniske spesifikasjonene,

– eventuelle attester for mellomliggende verifisering og i så fall den mellomliggende EF-samsvarserklæringen
for delsystemet, som følger EF-verifiseringssertifikatet, herunder resultatet av det meldte organets kontroll
av deres gyldighet,

– sertifikat fra det meldte organet som er ansvarlig for EF-verifiseringen, fulgt av tilhørende beregninger og
kontrasignert av organet selv, der det bekreftes at prosjektet er i samsvar med dette direktiv, og der eventuelle
forbehold som er tatt under utførelsen av arbeidet og ikke er trukket tilbake, oppgis; sertifikatet skal dessuten
være fulgt av inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ har utarbeidet som del av sin oppgave,
som angitt i nr. 5.3 og 5.4.

5. Tilsyn

5.1.  Formålet med EF-tilsynet er å sikre at forpliktelsene som følger av den tekniske dokumentasjonen, er oppfylt 
under framstillingen av delsystemet.

5.2.  Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere framstillingen, skal hele tiden ha adgang til byggeplasser, 
produksjonsanlegg, lagerområder og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til 
ethvert sted det anser som nødvendig for å utføre sin oppgave. Søkeren skal framlegge eller få framlagt for 
organet alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon 
for delsystemet.

5.3.  Det meldte organet som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, skal jevnlig foreta kontroller for å bekrefte 
samsvar med direktivet. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en kontrollrapport. Det kan være 
nødvendig at organet er til stede under visse faser av byggearbeidet.

5.4.  Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under 
slike besøk kan det meldte organet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for 
gjennomføringen en inspeksjonsrapport om besøket, og eventuelt en kontrollrapport.

5.5.  Med henblikk på utstedelse av EF-erklæringen om bruksegnethet nevnt i vedlegg IV nr. 2, skal det meldte 
organet kunne føre tilsyn med et delsystem der en samtrafikkomponent er montert, for å kunne vurdere dets 
bruksegnethet i det jernbanemiljøet det er ment å inngå, dersom dette kreves i henhold til den relevante TSI-en.

6. Deponering

Den fullstendige dokumentasjonen nevnt i nr. 4, skal deponeres hos søkeren som grunnlag for den eventuelle
attesten for mellomliggende verifisering som er utstedt av det meldte organet som er ansvarlig for dette, eller
som grunnlag for samsvarssertifikatet som er utstedt av det meldte organet med ansvar for verifiseringen av det
driftsklare delsystemet. Dokumentasjonen skal vedlegges attesten for mellomliggende verifisering og/eller EF-
verifiseringserklæringen som søkeren sender til tilsynsmyndigheten i den berørte medlemsstaten.

Søkeren skal oppbevare en kopi av dokumentasjonen under hele delsystemets levetid. Denne skal oversendes til 
enhver medlemsstat som anmoder om det.
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7. Offentliggjøring

Hvert meldt organ skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om:

– mottatte anmodninger om EF-verifisering,

– attester for midlertidig verifisering (ISV-er) som er utstedt eller avslått,

– utstedte eller avslåtte verifiseringssertifikater.

– avslag på søknader om samsvarssertifikater.

8. Språk

Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt språk
i den medlemsstaten der søkeren er etablert, eller på et språk som søkeren godtar.

___________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/372 12.2.2015

VEDLEGG VII

PARAMETRER SOM SKAL KONTROLLERES I FORBINDELSE MED IBRUKTAKING AV KJØRETØYER 
SOM IKKE ER I SAMSVAR MED TSI-ER, OG KLASSIFISERING AV NASJONALE REGLER

1. Liste over parametrer

1. Bakgrunnsopplysninger

– opplysninger knyttet til gjeldende nasjonale rettslige ramme,

– særlige nasjonale forhold,

– vedlikeholdsbok,

– driftsloggbok.

2. Grensesnitt mot infrastruktur

– strømavtakere,

– strømforsyningsutstyr om bord i toget og virkning med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, 
lasteprofil,

– diverse sikkerhetsutstyr, f.eks. styring og kontroll og systemer for kommunikasjon mellom spor og 
tog.

3. Egenskaper for rullende materiell

– kjøretøyets dynamiske egenskaper,

– kjøretøyets overbygning,

– trekk- og støtinnretning,

– boggi og løpeverk,

– hjulsats/hjullager,

– bremseutstyr,

– tekniske systemer som krever tilsyn; f.eks. trykkluftsystem,

– front-/sideruter, 

– dører,

– innretninger for passering mellom vogner,

– kontrollsystemer (programvare),

– anlegg for drikkevann og avløpsvann,

– miljøvern, 

– brannvern,

– helse og sikkerhet på arbeidsplassen,
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– tanker og tankvogner,

– beholdere med trykktømming,

– sikring av last,

– merking,

– sveiseteknikker.

2. Klassifisering av reglene

De nasjonale reglene knyttet til parametrene identifisert i nr. 1, skal tildeles en av de tre gruppene nedenfor. 
Regler og restriksjoner av strengt lokal art er ikke tatt med; verifisering av disse omfatter kontroller som settes i 
verk ved gjensidig avtale mellom jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene.

Gruppe A

Gruppe A omfatter:

– internasjonale standarder,

– nasjonale regler som når det gjelder jernbanesikkerhet anses for likeverdige med nasjonale regler i andre 
medlemsstater.

Gruppe B

Gruppe B omfatter alle regler som ikke hører inn under virkeområdet for gruppe A eller C, eller som det ennå ikke 
har vært mulig å klassifisere i en av disse gruppene.

Gruppe C

Gruppe C omfatter regler som er strengt nødvendige og som er knyttet til egenskapene til den tekniske 
infrastrukturen, for å sikre sikker og samvirkende bruk i det aktuelle jernbanenett (f.eks. lasteprofil).

___________
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VEDLEGG VIII

MINSTEKRITERIER MEDLEMSSTATENE SKAL TA HENSYN TIL VED UTPEKING AV MELDTE 
ORGANER

1. Det meldte organet samt dets direktør og personell som skal utføre oppgavene i forbindelse med verifiseringen, 
kan ikke være involvert, verken direkte eller som representant, i prosjektering, framstilling, bygging, markedsføring 
eller vedlikehold av samtrafikkomponenter eller delsystemer, eller i driften av dem. Dette utelukker ikke muligheten til 
utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten og det meldte organet.

2. Det meldte organet og det personalet som har ansvar for kontrollene, skal foreta kontrollene med størst mulig grad 
av faglig integritet og teknisk kompetanse og skal ikke utsettes for påtrykk eller påvirkning, særlig av økonomisk art, 
som kan innvirke på deres vurdering eller på resultatene av deres kontroll, særlig fra personer eller grupper av personer 
som har interesse av kontrollresultatene.

Særlig skal det meldte organet og personalet som har ansvar for kontrollene, være funksjonelt uavhengige av de 
myndighetene som er utpekt til å utstede tillatelser til ibruktaking innenfor rammen av dette direktiv, lisenser innenfor 
rammen av direktiv 95/18/EF og sikkerhetssertifikater innenfor rammen av direktiv 2004/49/EF, og av de organene som 
har ansvar for undersøkelser ved ulykker.

3. Det meldte organet skal ha det nødvendige personale og besitte de nødvendige midler, slik at det tekniske og 
administrative arbeidet i forbindelse med kontrollene kan foretas på en tilfredsstillende måte; organet bør også ha tilgang 
til utstyr som er nødvendig til uvanlige kontroller.

4. Personalet som har ansvar for kontrollene, skal ha:

– god teknisk og faglig opplæring,

– tilfredsstillende kjennskap til kravene som stilles til de kontrollene som foretas, og tilstrekkelig erfaring med slike 
kontroller,

– nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som utgjør den formelle dokumentasjonen på de 
kontrollene som er foretatt.

5. Det skal sikres at personalet som har ansvar for kontrollene, er upartisk. Deres avlønning skal ikke være avhengig 
av antall foretatte kontroller eller av resultatene av slike kontroller.

6. Det meldte organet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre organets ansvar dekkes av staten i henhold til 
nasjonal lovgivning, eller med mindre medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for kontrollen.

7. Det meldte organets personale er pålagt taushetsplikt (unntatt overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter og 
organer som foretar undersøkelser i forbindelse med ulykker i den staten der det utøver sin virksomhet, samt overfor 
organer som foretar undersøkelser i forbindelse med ulykker med ansvar for undersøkelse av ulykker forårsaket av feil 
ved de samtrafikkomponentene eller delsystemene som er kontrollert) for alt det får kjennskap til under utøvelsen av sin 
virksomhet i henhold til dette direktiv eller internrettslige bestemmelser som gjennomfører dette direktiv.

__________
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VEDLEGG IX

DOKUMENTASJON FOR FRAMLEGGING AV UNNTAK

Ved søknad om unntak skal medlemsstatene framlegge følgende dokumenter:

a) Et formelt brev som underretter Kommisjonen om det foreslåtte unntaket.

b) Dokumentasjon vedlagt brevet, som minst omfatter: 

– en beskrivelse av arbeidet, varene og tjenestene som skal omfattes av unntaket, en spesifisering av de viktigste 
tidspunktene, den geografiske plasseringen og det driftsmessige og tekniske området,

– en nøyaktig henvisning til de TSI-ene (eller deler av dem) som det søkes om unntak fra, 

– en nøyaktig henvisning til og opplysninger om de alternative bestemmelsene som vil bli anvendt, 

– for søknader i henhold til artikkel 7 nr. 1 bokstav a), en begrunnelse av at prosjektet er langt framskredent, 

– begrunnelse for unntaket, herunder de viktigste grunnene av teknisk, økonomisk, kommersiell, driftsmessig og/
eller administrativ art,

– all annen informasjon som begrunner søknaden om et unntak,

– en beskrivelse av de tiltakene som medlemsstaten foreslår å treffe for å fremme prosjektets endelige 
samtrafikkevne. Dersom det dreier seg om et mindre unntak, er denne beskrivelsen ikke nødvendig.

Dokumentasjonen skal framlegges på papir og elektronisk, slik at den kan distribueres blant medlemmene i komiteen.

__________
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VEDLEGG X

DEL A

Opphevede direktiver

(nevnt i artikkel 40)

Direktiv 96/48/EF

Direktiv 2001/16/EF

Direktiv 2004/49/EF Bare artikkel 14

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 40)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning

96/48/EF 9. april 1999

2001/16/EF 20. april 2003

2004/49/EF 30. april 2006
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VEDLEGG XI

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 96/48/EF Direktiv 2001/16/EF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2

— — Artikkel 1 nr. 3

— Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 2, innledende ordlyd Artikkel 2, innledende ordlyd Artikkel 2, innledende ordlyd

Artikkel 2 bokstav a)-l) Artikkel 2 bokstav a)-l) Artikkel 2 bokstav a), b) og e)–m)

— — Artikkel 2 bokstav c) og d)

Artikkel 2 bokstav n) Artikkel 2 bokstav m) Artikkel 2 bokstav n)

Artikkel 2 bokstav o) Artikkel 2 bokstav n) Artikkel 2 bokstav o)

Artikkel 2 bokstav m) Artikkel 2 bokstav o) Artikkel 2 bokstav p)

Artikkel 2 bokstav p) Artikkel 2 bokstav p) Artikkel 2 bokstav q)

— — Artikkel 2 bokstav r)–z)

Artikkel 3, 4 og 5 Artikkel 3, 4 og 5 Artikkel 3 og 4 og artikkel 5 nr. 1-5

Artikkel 5 nr. 6 Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 5 nr. 7

— — Artikkel 5 nr. 6

— — Artikkel 5 nr. 8

Artikkel 6 nr. 1-8 Artikkel 6 nr. 1-8 Artikkel 6 nr. 1-8

— — Artikkel 6 nr. 9-10

— — Artikkel 7 og 8

Artikkel 7 Artikkel 7 Artikkel 9

Artikkel 8 Artikkel 8 Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 9 Artikkel 9 Artikkel 10 nr. 2

Artikkel 10 nr. 1-3 Artikkel 10 nr. 1-3 Artikkel 11 nr. 1-3

— Artikkel 10 nr. 6 Artikkel 11 nr. 4

— — Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 11-13 Artikkel 11-13 Artikkel 12-14

Artikkel 14 nr. 1 og 2 Artikkel 14 nr. 1 og 2 Artikkel 15 nr. 1 og 2

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 20

Artikkel 14 nr. 4 og 5 Artikkel 14 nr. 4 og 5 Artikkel 33

— — Artikkel 15 nr. 2 og 3

Artikkel 15 og 16 Artikkel 15 og 16 Artikkel 16 og 17

Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 16 nr. 3 Artikkel 17 nr. 3

— — —

Artikkel 18 nr. 1-3 Artikkel 18 nr. 1-3 Artikkel 18 nr. 1-3

— — Artikkel 18 nr. 4 og 5

Artikkel 19 Artikkel 19 Artikkel 19

Artikkel 20 Artikkel 20 Artikkel 28

— — Artikkel 21-27

Artikkel 21 nr. 1-3 Artikkel 21 nr. 1-3 Artikkel 29 nr. 1-3

— — Artikkel 29 nr. 4 og 5

— — —

Artikkel 21a nr. 1 Artikkel 22 Artikkel 30 nr. 2

Artikkel 21 nr. 4 Artikkel 21 nr. 4 Artikkel 30 nr. 4

Artikkel 21a nr. 2 Artikkel 21a Artikkel 30 nr. 1

Artikkel 21b — —

Artikkel 21c Artikkel 21b Artikkel 30 nr. 3
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Direktiv 96/48/EF Direktiv 2001/16/EF Dette direktiv

Artikkel 22 Artikkel 26 Artikkel 37

Artikkel 22a Artikkel 24 Artikkel 34 og 35

— — Artikkel 32

— Artikkel 23 Artikkel 31

— Artikkel 25 Artikkel 36

Artikkel 23 Artikkel 27 Artikkel 38

Artikkel 24 Artikkel 28 Artikkel 39

— — Artikkel 40

Artikkel 25 Artikkel 29 Artikkel 41

Artikkel 26 Artikkel 30 Artikkel 42

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— — Vedlegg VII

Vedlegg VII Vedlegg VII Vedlegg VIII

— — Vedlegg IX-XI
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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 
2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 
jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 
til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling 
av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter 
for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering 
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås 
anbefaling til Kommisjonen av 29. april 2008 om de felles 
sikkerhetsmetodene for beregning, vurdering og håndheving 
som skal anvendes innenfor rammen av den første serien med 
felles sikkerhetsmål, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med direktiv 2004/49/EF bør det gradvis 
innføres felles sikkerhetsmål (CST) og felles 
sikkerhetsmetoder (CSM) for å sikre at det opprettholdes 
et høyt sikkerhetsnivå og, når og dersom det er nødvendig 
og praktisk mulig, at dette nivået forbedres.

2) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF bør 
Europakommisjonen vedta felles sikkerhetsmetoder. 
Disse bør blant annet og i samsvar med artikkel 6 nr. 3 
i direktiv 2004/49/EF beskrive hvordan sikkerhetsnivået 
og oppfyllelsen av felles sikkerhetsmål vurderes.

3) For å sikre at det nåværende sikkerhetsnivået i 
jernbanesystemet ikke reduseres i noen medlemsstat, bør 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 13.6.2009, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 23.

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44, rettet ved EUT L 220 av 21.6.2004, s. 16.

den første serien med felles sikkerhetsmål innføres. Den 
bør bygge på en undersøkelse av eksisterende mål og 
sikkerhetsnivå for jernbanesystemene i medlemsstatene.

4) For å opprettholde det nåværende sikkerhetsnivået i 
jernbanesystemet kreves dessuten en harmonisering, 
uttrykt i risikoakseptkriterier, av sikkerhetsnivåene 
for alle nasjonale jernbanesystemer. Overholdelsen 
av sikkerhetsnivåene bør overvåkes i de forskjellige 
medlemsstatene.

5) For å opprette den første serien med felles sikkerhetsmål 
i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/
EF er det nødvendig å kvantitativt identifisere det 
nåværende sikkerhetsnivået for jernbanesystemene i 
medlemsstatene ved hjelp av nasjonale referanseverdier 
(NRV), som skal beregnes og anvendes av Det europeiske 
jernbanebyrå (byrået) og Kommisjonen. Disse nasjonale 
referanseverdiene bør beregnes bare i 2009, med sikte på 
å utvikle den første serien med felles sikkerhetsmål, og i 
2011, med sikte på utviklingen av den andre serien med 
felles sikkerhetsmål.

6) For å sikre sammenheng mellom de nasjonale 
referanseverdiene og unngå unødvendig byrde, bør dette 
vedtak ikke få anvendelse på forstadsbanesystemer, 
funksjonsmessig atskilte jernbanenett, privateide 
jernbaneinfrastrukturer som bare brukes av eieren, samt 
veteran-, museums- og turistjernbaner.

7) Grunnet mangelen på harmoniserte og pålitelige 
opplysninger om sikkerhetsnivå for deler av 
jernbanesystemet nevnt i artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2004/49/
EF, er det fastslått at utvikling av den første serien med 
felles sikkerhetsmål, uttrykt i risikoakseptkriterier for 
bestemte personkategorier og for samfunnet generelt, 
for øyeblikket bare er mulig for jernbanesystemet i sin 
helhet, og ikke for dets enkelte deler.

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. juni 2009

om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for vurdering av oppfyllelsen av sikkerhetsmål, som 
nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF

(meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246)

(2009/460/EF)(*)

2015/EØS/10/45
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8) Etter den gradvise harmoniseringen av nasjonale 
statistiske opplysninger om ulykker og følger av disse, 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk 
over jernbanetransport(1) og direktiv 2004/49/EF, bør 
det ved utviklingen av felles metoder for overvåking 
og fastsettelse av sikkerhetsnivåer for jernbanesystemer 
i medlemsstatene tas hensyn til statistisk usikkerhet og 
behovet for anvendelse av skjønn når det skal avgjøres 
om en medlemsstats sikkerhetsnivå er opprettholdt.

9) For å gjøre det mulig å foreta en rettferdig og åpen 
sammenligning av jernbanesikkerhetsnivåene i 
medlemsstatene, bør medlemsstatene foreta sine egne 
vurderinger på grunnlag av en felles tilnærming for å 
identifisere jernbanesystemets sikkerhetsmål og for å vise 
at de er overholdt.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i direktiv 
2004/49/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formål

Ved dette vedtak fastsettes en felles sikkerhetsmetode som skal 
brukes av Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») 
til å beregne og vurdere oppfyllelsen av felles sikkerhetsmål i 
henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette vedtak får anvendelse på hele jernbanesystemet i hver av 
medlemsstatene. Det får imidlertid ikke anvendelse på:

a) tunnelbaner, sporveier og andre forstadsbanesystemer,

b) jernbanenett som er funksjonsmessig atskilt fra resten 
av jernbanesystemet og er beregnet bare på lokal 
persontransport eller persontransport i byer eller forsteder, 
samt jernbaneforetak som driver utelukkende på slike nett,

c) privateid jernbaneinfrastruktur som bare brukes av eierne 
til egen godstransport,

(1) EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1.

d) veterankjøretøyer som kjører på nasjonale jernbanenett, 
forutsatt at de overholder nasjonale sikkerhetsregler og 
-forskrifter slik at jernbanetrafikken med disse kjøretøyene 
er sikker,

e) veteran-, museums- og turistjernbaner som brukes på egne 
jernbanenett, herunder verksteder, kjøretøyer og personale.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette vedtak får definisjonene i direktiv 2004/49/EF og 
forordning (EF) nr. 91/2003 anvendelse.

Videre menes med:

a) «nasjonal referanseverdi (NRV)» en referanseverdi som for 
den berørte medlemsstaten viser høyeste akseptable nivå 
for en jernbanerisikokategori,

b) «risikokategori» en av jernbanerisikokategoriene angitt i 
artikkel 7 nr. 4 bokstav a) og b) i direktiv 2004/49/EF,

c) «sikkerhetsforbedringsplan» en tidsplan for å gjennomføre 
organisasjonsstrukturen, ansvarsområder, framgangsmåter, 
virksomheter, kapasitet og ressurser som kreves for å 
redusere risikoen for en eller flere risikokategorier,

d) «drepte og veide alvorlige personskader» en måling av 
følgene av alvorlige ulykker med både drepte og alvorlige 
personskader, der 1 alvorlig personskade statistisk tilsvarer 
0,1 drepte,

e) «brukere av planovergang» alle personer som bruker 
en planovergang for å krysse jernbanelinjen med et 
transportmiddel eller til fots,

f) «personale» eller «ansatte, herunder underleverandørers 
personale» alle personer som er ansatt i tilknytning til 
en jernbane og som er på arbeid når ulykken inntreffer; 
herunder togpersonale og personer som håndterer rullende 
materiell og infrastrukturanlegg,

g) «uvedkommende personer på jernbaneanlegg» alle 
personer som befinner seg på jernbaneanlegg uten tillatelse, 
unntatt brukere av planovergang,

h) «andre (tredjemenn)» alle personer som ikke er definert 
som «passasjerer», «ansatte, herunder underleverandørers 
personale», «brukere av planovergang» eller 
«uvedkommende personer på jernbaneanlegg»,
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i) «samfunnsrisiko» den samlede risikoen for alle 
personkategorier oppført i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) i 
direktiv 2004/49/EF,

j) «passasjertogkilometer» den målenheten som representerer 
et passasjertogs bevegelse over én kilometer; det skal 
bare tas hensyn til avstanden på den innberettende statens 
nasjonale territorium,

k) «sporkilometer» lengden på medlemsstatenes jernbanenett, 
målt i kilometer, der hvert spor i en flersporet jernbanelinje 
medregnes.

Artikkel 4

Metoder for å beregne nasjonale referanseverdier (NRV) 
og felles sikkerhetsmål (CST) og for å vurdere om de er 

oppfylt

1. Metoden som beskrives i vedlegget, får anvendelse 
på beregning og vurdering av oppfyllelsen av nasjonale 
referanseverdier og felles sikkerhetsmål.

2. Byrået skal foreslå for Kommisjonen nasjonale 
referanseverdier beregnet i samsvar med nr. 2.1 i vedlegget, og 
felles sikkerhetsmål utledet fra de nasjonale referanseverdiene, 
i samsvar med metoden angitt i nr. 2.2 i vedlegget. Når 
Kommisjonen har vedtatt nasjonale referanseverdier og felles 
sikkerhetsmål, skal byrået vurdere oppfyllelsen av dem i 
medlemsstatene i samsvar med kapittel 3 i vedlegget.

3. Vurderingen av de anslåtte kostnadene og 
nyttevirkningene ved felles sikkerhetsmål nevnt i artikkel 7 nr. 3 
i direktiv 2004/49/EF, skal begrenses til medlemsstater der de 
nasjonale referanseverdiene for noen av risikokategoriene viser 
seg å være høyere enn de tilsvarende felles sikkerhetsmålene.

Artikkel 5

Håndhevingstiltak

I samsvar med de ulike sluttresultatene av vurderingen av 
oppfyllelsen, nevnt i nr. 3.1.5 i vedlegget, skal følgende 
håndhevingstiltak treffes:

a) ved «mulig svekkelse av sikkerhetsnivå»: den eller de 
berørte medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene til de 
resultatene som er oppnådd,

b) ved «sannsynlig svekkelse av sikkerhetsnivå»: den eller 
de berørte medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
en rapport som forklarer de sannsynlige årsakene 
til de resultatene som er oppnådd og, ved behov, en 
sikkerhetsforbedringsplan.

Kommisjonen kan be byrået om å avgi tekniske uttalelser for 
å evaluere opplysninger og dokumentasjon som framlegges av 
medlemsstatene etter framgangsmåten nevnt i bokstav a) og b).

Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG

1. Statistiske kilder og målenheter for beregning av nasjonale referanseverdier (NRV) og felles sikkerhetsmål 
(CST)

1.1. Statistiske kilder

1.1.1. De nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene skal beregnes på grunnlag av opplysninger om 
jernbaneulykker og følger av disse, rapportert i samsvar med vedlegg H til forordning (EF) nr. 91/2003 og i 
samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 og 18 og i vedlegg I til direktiv 2004/49/EF.

1.1.2. I forbindelse med fastsettelsen av den første serien med felles sikkerhetsmål skal opplysninger rapportert i 
samsvar med vedlegg H til forordning (EF) nr. 91/2003, ha forrang dersom det er manglende konsekvens mellom 
opplysninger som kommer fra de to kildene nevnt i nr. 1.1.1.

1.1.3. Tidsrekkene av data som vil bli brukt til å tildele verdier til nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål, 
skal omfatte de fire siste rapporteringsårene. Senest 31. januar 2011 skal byrået foreslå for Kommisjonen at den 
vedtar ajourførte verdier for nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål, beregnet ut fra opplysninger for 
de seks siste rapporteringsårene.

1.2. Målenheter for nasjonale referanseverdier

1.2.1. Målenhetene for nasjonale referanseverdier skal uttrykkes i samsvar med den matematiske definisjonen av risiko. 
Følgene av ulykker som skal vurderes for hver av risikokategoriene, er drepte og veide alvorlige personskader.

1.2.2. Målenhetene som skal anvendes for å kvantifisere nasjonale referanseverdier for hver av risikokategoriene, er 
fastsatt i tillegg 1 og følger av anvendelsen av prinsippene og definisjonene nevnt i nr. 1.2.1 og, ved behov, 
nr. 1.2.3. Målenhetene omfatter normaliseringsgrunnlagene oppført i tillegg 1, for normalisering av nasjonale 
referanseverdier.

1.2.3. For hver av risikokategoriene «passasjerer» og «brukere av planovergang» skal det fastsettes to ulike nasjonale 
referanseverdier, uttrykt i de to ulike målenhetene nevnt i tillegg 1. Ved vurderingen av oppfyllelsen nevnt i 
kapittel 3, skal oppfyllelse av minst én av disse nasjonale referanseverdiene anses som tilstrekkelig.

1.3.  Målenheter for felles sikkerhetsmål

1.3.1. Målenhetene som skal brukes for å kvantifisere felles sikkerhetsmål for hver av risikokategoriene, skal være de 
samme som beskrevet for nasjonale referanseverdier i nr.  1.2.

2. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier (NRV) og for utledning av felles sikkerhetsmål (CST)

2.1. Metode for beregning av nasjonale referanseverdier

2.1.1. For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene skal de nasjonale referanseverdiene beregnes ved å 
anvende følgende prosess i angitt rekkefølge:

a) beregning av verdiene for de tilsvarende målenhetene som er oppført i tillegg 1, idet det tas hensyn til 
opplysningene og bestemmelsene nevnt i avsnitt 1.1,

b) analyse av resultatene av prosessen beskrevet i bokstav a), for å kontrollere forekomst og gjentatt forekomst 
av nullverdier for drepte og veide alvorlige personskader i de observerte sikkerhetsnivåene for de aktuelle 
årene,

c) dersom nullverdiene nevnt i bokstav b), ikke er flere enn to, beregnes det veide gjennomsnittet av verdiene 
nevnt i bokstav a), som beskrevet i nr. 2.3, og den resulterende verdien anses som nasjonal referanseverdi,

d) dersom nullverdien nevnt i bokstav b), er flere enn to, skal byrået tildele en skjønnsmessig nasjonal 
referanseverdi som fastsettes i samråd med den berørte medlemsstaten.

2.2 Metode for utledning av felles sikkerhetsmål fra nasjonale referanseverdier

2.2.1. Når den nasjonale referanseverdien er beregnet for hver medlemsstat etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2.1, skal 
det tilsvarende felles sikkerhetsmålet for hver av risikokategoriene tildeles en verdi som er lik den laveste av 
følgende:

a) den høyeste av medlemsstatenes nasjonale referanseverdier,

b) en verdi som er ti ganger høyere enn den europeiske gjennomsnittsverdien for den risikoen som den aktuelle 
nasjonale referanseverdien viser til.
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2.2.2. Det europeiske gjennomsnittet nevnt i nr. 2.2.1 bokstav b), skal beregnes ved å legge sammen de relevant 
dataene for alle medlemsstatene og ved å anvende de tilhørende målenhetene oppført i tillegg 1, samt det veide 
gjennomsnittet beskrevet i nr. 2.3.

2.3. Fastsettelse av veid gjennomsnitt for beregning av nasjonale referanseverdier

2.3.1. For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene som det veide gjennomsnittet kan anvendes på i samsvar 
med nr. 2.1.1 bokstav c), skal følgende metode anvendes for å beregne den nasjonale årsreferanseverdien NRVY 

i år Y (der Y = 2009 og 2011):

a) beregning av de årlige observasjonene OBSi (der i er det observerte året) for tilsvarende målenheter oppført 
i tillegg 1; som inndata anvendes opplysningene for de seneste rapporterte n årene som nevnt i nr. 2.1.1 
bokstav a) [n = 4 første gang; n = 6 fra og med 2011],

b) beregning av det aritmetiske n-årige gjennomsnittet (AV) av de årlige observasjonene OBSi,

c) beregning av den absolutte verdien av forskjellen ABSDIFFi mellom hver årlige observasjon OBSi og AV. 
Dersom ABSDIFFi < 0,01 * AV, tildeles ABSDIFFi  en konstant verdi lik 0,01 * AV,

d) beregning av vekten (Wi) for hvert enkelt år i, ved invertering av ABSDIFFi,

e) beregning av NRVY i form av et veid gjennomsnitt etter formelen:

der i er et heltall og { dersom Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

dersom Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.  Rammemodell for vurdering av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier (NRV) og felles sikkerhetsmål 
(CST)

3.1.  Metode for å vurdere oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål

3.1.1.  Følgende prinsipper skal gjelde for vurdering av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier og felles 
sikkerhetsmål:

a)  for hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene hvis respektive nasjonale referanseverdi er lik eller 
lavere enn tilsvarende felles sikkerhetsmål, vil oppfyllelsen av den nasjonale referanseverdien automatisk 
også innebære at det felles sikkerhetsmålet er oppfylt. Vurderingen av oppfyllelsen av den nasjonale 
referanseverdien skal utføres etter framgangsmåten beskrevet i nr. 3.2, og den nasjonale referanseverdien 
skal representere høyeste akseptable nivå for risikoen den viser til, med forbehold for bestemmelsene om 
toleransemargin fastsatt i nr. 3.2.3,

b)  for hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene hvis respektive nasjonale referanseverdi er høyere 
enn tilsvarende felles sikkerhetsmål, skal det felles sikkerhetsmålet representere høyeste akseptable nivå for 
risikoen den viser til. Vurderingen av oppfyllelsen av det felles sikkerhetsmålet skal utføres i samsvar med 
kravene som er utledet fra konsekvensanalysen og eventuelt tidsplanen for gradvis innføring av det felles 
sikkerhetsmålet i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.

3.1.2.  For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene skal byrået årlig utføre vurderingen av oppfyllelsen 
av den nasjonale referanseverdien og det felles sikkerhetsmålet, på grunnlag av de siste fire foregående 
rapporteringsårene.

3.1.3.  Senest 31. mars hvert år skal byrået framlegge for Kommisjonen de samlede resultatene av vurderingen av 
oppfyllelsen av de nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene.

3.1.4.  Idet det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i nr. 1.1.3, skal fra og med 2012 byrået årlig utføre vurderingen 
av oppfyllelsen av de nasjonale referanseverdiene og de felles sikkerhetsmålene, på grunnlag av de siste fire 
foregående rapporteringsårene.

3.1.5.  Resultatet av vurderingen av oppfyllelsen nevnt i nr. 3.1.1, skal klassifiseres slik:

a)  akseptabelt sikkerhetsnivå,
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b)  mulig svekkelse av sikkerhetsnivå,

c)  sannsynlig svekkelse av sikkerhetsnivå.

3.2.  Trinnvis beskrivelse av framgangsmåten nevnt i nr. 3.1.1 bokstav a)

3.2.1.  Framgangsmåten for vurderingen av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier består av fire forskjellige trinn 
som beskrevet nedenfor. Det samlede flytskjemaet for beslutningsprosessen ved framgangsmåten er vist i tillegg 
2, der positive og negative piler i beslutningen tilsvarer henholdsvis «godkjent» og «ikke-godkjent» resultat i de 
ulike trinnene av vurderingen.

3.2.2.  Det første vurderingstrinnet skal kontrollere om det observerte sikkerhetsnivået oppfyller den nasjonale 
referanseverdien eller ikke. Det observerte sikkerhetsnivået skal måles ved hjelp av målenhetene oppført i tillegg 
1 og dataene det vises til i nr. 1.1, med tidsrekker som skal omfatte de siste observasjonsårene som angitt i nr. 3.1. 
Det observerte sikkerhetsnivået skal uttrykkes som:

a)  sikkerhetsnivå observert i det siste rapporteringsåret,

b)  veid glidende gjennomsnitt (MWA), som angitt i nr. 3.3.

Verdiene som gis ved å anvende bokstav a) og b), skal deretter sammenlignes med den nasjonale referanseverdien, 
og dersom én av disse verdiene ikke overstiger den nasjonale referanseverdien, skal sikkerhetsnivået anses 
akseptabelt. Dersom dette ikke er tilfelle, skal framgangsmåten fortsette med det andre vurderingstrinnet.

3.2.3.  Det andre vurderingstrinnet skal anse sikkerhetsnivået som akseptabelt dersom det veide glidende gjennomsnittet 
(MWA) ikke overstiger den nasjonale referanseverdien (NRV) pluss en toleransemargin på 20 %. Dersom dette 
vilkåret ikke er oppfylt, skal byrået be sikkerhetsmyndigheten i den berørte medlemsstaten om å gi nærmere 
opplysninger om den enkeltulykken som har fått størst følger (uttrykt i drepte og veide alvorlige personskader) 
i løpet av de siste observasjonsårene som nevnt i nr. 3.1, bortsett fra de årene som er brukt til å bestemme den 
nasjonale referanseverdien.

Dersom denne enkeltulykken er mer alvorlig, med hensyn til følger, enn den mest alvorlige enkeltulykken som 
inngår i dataene som er brukt til å bestemme den nasjonale referanseverdien, skal den utelukkes fra statistikken. 
Det veide glidende gjennomsnittet beregnes deretter på nytt for å kontrollere om det ligger innenfor ovennevnte 
toleransemargin. Dersom dette er tilfelle, skal sikkerhetsnivået anses akseptabelt. Dersom dette ikke er tilfelle, 
skal framgangsmåten fortsette med det tredje vurderingstrinnet.

3.2.4.  Det tredje vurderingstrinnet skal kontrollere om dette er første gang på de siste tre årene at det andre 
vurderingstrinnet ikke gav bevis for akseptabelt sikkerhetsnivå. Dersom dette er tilfelle, skal resultatet av det 
tredje vurderingstrinnet klassifiseres som «godkjent». Framgangsmåten skal fortsette med det fjerde trinnet, 
uansett resultat av det tredje trinnet.

3.2.5.  Det fjerde vurderingstrinnet skal kontrollere om antall alvorlige ulykker per togkilometer, sammenlignet med de 
foregående årene, forble stabilt (eller sank).  Kriteriene for denne vurderingen skal være hvorvidt det har vært en 
statistisk signifikant økning i antall relevante alvorlige ulykker per togkilometer. Dette skal vurderes ved hjelp 
av en øvre Poisson-toleransegrense som vil bestemme akseptabel variasjon på grunnlag av antall ulykker som 
skjedde i de forskjellige medlemsstatene.

Dersom antall alvorlige ulykker per togkilometer ikke overstiger ovennevnte toleransegrense, antas det at det 
ikke har vært noen statistisk signifikant økning, og resultatet av dette vurderingstrinnet skal klassifiseres som 
«godkjent».

Avhengig av hvilken risikokategori de forskjellige nasjonale referanseverdiene som inngår i vurderingen av 
oppfyllelse viser til, skal følgende alvorlige ulykker vurderes i dette vurderingstrinnet:

a)  risiko for passasjerer: alle relevante alvorlige ulykker,

b)  risiko for personale eller ansatte, herunder underleverandørers personale: alle relevante alvorlige ulykker,

c)  risiko for brukere av planovergang: alle relevante alvorlige ulykker som inngår i kategorien «ulykker på 
planoverganger»,

d)  risiko for uvedkommende personer på jernbaneanlegg: alle relevante alvorlige ulykker som inngår i 
kategorien «personulykker forårsaket av rullende materiell i trafikk»,



12.2.2015 Nr. 10/385EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

e)  risiko for andre: alle relevante alvorlige ulykker,

f)  samfunnsrisiko: alle alvorlige ulykker.

3.3.  Fastsettelse av glidende veid gjennomsnitt for den årlige vurderingen av oppfyllelsen av nasjonale referanseverdier

3.3.1.  For hver medlemsstat og for hver av risikokategoriene som det glidende veide gjennomsnittet (MWA) anvendes 
på for i hvert år Y (fra og med Y=2010 og deretter) å utføre vurderingstrinnene beskrevet i nr. 3.2, skal følgende 
faser anvendes for å beregne MWAY: 

a)  beregning av de årlige observasjonene OBSi fra de tilsvarende indikatorene oppført i tillegg 1; som inndata 
anvendes opplysningene som er tilgjengelige fra kildene nevnt i nr. 1.1 for de relevante årene (indeksen i 
antar de verdiene som er definert i formelen nedenfor),

b)  beregning av det aritmetiske n-årige gjennomsnittet (AV) av de årlige observasjonene OBSi [n = 4 første 
gang; n = 5 fra og med 2012],

c)  beregning av den absolutte verdien av forskjellen ABSDIFFi mellom hver årlige observasjon OBSi og AV. 
Dersom ABSDIFFi < 0,01 * AV, tildeles ABSDIFFi en konstant verdi lik 0,01 * AV,

d)  beregning av vekten Wi, ved invertering av ABSDIFFi,

e)  beregning av MWAY etter formelen:

der i er et heltall og { dersom Y = 2010 eller 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

dersom Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

___________
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TILLEGG 1

Målenheter for nasjonale referanseverdier og felles sikkerhetsmål

Risikokategori Målenheter Normaliserings grunnlag

1.  Passasjerer 1.1 Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker / 
Antall passasjertogkilometer per år

Passasjertogkilometer per år

1.2 Antall drepe og veide alvorlige personskader blant 
passasjerer per år som følge av alvorlige ulykker / 
Antall passasjerkilometer per år

Passasjerkilometer per år

2.  Personale Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
personale per år som følge av alvorlige ulykker / Antall 
togkilometer per år

Togkilometer per år

3.  Brukere av planovergang 3.1 Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
brukere av planovergang per år som følge av alvorlige 
ulykker / Antall togkilometer per år

Togkilometer per år

3.2 Antall drepte og veide alvorlige personskader 
blant brukere av planovergang per år som følge av 
alvorlige ulykker / [(Antall togkilometer per år * Antall 
planoverganger) / Sporkilometer)]

(Togkilometer per år * 
Antall planoverganger) / 
Sporkilometer

4.  Andre Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
personer i kategorien «andre» per år som følge av 
alvorlige ulykker / Antall togkilometer per år

Togkilometer per år

5.  Uvedkommende personer 
på jernbaneanlegg

Antall drepte og veide alvorlige personskader blant 
uvedkommende personer på jernbaneanlegg per år, 
som følge av alvorlige ulykker / Antall togkilometer 
per år

Togkilometer per år

6.  Samfunnsrisiko Samlet antall drepte og veide alvorlige personskader 
per år som følge av alvorlige ulykker / Antall 
togkilometer per år

Togkilometer per år
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TILLEGG 2

Flytskjema for beslutningsprosessen ved framgangsmåten nevnt i nr. 3.1.1 bokstav a) i vedlegget
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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 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen på Fellesskapets 
jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til anbefalingen fra Det europeiske 
jernbanebyrå om den europeiske gjennomføringsplanen (ERA-
REC-02-2009-ERTMS) av 23. februar 2009, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Hver tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) bør 
angi strategien for gjennomføring av TSI-ene og hvilke 
trinn som må gjennomføres for å gjennomføre en gradvis 
overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, 
der overholdelse av TSI-ene skal være normen.

2) I kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om 
den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med 
hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» i 
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog(2) fastsettes TSI-en for delsystemet «styring, kontroll 
og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog.

3) I samsvar med artikkel 3 i vedtak 2006/679/
EF har medlemsstatene utarbeidet en nasjonal 
gjennomføringsplan for TSI-en «styring, kontroll og 
signal» og har oversendt denne gjennomføringsplanen til 
Kommisjonen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 25.7.2009, s. 60, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 23.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1.

4) På grunnlag av disse nasjonale planene skal det utarbeides 
en hovedplan for EU i henhold til prinsippene fastsatt i 
kapittel 7 i vedlegget til vedtak 2006/679/EF.

5) Kapittel 7 i vedlegget til vedtak 2006/679/EF fastsetter 
at hovedplanen for EU skal tilføyes til TSI-en gjennom 
en revisjonsframgangsmåte og kalles den europeiske 
gjennomføringsplanen.

6) I direktiv 2008/57/EF angis det at TSI-er kan utgjøre den 
nødvendige rammen for å avgjøre om det foreliggende 
delsystemet må godkjennes på nytt samt hvilke frister 
som gjelder.

7) Strategien for gjennomføring av TSI-en «styring, kontroll 
og signal» bør ikke bare baseres på at delsystemene 
er i samsvar med TSI-en på det tidspunkt de settes i 
drift, ajourføres eller fornyes, men bør også baseres på 
en samordnet gjennomføring langs felleseuropeiske 
korridorer mellom de viktigste europeiske 
godstransportområdene. Ettersom samtrafikkevne 
bare kan oppnås dersom korridorene er fullt utstyrt, 
bør egnede frister for fornyelse eller ajourføring av 
delsystemet fastsettes innenfor rammen av en europeisk 
gjennomføringsplan.

8) Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak for å 
gjøre tilgjengelig en ekstern særskilt overføringsenhet for 
sine nedarvede systemer av klasse B oppført i vedlegg B 
til TSI-en.

9) Prosjekter som gjelder ERTMS (the European Rail 
Traffic Management System) kan generelt, og særlig når 
det gjelder jernbanelinjer som omfattes av den europeiske 
gjennomføringsplanen, motta fellesskapsstøtte gjennom 
TEN-T-programmet eller andre fellesskapsfinansierte 
støtteprogrammer.

10) Tilstrekkelig økonomisk støtte er avgjørende for å 
sikre gjennomføringen av ERTMS i samsvar med 
virkeområdet og fristene som er fastsatt i den europeiske 
gjennomføringsplanen. Planen kan derfor tilpasses for å 
ta hensyn til tilgjengelige midler.

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. juli 2009

om endring av vedtak 2006/679/EF når det gjelder gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen 
for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog

[meddelt under nummer K(2009) 5607]

 (2009/561/EF)(*)

2015/EØS/10/46
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11) Leverandørene av ERTMS-utstyr om bord har bekreftet 
at de vil kunne levere utstyr om bord som er i samsvar 
med den nye standarden (kjent som basisversjon 3) senest 
i 2015. Internasjonale lokomotiver som leveres fra og 
med den datoen, bør derfor som hovedregel være utstyrt 
med ERTMS.

12) Vedtak 2006/679/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen for jernbanesikkerhet og samtrafikk nedsatt 
i samsvar med artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til vedtak nr. 2006/679/EF gjøres følgende 
endringer:

1. Avsnitt 7.1, 7.2 og 7.3 erstattes med teksten i vedlegget til 
dette vedtak.

2. I avsnitt 7.4.2.3 erstattes henvisningen til avsnitt 7.2.2.5 
med en henvisning til avsnitt 7.2.

Artikkel 2

Innen 31. desember 2015 skal Kommisjonen evaluere 
gjennomføringen av den europeiske gjennomføringsplanen, og 
med utgangspunkt i en analyse av utviklingen i gjennomføringen 
fram til 2015, tilgjengeligheten av utstyr som er i samsvar 
med den nye standarden (basisversjon 3), og kildene og 
finansieringen som er tilgjengelig for å støtte gjennomføringen 
av ERTMS, avgjøre om det er nødvendig å endre dette vedtak, 
særlig med hensyn til jernbanelinjene som skal være utstyrt 
innen 2020. Medlemsstatene skal delta i denne analysen.

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse fra 1. september 2009.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/390 12.2.2015

VEDLEGG

Avsnitt 7.1, 7.2 og 7.3 i vedlegget til vedtak 2006/679/EF erstattes med følgende:

«7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR DELSYSTEMET «STYRING OG KONTROLL»

I dette kapittelet gjennomgås strategien for den europeiske gjennomføringsplanen av TSI for ERTMS og for de 
trinnene som skal fullføres for å gjennomføre en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, 
der overholdelse av TSI-ene skal være normen.

Den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS får ikke anvendelse på jernbanelinjer på en medlemsstats 
territorium dersom medlemsstatens jernbanenett er atskilt eller isolert fra resten av Fellesskapets jernbanenett 
på grunn av havet eller som følge av særlige geografiske forhold. Denne strategien får ikke anvendelse på 
lokomotiver som utelukkende kjører på slike jernbanelinjer.

7.1. ERTMS-funksjoner langs sporet

Formålet med den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS er å sikre at lokomotiver, motorvogner og 
annet rullende materiell utstyrt med ERTMS gradvis kan få adgang til flere jernbanelinjer, havner, terminaler og 
rangerstasjoner uten å behøve nasjonalt utstyr i tillegg til ERTMS.

Gjennomføringsplanen krever for dette formål ikke at eksisterende klasse B-systemer fjernes fra jernbanelinjene 
som omfattes av planen. Innen datoen fastsatt i gjennomføringsplanen skal imidlertid utstyr med et klasse 
B-system ikke være et vilkår for å få adgang til jernbanelinjene som omfattes av gjennomføringsplanen for 
lokomotiver, motorvogner og annet rullende materiell utstyrt med ERTMS.

Når terminalområder som f.eks. havner eller særskilte jernbanelinjer i en havn, ikke er utstyrt med et klasse 
B-system, innebærer kravet knyttet til disse terminalområdenes «forbindelse» ikke nødvendigvis at disse 
terminalene eller jernbanelinjene må utstyres med ERTMS, så lenge utstyr med et klasse B-system ikke kreves 
som et vilkår for å få adgang til jernbanelinjene.

For jernbanelinjer som består av et dobbeltspor eller mer, anses jernbanelinjen som utstyrt når et dobbeltspor 
er blitt utstyrt. Når det er flere enn én jernbanelinje i en korridorstrekning, skal minst én jernbanelinje være 
utstyrt på strekningen, og hele korridoren anses som utstyrt når minst én jernbanelinje er blitt utstyrt langs hele 
korridoren.

7.1.1. Korridorer

De seks korridorene som beskrives i tillegg I, skal utstyres med ERTMS i samsvar med tidsplanen som angis i 
tillegget(*).

7.1.2. Forbindelse til de viktigste europeiske havnene, rangerstasjonene, godsterminalene og 
godstransportområdene

Havnene, rangerstasjonene, godsterminalene og godstransportområdene som er oppført i tillegg II, skal være 
knyttet til minst én av de seks korridorene angitt i tillegg I på den dato og de vilkår som er angitt i vedlegg II.

7.1.3.  EU-finansierte prosjekter

Med forbehold for avsnitt 7.1.1 og 7.1.2 er montering av ERTMS/ETCS obligatorisk i følgende tilfeller:

– ved nye installasjoner av delen for togkontroll i utstyr for styring, kontroll og signal,

– ved oppgradering av delen for togkontroll i utstyr for styring, kontroll og signal som allerede er i drift, og 
som medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne,

for infrastrukturprosjekter for jernbanen som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond for regionalutvikling 
og/eller utjevningsfond (rådsforordning (EF) nr. 1083/2006(**) og/eller TEN-T-fond (europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 1692/96/EF(***).
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Dersom signalsystemet fornyes på korte (mindre enn 150 km) og atskilte strekninger på en jernbanelinje, kan 
Kommisjonen innvilge unntak fra denne regelen, forutsatt at ERTMS installeres før den tidligste av følgende to 
datoer:

– 5 år etter at prosjektet avsluttes,

– på det tidspunkt delstrekningen koples sammen med en annen jernbanelinje med ERTMS-utstyr.

I dette avsnitt kalles den tidligste av disse to datoene «siste frist for installering av utstyr».

Den berørte medlemsstat skal oversende Kommisjonen en saksmappe. Denne saksmappen skal inneholde en 
økonomisk analyse som viser at det gir en betydelig økonomisk og/eller teknisk fordel å sette ERTMS i drift på 
siste frist for installering av utstyr i stedet for i forbindelse med gjennomføringen av det EU-finansierte prosjektet.

En medlemsstat kan påberope seg en slik klausul bare dersom anbudet knyttet til fornyelsen eller oppgraderingen 
av togkontrollsystemet inneholder en klar mulighet til å velge ERTMS-utstyr for jernbanelinjen, enten i 
forbindelse med gjennomføringen av prosjektet eller ved siste frist for installering av utstyret.

Kommisjonen skal analysere den oversendte saksmappen og tiltakene som foreslås av medlemsstaten, og skal 
underrette komiteen nevnt i artikkel 29 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF(****) om resultatene av 
analysen. Når et unntak innvilges, skal medlemsstaten sikre at ERTMS installeres før siste frist for installering 
av utstyret.

7.1.4. Forhold som forutsetter valgfrie funksjoner

I henhold til egenskapene til styrings- og kontrollutstyr montert langs sporet og deres grensesnitt mot andre 
delsystemer, kan det vise seg nødvendig å gjennomføre noen funksjoner langs sporet som ikke er klassifisert som 
obligatoriske i visse anvendelser, for å sikre at de grunnleggende kravene overholdes.

Gjennomføringen av nasjonale eller valgfrie funksjoner langs sporet skal ikke hindre tog som bare oppfyller de 
obligatoriske kravene til et system om bord av klasse A, i å trafikkere på nevnte infrastruktur, med unntak for det 
som kreves for følgende valgfrie funksjoner om bord:

– anvendelse av utstyr montert langs sporet for ETCS-nivå 3 som krever siste-vogn-kontroll om bord,

– anvendelse av utstyr montert langs sporet for ETCS nivå 1 med in-fill-funksjonalitet om bord dersom 
aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (f.eks. beskyttelse av farlige punkter),

– når ETCS krever dataoverføring via radio, skal dataoverføringstjenestene for GSM-R oppfylle kravene til 
ETCS-dataoverføring,

– ved bruk av utstyr montert om bord som inneholder en KER STM, kan det være nødvendig å gjennomføre 
K-grensesnitt.

7.1.5. Nedarvede systemer

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til nedarvede systemer som angis i vedlegg B til TSI-en, og deres 
grensesnitt, bevarer sine funksjoner i samme omfang som det er spesifisert for nå, med unntak fra de endringene 
som anses som nødvendige for å redusere de svakhetene ved disse systemene som har med sikkerhet å gjøre. 
Medlemsstatene skal stille til rådighet nødvendige opplysninger om sine nedarvede systemer som kreves for å 
utvikle og sertifisere utstyr som tillater samtrafikkevne mellom utstyr av klasse A og medlemsstatenes nedarvede 
utstyr av klasse B.

7.1.6. Melding

For hver korridorstrekning som beskrives i tillegg I, skal medlemsstatene enten oversende Kommisjonen 
en detaljert tidsplan som viser når korridorstrekningen skal være utstyrt med ERTMS, eller bekrefte at 
korridorstrekningen allerede har fått slikt utstyr. Opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før 
den siste fristen for installering av utstyr for korridorstrekningen som er angitt i tillegg I.
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For hver havn, rangerstasjon, godsterminal eller hvert godstransportområde oppført i tillegg II, skal 
medlemsstatene opplyse om de særskilte jernbanelinjene som skal brukes for å sikre forbindelsen til en av 
korridorene oppført i tillegg I. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før fristen angitt i 
tillegg II, og skal angi siste frist for installering av utstyr for denne havnen, rangerstasjonen, godsterminalen eller 
dette godstransportområdet. Kommisjonen for de europeiske fellesskap kan ved behov kreve tilpasninger, særlig 
for å sikre forbindelsen mellom utstyrte jernbanelinjer ved grensene. Medlemsstatene skal enten oversende 
Kommisjonen en detaljert tidsplan som viser når disse særskilte jernbanelinjene skal være utstyrt med ERTMS, 
eller bekrefte at disse særskilte jernbanelinjene allerede er utstyrt med ERTMS. Disse opplysningene skal 
oversendes Kommisjonen senest tre år etter datoen som er angitt i tillegg II, og skal angi siste frist for installering 
av utstyr for denne havnen, rangerstasjonen, godsterminalen eller dette godstransportområdet.

De detaljerte tidsplanene skal særlig angi på hvilken dato anbudskontrakten for utstyret til jernbanelinjen vil bli 
inngått, hvilke framgangsmåter som anvendes for å sikre samtrafikkevne med hensyn til nabolandene i korridoren 
samt de viktigste milepælene for prosjektet. Medlemsstatene skal hver tolvte måned underrette Kommisjonen om 
utviklingen i gjennomføringen på disse jernbanelinjene, i form av en ajourført tidsplan.

7.1.7. Forsinkelser

Når en medlemsstat har rimelig grunn til å vente forsinkelser med hensyn til fristene fastsatt i dette vedtak, skal 
den umiddelbart underrette Kommisjonen. Den skal oversende Kommisjonen en saksmappe som inneholder en 
teknisk beskrivelse av prosjektet og en ajourført plan. Saksmappen skal også forklare grunnene til forsinkelsen 
og skal angi hvilke korrigerende tiltak medlemsstaten har truffet.

En ytterligere forsinkelse på høyst tre år kan innvilges for en medlemsstat når grunnene til forsinkelsen ligger 
utenfor medlemsstatens kontroll, for eksempel leverandørsvikt eller problemer med hensyn til harmoniseringen 
og godkjenningsprosessen på grunn av mangel på egnede prøvekjøretøyer. En slik klausul kan påberopes av en 
medlemsstat bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

– meldingene nevnt i avsnitt 7.1.6 ble mottatt i tide og var uttømmende,

– saksmappen nevnt i avsnitt 7.1.7 første ledd inneholder klar dokumentasjon på at grunnene til forsinkelsen 
lå utenfor medlemsstatens kontroll,

– en vedkommende myndighet har ansvar for samordningen mellom leverandører av utstyr til bruk om bord 
og langs sporet, samt for integrering og prøving av produktene,

– eksisterende laboratorier er brukt på egnet måte,

– det er dokumentert at egnede tiltak er iverksatt for å gjøre en ytterligere forsinkelse minst mulig.

Kommisjonen skal analysere den oversendte saksmappen og tiltakene som foreslås av medlemsstaten, og skal 
underrette komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF om resultatene av analysen.

7.2. ETCS-funksjoner om bord

Nye lokomotiver, nye motorvogner og andre nye jernbanevogner med førerhus som kan kjøre uten trekkraft, som 
bestilles etter 1. januar 2012 eller settes i drift etter 1. januar 2015, skal være utstyrt med ERTMS.

Dette kravet gjelder ikke nye skiftelokomotiver og andre nye lokomotiver, nye motorvogner og andre nye 
jernbanevogner som er utstyrt med et førerhus, dersom de er utformet utelukkende for nasjonal trafikk eller 
regional grensekryssende trafikk. Medlemsstatene kan imidlertid innføre ytterligere krav på nasjonalt plan, 
særlig med sikte på å:

– begrense adgangen til ERTMS-utstyrte jernbanelinjer til lokomotiver med ERTMS-utstyr, slik at eksisterende 
nasjonale systemer kan avvikles,

– kreve at nye skiftelokomotiver og/eller andre nye jernbanevogner som er utstyrt med et førerhus, selv om de 
er utformet utelukkende for nasjonal trafikk eller regional grensekryssende trafikk, utstyres med ERTMS.
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7.3. GSM-R — Særlige gjennomføringsregler

Disse reglene får anvendelse i tillegg til reglene fastsatt i avsnitt 7.1 og 7.2.

7.3.1. Anlegg montert langs sporet

Det er obligatorisk med installasjon av GSM-R-system i følgende tilfeller:

– med hensyn til nye installasjoner av radiodelen i utstyr for styring, kontroll og signal,

– med hensyn til oppgradering av radiodelen i utstyr for styring, kontroll og signal som allerede er i drift, og 
som medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne.

7.3.2. Anlegg montert om bord

Det er obligatorisk å installere GSM-R-system i rullende materiell som skal brukes på en linje som omfatter 
minst ett sporfelt som er utstyrt med grensesnitt av klasse A (selv om det overlapper et system av klasse B) i 
følgende tilfeller:

– med hensyn til nye installasjoner av radiodelen i utstyr for styring, kontroll og signal,

– med hensyn til oppgradering av radiodelen i utstyr for styring, kontroll og signal som allerede er i drift, og 
som medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne.

7.3.3. Nedarvede systemer

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til nedarvede systemer som angis i vedlegg B til TSI-en, og deres 
grensesnitt, bevarer sine funksjoner i samme omfang som det er spesifisert for nå, med unntak for de endringene 
som anses som nødvendige for å redusere de svakhetene ved disse systemene som har med sikkerhet å gjøre. 
Medlemsstatene skal stille til rådighet nødvendige opplysninger om sine nedarvede systemer som kreves for å 
utvikle og sertifisere utstyr som tillater samtrafikkevne mellom utstyr av klasse A og medlemsstatenes nedarvede 
utstyr av klasse B.

_____________________
(*) Tillegg I angir siste dato for installering av utstyr, med sikte på en trinnvis oppbygging av et sammenhengende ERTMS-nett.
(**) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 25.
(***) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
(****)  EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

__________
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Tillegg I

Særskilte jernbanelinjer som inngår i korridorene

Korridor A – utstyret skal være installert innen 2015
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Korridor B(1)

(1) Med forbehold for regelverket som får anvendelse på det transeuropeiske høyhastighetsnettet, kan det opprettes forbindelser 
gjennom strekninger med høyhastighetsnett, forutsatt at det tildeles spor for godstog. I 2020 vil minst én forbindelse med ERTMS-
utstyr være opprettet mellom Danmark og Tyskland (Flensburg–Hamburg eller Rødby–Puttgarden), men ikke nødvendigvis to. 
Tunnellen under Brenner-passet vil bli utstyrt med ERTMS når infrastrukturarbeidet er fullført (måldato 2020).
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Korridor C(1)

(1) En forbindelse mellom Nancy og Reding vil bli opprettet innen 2020.
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Korridor D(1)

(1) Ytterligere to strekninger vil bli utstyrt innen 2020: Montmélian–Grenoble–Valence og Lyon–Valence–Arles–Miramas (venstre 
Rhône-bredde).
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Korridor E
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Korridor F
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Tillegg II

De viktigste europeiske havnene, rangerstasjonene, godsterminalene og godstransportområdene(1)

Stat Godstransportområde Dato Merknad

Belgia Antwerpen 31.12.2015 En forbindelse til Rotterdam skal også opprettes 
innen 2020.

Gent 31.12.2020

Zeebrugge 31.12.2020

Bulgaria Burgas 31.12.2020 Tilkoplingen til korridor E krever at strekningen 
Bourgas–Sofia og Sofia–Vidin-Calafat samt 
Calafat–Curtici i Romania (PP22) utstyres.

Den tsjekkiske 
republikk

Praha 31.12.2015

Lovosice 31.12.2020

Danmark Taulov 31.12.2020 Tilkopling av denne terminalen krever at 
jernbanelinjen Flensburg–Padborg velges som 
ERTMS-utstyrt forbindelse — se fotnote 1 i 
tillegg I til vedlegget.

Tyskland Dresden(1) 31.12.2020 Innen 2020 skal også en direkte forbindelse 
mellom korridor E og korridor F (fra Dresden til 
Hannover) sikres.

Lübeck 31.12.2020

Duisburg 31.12.2015

Hamburg(2) 31.12.2020

Köln 31.12.2015

München 31.12.2015

Hannover 31.12.2015

Rostock 31.12.2015

Ludwigshafen/
Mannheim

31.12.2015

Nürnberg 31.12.2020

Hellas Pireus 31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at strekningen 
Kulata–Sofia i Bulgaria utstyres.

Spania Algeciras 31.12.2020

Madrid 31.12.2020

Pamplona 31.12.2020 Tre forbindelser kreves. En forbindelse til Paris via 
Hendaye, en forbindelse fra Pamplona til Madrid 
og en forbindelse fra Pamplona til korridor D via 
Zaragoza.

Zaragoza 31.12.2020

Tarragona 31.12.2020

Barcelona 31.12.2015

Valencia 31.12.2020

Frankrike Marseille 31.12.2020

Perpignan 31.12.2015

Avignon 31.12.2015

Lyon 31.12.2015

Le Havre 31.12.2020

Lille 31.12.2020

Dunkerque 31.12.2020

Paris 31.12.2020 Innen 2020 vil følgende forbindelser være 
opprettet: i) Hendaye ii) Channel Tunnel iii) Dijon 
iv) Metz via Epernay og Châlons-en-Champagne.
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Stat Godstransportområde Dato Merknad

Italia La Spezia 31.12.2020

Genève 31.12.2015

Gioia Tauro 31.12.2020

Verona 31.12.2015

Milano 31.12.2015

Taranto 31.12.2020

Bari 31.12.2020

Padova 31.12.2015

Trieste 31.12.2015

Novara 31.12.2015

Bologne 31.12.2020

Roma 31.12.2020

Luxembourg Bettembourg 31.12.2015

Ungarn Budapest 31.12.2015

Nederland Amsterdam 31.12.2020

Rotterdam 31.12.2015 En forbindelse til Antwerpen skal også opprettes 
innen 2020.

Østerrike Graz 31.12.2020

Wien 31.12.2020

Polen Gdynia 31.12.2015

Katowice 31.12.2020

Wroclaw 31.12.2015 Innen 2020 skal strekningen Wroclaw-Legnica 
utrustes for å sikre en direkte forbindelse til den 
tyske grensen (Gorlitz).

Gliwice 31.12.2015

Poznań 31.12.2015

Warszawa 31.12.2015

Portugal Sines 31.12.2020

Lisboa 31.12.2020

Romania Constanța 31.12.2015

Slovenia Koper 31.12.2015

Ljubljana 31.12.2015

Slovakia Bratislava 31.12.2015

Det forente 
kongerike

Bristol Denne terminalen vil bli tilsluttet når korridor C forlenges til kanaltunnelen.

(1) Tyskland vil gjøre sitt beste for å installere utstyr på strekningen mellom Dresden og den tsjekkiske grensen i korridor E på en 
tidligere dato.

(2) Tyskland vil sikre at en jernbaneforbindelse til Hamburg utstyres, men havneområdet blir kanskje bare delvis utstyrt innen 2020.

____________
(1) Listen over knutepunkter i dette tillegget kan revideres, forutsatt at eventuelle revisjoner ikke reduserer godstrafikken eller får 

betydelig innvirkning på prosjekter i andre medlemsstater.

_________________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

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 98/18/EF av 17. mars 1998 om 
sikkerhetsstandarder for passasjerskip(3) er blitt betydelig 
endret flere ganger(4). Ettersom det skal foretas ytterligere 
endringer, bør direktivet omarbeides av hensyn til 
klarheten.

2) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk må det 
vedtas tiltak for å styrke sikkerheten ved sjøtransport.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 25.6.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 25.

(1) EUT C 151 av 17.6.2008, s. 35.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 21. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 23. april 2009.
(3) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1.
(4) Se vedlegg IV del A.

3) Fellesskapet er meget bekymret over ulykker med 
passasjerskip som har medført store tap av menneskeliv. 
Personer som bruker passasjerskip og hurtiggående 
passasjerfartøyer i Fellesskapet, har rett til å forvente og 
ha tillit til at sikkerheten om bord er tilstrekkelig høy.

4) Arbeidsutstyr og arbeidstakeres personlige verneutstyr 
omfattes ikke av dette direktiv, ettersom bestemmelsene i 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(5) samt de relevante bestemmelsene i 
de aktuelle særdirektivene får anvendelse på bruken av 
slikt utstyr på passasjerskip i innenriksfart.

5) Passasjertransporttjenester til sjøs mellom medlems-
statene er allerede liberalisert ved rådsforordning (EØF) 
nr. 4055/86 av 22. desember 1986 om anvendelse av 
prinsippet om adgang til å yte tjenester på sjøtransport 
mellom medlemsstater og mellom medlemsstater og 
tredjestater(6). Anvendelsen av prinsippet om adgang 
til å yte tjenester innen sjøtransport i medlemsstatene 
(maritim kabotasje) er fastsatt ved rådsforordning (EØF) 
nr. 3577/92(7).

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(6) EFT L 378 av 31.12.1986, s. 1.
(7) EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/45/EF

av 6. mai 2009

om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

(Omarbeiding)(*)

2015/EØS/10/47
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6) For å oppnå et høyt sikkerhetsnivå og for å fjerne 
handelshindringer er det nødvendig å fastsette 
harmoniserte sikkerhetsstandarder på et hensiktsmessig 
nivå for passasjerskip og -fartøyer i innenriksfart. 
Standarder for fartøyer i utenriksfart utarbeides i Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO). Det bør 
finnes framgangsmåter for å anmode om tiltak fra IMO 
for å bringe standardene for utenriksfart i samsvar med 
standardene i dette direktiv.

7) Særlig i lys av betydningen av passasjertransport til sjøs 
for det indre marked er tiltak på fellesskapsnivå den 
eneste mulighet for å oppnå et felles sikkerhetsnivå for 
skip i hele Fellesskapet.

8) I lys av forholdsmessighetsprinsippet er et direktiv 
det egnede juridiske virkemiddelet, da dette gir en 
ramme for ensartet og obligatorisk anvendelse av 
sikkerhetsstandardene i medlemsstatene, mens hver 
enkelt medlemsstat får anledning til å bestemme hvilke 
gjennomføringsmetoder som passer best i dens interne 
system.

9) Med sikte på å bedre sikkerheten og unngå konkurranse-
vridning bør de felles sikkerhetskravene få anvendelse 
på passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i 
innenriksfart i Fellesskapet, uansett hvilket flagg de fører. 
Det er likevel nødvendig å unnta enkelte skipskategorier 
som reglene i dette direktiv ikke er teknisk egnet for eller 
ikke er økonomisk bærekraftige for.

10) Passasjerskip bør inndeles i forskjellige klasser etter 
aksjonsradius og forholdene i de havområdene de 
trafikkerer. Hurtiggående passasjerfartøyer bør inndeles 
i kategorier i samsvar med bestemmelsene i IMOs 
internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer 
(High Speed Craft Code).

11) Hovedreferanserammen for sikkerhetsstandardene bør 
være Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for 
menneskeliv til sjøs av 1974 (SOLAS-konvensjonen 
av 1974) med endringer, som omfatter internasjonalt 
avtalte standarder for passasjerskip og hurtiggående 
passasjerfartøyer i utenriksfart, samt aktuelle IMO-
resolusjoner og andre tiltak som utfyller og fortolker 
denne konvensjonen.

12) De forskjellige klassene av nye og eksisterende 
passasjerskip forutsetter forskjellige framgangsmåter for 
fastsettelse av sikkerhetskrav som sikrer et likeverdig 
sikkerhetsnivå i lys av disse forskjellige klassenes 
særskilte behov og begrensninger. Med hensyn til 
sikkerhetskravene som skal overholdes, bør det skilles 
mellom nye og eksisterende skip, da det ville innebære 
så store konstruksjonsmessige endringer å pålegge 

eksisterende skip samme regler som nye skip at de ikke 
ville bli økonomisk bærekraftige.

13) De økonomiske og tekniske konsekvensene av å 
oppgradere eksisterende skip til standardene fastsatt i dette 
direktiv gjør det berettiget med visse overgangsperioder.

14) I lys av de betydelige forskjellene i utforming, 
konstruksjon og bruk av hurtiggående passasjerfartøyer 
sammenlignet med tradisjonelle passasjerskip bør slike 
fartøyer pålegges å overholde særskilte regler.

15) Det bør ikke kreves at skipsutstyr som overholder 
bestemmelsene i rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 
1996 om skipsutstyr(1) og er installert om bord på 
et passasjerskip, gjennomgår ytterligere prøving, da 
slikt utstyr allerede omfattes av de standardene og 
framgangsmåtene som er fastsatt i direktivet.

16) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF 
av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav for roro-
passasjerskip(2) ble det innført strengere stabilitetskrav 
for roro-passasjerfartøyer i utenriksfart til og fra havner 
i Fellesskapet, og disse strengere kravene bør også 
få anvendelse på visse kategorier av slike fartøyer i 
innenriksfart under samme sjøforhold. Manglende 
anvendelse av slike stabilitetskrav kan føre til at roro-
passasjerskip tas ut av drift etter et visst antall år. 
Med tanke på de ombygginger av eksisterende roro-
passasjerskip som kan være nødvendige for at de skal 
oppfylle de særlige stabilitetskravene, bør disse kravene 
innføres over et tidsrom på flere år, slik at den berørte 
del av bransjen får tilstrekkelig tid til å oppfylle kravene. 
Det bør derfor settes opp en tidsplan for innfasing av 
eksisterende skip. Denne tidsplanen for innfasing bør ikke 
påvirke gjennomføringen av de særlige stabilitetskravene 
i havområdene som omfattes av vedleggene til Stockholm-
avtalen av 28. februar 1996.

17) Det er viktig å treffe hensiktsmessige tiltak for å garantere 
sikker atkomst for bevegelseshemmede personer til 
passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer i 
innenriksfart i medlemsstatene.

18) Forutsatt kontroll etter komitéframgangsmåten kan 
medlemsstatene vedta ytterligere sikkerhetskrav dersom 
disse er berettiget ut fra lokale omstendigheter, tillate 
bruk av likeverdige standarder eller vedta fritak fra 
bestemmelsene i dette direktiv på visse driftsmessige 
vilkår eller vedta sikringstiltak under ualminnelige, 
farlige omstendigheter.

(1) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25.
(2) EFT L 123 av 17.5.2003, s. 22.
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19) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 
av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS)
(1) har sentralisert oppgavene til komiteene nedsatt i 
henhold til Fellesskapets regelverk for sjøsikkerhet, 
hindring av forurensning fra skip og leve- og arbeidsvilkår 
om bord på skip.

20) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 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 gitt Kommisjonen(2).

21) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å tilpasse visse 
bestemmelser i dette direktiv, herunder vedleggene, for å 
ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan og særlig 
endringer i internasjonale konvensjoner. 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.

22) For å kontrollere effektiv gjennomføring og overholdelse 
av dette direktiv bør det foretas besiktelse på nye 
og eksisterende passasjerskip og -fartøyer. Samsvar 
med dette direktiv bør sertifiseres av eller på vegne av 
flaggstatens myndighet.

23) For å sikre full anvendelse av dette direktiv bør 
medlemsstatene fastsette en ordning med sanksjoner 
for brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv, og bør kontrollere overholdelsen 
av bestemmelsene i dette direktiv på grunnlag av  
bestemmelser som bygger på dem som er fastsatt 
i rådsdirektiv 95/21/EF av 19. juni 1995 om 
havnestatskontroll av skip(3).

24) De nye bestemmelsene som innføres i dette direktiv, 
gjelder bare komitéframgangsmåtene. Det er derfor ikke 
nødvendig å innarbeide dem i medlemsstatenes nasjonale 
lovgivning.

25) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg IV del B —

(1) EFT L 324 av 29.11.2002, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å innføre et ensartet nivå 
for sikkerheten for liv og eiendom på nye og eksisterende 
passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer, når begge 
skips- og fartøykategorier går i innenriksfart, og å fastsette 
framgangsmåter for forhandlinger på internasjonalt plan med 
henblikk på å harmonisere reglene for passasjerskip som går i 
utenriksfart.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «internasjonale konvensjoner» Den internasjonale 
konvensjon av 1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs 
(SOLAS-konvensjonen av 1974) og Den internasjonale 
konvensjon av 1966 om lastelinjer, med gjeldende 
protokoller og endringer,

b) «regelverket for intakt stabilitet» Code on Intact Stability 
for all types of ships covered by IMO Instruments, som er 
fastsatt av IMOs forsamling ved resolusjon A.749(18) av 4. 
november 1993, med endringer,

c) «regelverket for hurtiggående fartøyer» internasjonale 
sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, som er fastsatt 
av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.36(63) 
av 20. mai 1994, i gjeldende versjon,

d) «GMDSS» Det globale maritime nød- og sikkerhetssystem, 
som er fastsatt i kapittel IV i SOLAS-konvensjonen av 
1974, med endringer,

e) «passasjerskip» et skip som fører mer enn tolv passasjerer,

f) «roro-passasjerskip» et skip som fører mer enn tolv 
passasjerer, med roro-lasterom eller spesiallasterom som 
definert i regel II-2/A/2 i vedlegg I,

g) «hurtiggående passasjerfartøy» et hurtiggående fartøy 
som definert i regel X/1 i SOLAS-konvensjonen av 1974, 
med endringer, som fører mer enn tolv passasjerer, unntatt 
passasjerskip som går i innenriksfart i havområder i klasse 
B, C eller D, når

i) deres deplasement tilsvarende konstruksjonsvannlinjen 
er mindre enn 500 m³, og

ii) deres største hastighet, som definert i nr. 1.4.30 i 
regelverket for hurtiggående fartøyer, er mindre enn 20 
knop,
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h) «nytt skip» et skip som ble kjølstrukket eller var på et 
tilsvarende byggetrinn på eller etter 1. juli 1998. Med «et 
tilsvarende byggetrinn» menes det trinn der

i) bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, 
begynner, og

ii) montering av vedkommende skip er begynt og utgjør 
minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede masse av 
alle konstruksjonsmaterialer, dersom denne verdien er 
mindre,

i) «eksisterende skip» et skip som ikke er et nytt skip,

j) «alder» skipets alder uttrykt i antall år som er gått siden 
leveringsdatoen for skipet,

k) «passasjer» enhver person med unntak av 

i) skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre 
personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i 
hvilken som helst stilling om bord, og 

ii) barn under ett år,

l) «skipslengde», med mindre annet er uttrykkelig fastsatt,  
96 % av hele lengden på en vannlinje tilsvarende 85 % av 
den minste dybden i risset målt fra overkanten av kjølen, 
eller lengden fra forkant av forstavnen til rorstammens akse 
på samme vannlinje, dersom denne lengden er større. I skip 
konstruert med styrlast skal vannlinjen som denne lengden 
er målt på, være parallell med konstruksjonsvannlinjen,

m) «baughøyde» baughøyden definert i regel 39 i Den 
internasjonale konvensjon av 1966 om lastelinjer som 
den vertikale avstanden ved forre perpendikulær mellom 
vannlinjen som tilsvarer det tildelte sommerfribordet og 
trim på grunn av styrlast, og overkanten av utsatt dekk i 
borde,

n) «skip med heldekk» et skip som er utstyrt med heldekk som 
er utsatt for vær og sjø, som har faste midler til lukking 
av alle åpninger i den utsatte delen, og under hvilket alle 
åpninger i skipssiden er utstyrt med faste lukkemidler som 
minst er værtette.

 Heldekket kan være et vanntett dekk eller en likeverdig 
konstruksjon bestående av et ikke-vanntett dekk som er helt 
dekket av en værtett konstruksjon av tilstrekkelig styrke 
til å opprettholde værtett helhet og utstyrt med værtette 
lukkeinnretninger,

o) «utenriksfart» alle sjøreiser fra en havn i en medlemsstat til 
en havn utenfor medlemsstaten eller omvendt,

p) «innenriksfart» alle sjøreiser i havområder fra en havn i en 
medlemsstat til den samme eller en annen havn i samme 
medlemsstat,

q) «havområde» et område som definert i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2.

 Ved anvendelse av bestemmelsene om radiokommunikasjon 
vil definisjonene av havområder imidlertid være som 
fastsatt i kapittel IV regel 2 i SOLAS-konvensjonen av 
1974 med endringer,

r) «havneområde» et annet område enn et havområde, som 
definert av medlemsstatene, som strekker seg til de ytterste 
havneanlegg som utgjør en integrert del av havnesystemet, 
eller til grenser som defineres av naturlige geografiske trekk 
som beskytter en elvemunning eller et lignende skjermet 
område,

s) «nødhavn» ethvert naturlig eller kunstig beskyttet område 
som kan brukes som ly av et fartøy under forhold som vil 
kunne sette dets sikkerhet i fare,

t) «flaggstatens myndighet» vedkommende myndigheter i 
den stat hvis flagg skipet eller fartøyet har rett til å føre,

u) «vertsstat» en medlemsstat til eller fra hvis havn(er) et skip 
eller fartøy som fører et annet flagg enn medlemsstatens 
flagg, går i innenriksfart,

v) «godkjent organisasjon» en organisasjon som er godkjent 
i samsvar med artikkel 4 i rådsdirektiv 94/57/EF av 
22. november 1994 om felles regler og standarder for 
organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for 
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse(1),

w) «en sjømil» 1852 meter,

x) «signifikant bølgehøyde» den gjennomsnittlige høyden av 
den høyeste tredel bølgehøyder observert i en gitt periode,

y) «bevegelseshemmede personer» alle personer som har 
særlige problemer med å bruke offentlig transport, herunder 
eldre, funksjonshemmede, personer med sensoriske 
funksjonshemninger og rullestolbrukere, gravide og 
personer i følge med små barn.

(1) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20.
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Artikkel 3

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på følgende passasjerskip 
og -fartøyer, uansett hvilket flagg de fører, når de går i 
innenriksfart:

a) nye passasjerskip,

b) eksisterende passasjerskip med lengde 24 meter eller mer,

c) hurtiggående passasjerfartøyer.

I egenskap av vertsstat skal hver medlemsstat sikre at 
passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som fører 
flagget til en stat som ikke er medlemsstat, fullt ut oppfyller 
kravene i dette direktiv, før de kan gå i innenriksfart i 
vedkommende medlemsstat.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) passasjerskip som er

i) krigs- og troppetransportskip,

ii) skip som ikke har mekaniske framdriftsmidler,

iii) fartøyer som er bygd av annet materiale enn stål eller 
tilsvarende, og som ikke omfattes av standardene for 
hurtiggående fartøyer (resolusjon MSC 36(63)) eller 
Dynamically Supported Craft (resolusjon A.373(X)),

iv) treskip av primitiv konstruksjon,

v) originale historiske passasjerskip og individuelle 
kopier av slike skip, konstruert før 1965 og bygd 
hovedsakelig av opprinnelige materialer,

vi) lystfartøyer, med mindre de har eller vil få besetning 
og føre mer enn tolv passasjerer i kommersiell fart, 
eller

vii) skip som går utelukkende i havneområder,

b) hurtiggående passasjerfartøyer som er

i) krigs- og troppetransportfartøyer,

ii) lystfartøyer, med mindre de har eller vil få besetning 
og føre mer enn tolv passasjerer i kommersiell fart, 
eller

iii) fartøyer som går utelukkende i havneområder.

Artikkel 4

Passasjerskipklasser

1. Passasjerskip inndeles i følgende klasser etter det 
havområde de går i:

«Klasse A»: Passasjerskip som går i annen innenriksfart enn fart 
som omfattes av klasse B, C og D.

«Klasse B»: Passasjerskip som går i innenriksfart der de ikke på 
noe tidspunkt er mer enn 20 sjømil fra kysten, der 
skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels 
tidevannshøyde.

«Klasse C»: Passasjerskip som går i innenriksfart i havområder 
der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på 
mer enn 2,5 m er mindre enn 10 % i en ettårsperiode 
ved helårsdrift, eller i en bestemt begrenset periode 
av året ved drift utelukkende i en slik periode (f.eks. 
sommerdrift), der de ikke på noe tidspunkt er mer enn 
15 sjømil fra en nødhavn, og ikke mer enn 5 sjømil fra 
kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved 
middels tidevannshøyde.

«Klasse D»: Passasjerskip som går i innenriksfart i havområder 
der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på 
mer enn 1,5 m er mindre enn 10 % i en ettårsperiode 
ved helårsdrift, eller i en bestemt begrenset periode 
av året ved drift utelukkende i en slik periode (f.eks. 
sommerdrift), der de ikke på noe tidspunkt er mer enn 
6 sjømil fra en nødhavn, og ikke mer enn 3 sjømil fra 
kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved 
middels tidevannshøyde.

2. Hver medlemsstat skal

a) opprette og ved behov ajourføre en liste over havområder 
som er under deres jurisdiksjon, med avgrensning av 
sonene for helårsdrift og eventuelt drift begrenset til en 
bestemt del av året, ved bruk av de klassekriterier som er 
fastsatt i nr. 1, 

b) offentliggjøre listen i en offentlig database som er tilgjengelig 
på nettstedet til vedkommende sjøfartsmyndighet,

c) underrette Kommisjonen om hvor disse opplysningene kan 
finnes, og når listen endres.

3. For hurtiggående passasjerfartøyer skal kategoriene 
definert i kapittel 1 nr. 1.4.10 og 1.4.11 i regelverket for 
hurtiggående fartøyer anvendes.
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Artikkel 5

Anvendelse

1. Både nye og eksisterende passasjerskip og hurtiggående 
passasjerfartøyer som går i innenriksfart, skal overholde de 
aktuelle sikkerhetsstandardene som er fastsatt i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal ikke med begrunnelse i dette 
direktiv motsette seg at passasjerskip eller hurtiggående 
passasjerfartøyer som oppfyller kravene i dette direktiv, 
herunder eventuelle tilleggskrav pålagt av en medlemsstat i 
samsvar med artikkel 9 nr. 1, brukes i innenriksfart.

I egenskap av vertsstat skal hver medlemsstat anerkjenne 
sikkerhetssertifikater for hurtiggående fartøyer og 
fartstillatelser utstedt av en annen medlemsstat for 
hurtiggående passasjerfartøyer som går i innenriksfart, eller 
sikkerhetssertifikater for passasjerskip nevnt i artikkel 13 utstedt 
av en annen medlemsstat for passasjerskip i innenriksfart.

3. En vertsstat kan inspisere et passasjerskip eller et 
hurtiggående passasjerfartøy som går i innenriksfart, og 
kontrollere dets dokumenter, i samsvar med bestemmelsene i 
direktiv 95/21/EF.

4. Alt skipsutstyr om bord som er oppført i vedlegg A.1 
til direktiv 96/98/EF, og som oppfyller bestemmelsene i 
direktivet, skal anses å være i samsvar med bestemmelsene i 
dette direktiv, uansett om det i vedlegg I til dette direktiv kreves 
at utstyret er godkjent og har gjennomgått prøver til tilfredshet 
for flaggstatens myndighet.

Artikkel 6

Sikkerhetskrav

1. For nye og eksisterende passasjerskip i klasse A, B, C og 
D gjelder følgende:

a) Konstruksjon og vedlikehold av skrog, hoved- og 
hjelpemotor og elektriske og automatiske anlegg skal 
overholde de standarder som er fastsatt for klassifisering 
etter reglene til en godkjent organisasjon, eller likeverdige 
regler som anvendes av en myndighet i samsvar med 
artikkel 14 nr. 2 i direktiv 94/57/EF.

b) Bestemmelsene i kapittel IV, herunder GMDSS-endringene 
av 1988, kapittel V og VI i SOLAS-konvensjonen av 1974 
med endringer, får anvendelse.

c) Bestemmelsene om navigasjonsutstyr om bord på skip i 
kapittel V regel 12 i SOLAS-konvensjonen av 1974 med 

endringer får anvendelse. Navigasjonsutstyr om bord på 
skip som er oppført i vedlegg A.1 til direktiv 96/98/EF, og 
som overholder bestemmelsene i direktivet, skal anses å 
være i samsvar med typegodkjenningskravene i SOLAS-
regel V/12 (r) med endringer.

2. For nye passasjerskip gjelder følgende:

a) Generelle krav:

i) Nye passasjerskip i klasse A skal fullt ut oppfylle 
kravene i SOLAS-konvensjonen av 1974 med endringer 
og de aktuelle særkravene som er fastsatt i dette 
direktiv. For regler der SOLAS overlater fortolkningen 
til myndighetens skjønn, skal flaggstatens myndighet 
anvende de fortolkningene som er angitt i vedlegg I til 
dette direktiv.

ii) Nye passasjerskip i klasse B, C og D skal oppfylle de 
aktuelle særkravene som er fastsatt i dette direktiv.

b) Lastelinjekrav:

i) Alle nye passasjerskip på 24 meters lengde eller mer 
skal overholde Den internasjonale konvensjon av 1966 
om lastelinjer.

ii) Kriterier som sikrer et sikkerhetsnivå tilsvarende 
kriteriene i Den internasjonale konvensjon av 1966 
om lastelinjer, skal med hensyn til lengde og klasse 
anvendes på nye passasjerskip på mindre enn 24 meters 
lengde.

iii) Uten hensyn til punkt i) og ii) er nye passasjerskip i 
klasse D unntatt fra kravene til minste baughøyde 
fastsatt i Den internasjonale konvensjon av 1966 om 
lastelinjer.

iv) Nye passasjerskip i klasse A, B, C og D skal ha heldekk.

3. For eksisterende passasjerskip gjelder følgende:

a) Eksisterende passasjerskip i klasse A skal oppfylle 
reglene for eksisterende passasjerskip definert i SOLAS-
konvensjonen av 1974 med endringer og de aktuelle 
særkravene i dette direktiv. For regler der SOLAS overlater 
fortolkningen til myndighetens skjønn, skal flaggstatens 
myndighet anvende de fortolkningene som er angitt i 
vedlegg I til dette direktiv.
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b) Eksisterende passasjerskip i klasse B skal oppfylle de 
aktuelle særkravene som er fastsatt i dette direktiv.

c) Eksisterende passasjerskip i klasse C og D skal oppfylle 
de aktuelle særkravene i dette direktiv og, ved forhold som 
ikke omfattes av slike krav, reglene fastsatt av flaggstatens 
myndighet. Slike regler skal gi et sikkerhetsnivå som 
tilsvarer det som er fastsatt i vedlegg I kapittel II-1 og II-2, 
idet det tas hensyn til de spesielle lokale driftsforholdene i 
de havområdene skipene i slike klasser kan gå i.

Før eksisterende passasjerskip i klasse C og D kan gå i 
regelmessig innenriksfart i en vertsstat, skal flaggstatens 
myndighet innhente vertsstatens samtykke til slike regler.

d) Dersom en medlemsstat anser at regler som pålegges 
av vertsstatens myndighet i henhold til bokstav c), er 
urimelige, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette. Kommisjonen skal treffe de nødvendige tiltak for 
å gjøre et vedtak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 
nr. 2.

e) Større reparasjoner, endringer og ombygginger og 
utrustning i forbindelse med dette skal oppfylle kravene til 
nye skip fastsatt i nr. 2 bokstav a). Endringer som gjøres 
på eksisterende skip, og som utelukkende er ment å bedre 
skipenes evne til å holde seg flytende, skal ikke anses som 
større endringer.

f) Bestemmelsene i bokstav a), med mindre tidligere datoer 
er fastsatt i SOLAS-konvensjonen av 1974 med endringer 
og bestemmelsene i bokstav b) og c), med mindre tidligere 
datoer er fastsatt i vedlegg I til dette direktiv, får ikke 
anvendelse på skip som ble kjølstrukket eller var på et 
tilsvarende byggetrinn:

i) før 1. januar 1940: inntil 1. juli 2006,

ii) på eller etter 1. januar 1940, men før 31. desember 
1962: inntil 1. juli 2007,

iii) på eller etter 1. januar 1963, men før 31. desember 
1974: inntil 1. juli 2008,

iv) på eller etter 1. januar 1975, men før 31. desember 
1984: inntil 1. juli 2009,

v) på eller etter 1. januar 1985, men før 1. juli 1998: inntil 
1. juli 2010.

4. For hurtiggående passasjerfartøyer gjelder følgende:

a) Hurtiggående passasjerfartøyer som er bygd eller som det 
er foretatt større reparasjoner, endringer eller ombygginger 

av, på eller etter 1. januar 1996, skal oppfylle kravene i 
regel X/3 i SOLAS-konvensjonen av 1974 med endringer, 
med mindre

i) kjølen ble strukket eller de var på et tilsvarende 
byggetrinn senest 4. juni 1998,

ii) de ble levert og satt i drift senest 4. desember 1998, og

iii) de fullt ut oppfyller kravene i sikkerhetsreglene for 
Dynamically Supported Craft (DSC-reglene) som 
finnes i resolusjon A.373(X) av 14. november 1977 fra 
IMOs forsamling, endret ved Sjøsikkerhetskomiteens 
resolusjon MSC 37(63) av 19. mai 1994.

b) Hurtiggående passasjerfartøyer bygd før 1. januar 1996 
som oppfyller kravene i regelverket for hurtiggående 
fartøyer, skal fortsatt være i drift som sertifisert etter dette 
regelverket.

 Hurtiggående passasjerfartøyer bygd før 1. januar 1996 
som ikke oppfyller kravene i regelverket for hurtiggående 
fartøyer, kan ikke gå i innenriksfart med mindre de allerede 
var i drift i innenriksfart i en medlemsstat 4. juni 1998; 
i så fall kan de tillates å fortsette i innenriksfart i denne 
medlemsstaten. Slike fartøyer skal oppfylle kravene i DSC-
reglene.

c) Bygging og vedlikehold av hurtiggående passasjerfartøyer 
og deres utstyr skal oppfylle en godkjent organisasjons 
regler for klassifisering av hurtiggående fartøyer eller 
likeverdige regler som anvendes av en myndighet i samsvar 
med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 94/57/EF.

Artikkel 7

Stabilitetskrav og utfasing av roro-passasjerskip

1. Alle roro-passasjerskip i klasse A, B og C som ble 
kjølstrukket eller var på et tilsvarende byggetrinn på eller etter 
1. oktober 2004, skal overholde artikkel 6, 8 og 9 i direktiv 
2003/25/EF.

2. Alle roro-passasjerskip i klasse A og B som ble 
kjølstrukket eller var på et tilsvarende byggetrinn før 1. oktober 
2004, skal overholde artikkel 6, 8 og 9 i direktiv 2003/25/EF 
innen 1. oktober 2010, med mindre de tas ut av drift den datoen 
eller på en senere dato da de blir 30 år gamle, men under ingen 
omstendigheter senere enn 1. oktober 2015.
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Artikkel 8

Sikkerhetskrav for bevegelseshemmede personer

1. Medlemsstatene skal, når det er praktisk mulig, sørge 
for at det treffes hensiktsmessige tiltak på grunnlag av 
retningslinjene i vedlegg III, for å gi bevegelseshemmede 
personer sikker atkomst til alle passasjerskip i klasse A, B, 
C og D og til alle hurtiggående passasjerfartøyer som brukes 
til offentlig transport, og som ble kjølstrukket eller var på et 
tilsvarende byggetrinn på eller etter 1. oktober 2004.

2. Medlemsstatene skal samarbeide med og rådspørre 
organisasjoner som representerer bevegelseshemmede 
personer, om gjennomføringen av retningslinjene i vedlegg III.

3. Når det gjelder ombygging av passasjerskip i klasse 
A, B, C og D og hurtiggående passasjerfartøyer som brukes 
til offentlig transport og som ble kjølstrukket eller var på et 
tilsvarende byggetrinn før 1. oktober 2004, skal medlemsstatene 
anvende retningslinjene i vedlegg III i den grad det økonomisk 
sett er rimelig og gjennomførbart.

Medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal handlingsplan for 
hvordan retningslinjene skal anvendes på slike skip og fartøyer. 
De skal oversende planen til Kommisjonen innen 17. mai 2005.

4. Medlemsstatene skal innen 17. mai 2006 framlegge 
for Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av denne 
artikkel med hensyn til alle passasjerskip nevnt i nr. 1, 
passasjerskip nevnt i nr. 3 som er sertifisert til å føre mer enn 
400 passasjerer, og alle hurtiggående passasjerfartøyer.

Artikkel 9

Tilleggskrav til sikkerhet, likeverdige løsninger, unntak og 
sikringstiltak

1. Dersom en medlemsstat eller en gruppe av medlemsstater 
anser at gjeldende sikkerhetskrav bør forbedres i visse 
situasjoner på grunn av spesielle lokale forhold, og dersom 
behovet for dette påvises, kan de etter framgangsmåten fastsatt 
i nr. 4 vedta tiltak for å forbedre sikkerhetskravene.

2. En medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt i nr. 
4 vedta tiltak som tillater løsninger som er likeverdige med 
reglene i vedlegg I, forutsatt at slike likeverdige løsninger er 
minst like effektive som disse reglene.

3. Forutsatt at det ikke gir noen reduksjon i sikkerhetsnivået, 
og etter framgangsmåten fastsatt i nr. 4, kan en medlemsstat 
vedta tiltak som unntar skip fra visse særkrav i dette 

direktiv, for innenriksfart i vedkommende stat, medregnet 
øyhavområder skjermet mot påvirkning fra åpent hav, under 
visse driftsforhold, som for eksempel mindre signifikant 
bølgehøyde, begrenset periode av året, drift bare i dagslys 
eller under gunstige klimatiske eller værmessige forhold, eller 
begrenset reisevarighet, eller nærhet til redningstjenester.

4. En medlemsstat som benytter seg av bestemmelsene i nr. 
1, 2 eller 3, skal følge framgangsmåten i annet til sjette ledd i 
dette nummer.

Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om de tiltak 
den har til hensikt å treffe, herunder opplysninger som er 
nødvendige for å bekrefte at tilfredsstillende sikkerhetsnivå 
opprettholdes.

Dersom det innen en periode på seks måneder fra 
underretningen avgjøres, i samsvar med framgangsmåten nevnt 
i artikkel 11 nr. 2, at de foreslåtte tiltakene ikke er berettiget, 
skal vedkommende medlemsstat pålegges å endre eller unnlate 
å vedta de foreslåtte tiltakene.

De vedtatte tiltakene skal spesifiseres i relevant nasjonal 
lovgivning og skal meddeles Kommisjonen, som skal underrette 
de andre medlemsstatene om alle detaljer omkring tiltakene.

Alle slike tiltak skal anvendes på alle passasjerskip i samme 
klasse eller fartøyer som drives på de samme spesifiserte vilkår, 
uten forskjellsbehandling med hensyn til flagg eller nasjonalitet 
eller operatørens etableringssted.

Tiltakene nevnt i nr. 3 skal anvendes bare så lenge skipet eller 
fartøyet drives på de spesifiserte vilkårene.

5. Dersom en medlemsstat anser at et passasjerskip eller 
-fartøy som går i innenriksfart i vedkommende stat, selv om det 
overholder bestemmelsene i dette direktiv, utgjør en risiko for 
alvorlig fare for liv eller eiendom eller for miljøet, kan driften 
av skipet eller fartøyet innstilles, eller det kan pålegges ekstra 
sikringstiltak, inntil det tidspunkt da risikoen er opphørt.

I slike tilfeller anvendes følgende framgangsmåte:

a) Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om sitt vedtak og gi en utførlig 
begrunnelse for det.

b) Kommisjonen skal undersøke om innstillingen eller de 
ekstra sikringstiltakene er berettiget av årsaker som setter 
sikkerheten og miljøet alvorlig i fare.
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c) Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2 skal det 
avgjøres om en medlemsstats beslutning om å innstille 
driften av et slikt skip eller fartøy eller å pålegge 
ekstra sikringstiltak er berettiget av årsaker som setter 
sikkerheten for liv og eiendom eller miljøet alvorlig i fare, 
og dersom innstillingen eller tiltakene ikke er berettiget, 
at vedkommende medlemsstat skal pålegges å trekke 
innstillingen eller tiltakene tilbake.

Artikkel 10

Tilpasninger

1. Følgende kan tilpasses for å ta hensyn til utviklingen på 
internasjonalt plan, særlig i IMO:

a) definisjonene i artikkel 2 bokstav a), b), c), d) og v),

b) bestemmelsene om framgangsmåter og retningslinjer for 
besiktelser nevnt i artikkel 12,

c) bestemmelsene i artikkel 4 nr. 3, artikkel 6 nr. 4, artikkel 12 
nr. 3 og artikkel 13 nr. 3 om SOLAS-konvensjonen av 1974 
med endringer og regelverket for hurtiggående fartøyer 
med etterfølgende endringer,

d) de særskilte henvisningene til internasjonale konvensjoner 
og IMO-resolusjoner i artikkel 2 bokstav g), m) og q), 
artikkel 3 nr. 2 bokstav a), artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c), 
artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og artikkel 13 nr. 3.

2. Vedleggene kan endres med henblikk på å

a) anvende endringer av internasjonale konvensjoner for dette 
direktivs formål,

b) forbedre de tekniske spesifikasjonene i lys av nye erfaringer.

3. Tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, som har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 
direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 3.

4. Endringer av de internasjonale dokumentene nevnt i 
artikkel 2 i dette direktiv kan utelukkes fra virkeområdet 
for dette direktiv i samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) 
nr. 2099/2002.

Artikkel 11

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen for sjøsikkerhet og 
hindring av forurensning fra skip (COSS), som ble nedsatt ved 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2099/2002.

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 to 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

Besiktelser

1. Flaggstatens myndighet skal foreta besiktelsene angitt i 
bokstav a), b) og c) på alle nye passasjerskip:

a) en besiktelse før skipet tas i bruk,

b) en periodisk besiktelse hver tolvte måned, og

c) ytterligere besiktelser etter behov.

2. Flaggstatens myndighet skal foreta besiktelsene angitt i 
bokstav a), b) og c) på alle eksisterende passasjerskip:

a) en førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk i innenriksfart 
i en vertsstat, for eksisterende skip som går i innenriksfart i 
den medlemsstat hvis flagg de har rett til å føre,

b) en periodisk besiktelse hver tolvte måned, og

c) ytterligere besiktelser etter behov.

3. Alle hurtiggående passasjerfartøyer som i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 6 nr. 4 i dette direktiv skal oppfylle 
kravene i regelverket for hurtiggående fartøyer, skal besiktes 
av flaggstatens myndighet som fastsatt i nevnte regelverk.
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Hurtiggående passasjerfartøyer som i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 6 nr. 4 i dette direktiv skal oppfylle 
kravene i DSC-reglene, skal besiktes av flaggstatens myndighet 
som fastsatt i DSC-reglene.

4. De aktuelle framgangsmåter og retningslinjer for 
besiktelse i forbindelse med utstedelse av sikkerhetssertifikater 
for passasjerskip som fastsatt av IMOs forsamling ved 
resolusjon A.746(18) av 4. november 1993 om retningslinjer 
for besiktelse etter det harmoniserte system for besiktelse og 
sertifisering, eller framgangsmåter beregnet på å oppnå samme 
mål, skal følges.

5. Besiktelsene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal foretas utelukkende 
av flaggstatens myndighets egne inspektører eller av inspektører 
fra en godkjent organisasjon eller fra medlemsstaten som har 
tillatelse fra flaggstaten til å foreta besiktelser, med det formål 
å påse at alle gjeldende krav i dette direktiv oppfylles.

Artikkel 13

Sertifikater

1. Alle nye og eksisterende passasjerskip skal utstyres med 
et sikkerhetssertifikat for passasjerskip i samsvar med dette 
direktiv. Sertifikatet skal ha format som i modellen oppført 
i vedlegg II. Dette sertifikatet skal utstedes av flaggstatens 
myndighet etter en førstegangsbesiktelse som fastsatt i artikkel 
12 nr. 1 bokstav a) og artikkel 12 nr. 2 bokstav a).

2. Sikkerhetssertifikatet for passasjerskip skal utstedes for 
en periode på høyst 12 måneder. Sertifikatets gyldighetstid 
kan forlenges av flaggstatens myndighet for en periode på 
inntil en måned fra utløpsdatoen angitt på det. Når det gis 
en forlengelse, skal den nye gyldighetstiden for sertifikatet 
regnes fra utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet før 
forlengelsen.

Fornyelse av sikkerhetssertifikat for passasjerskip skal utstedes 
etter en periodisk besiktelse i henhold til artikkel 12 nr. 1 
bokstav b) og artikkel 12 nr. 2 bokstav b).

3. For hurtiggående passasjerfartøyer som oppfyller kravene 
i regelverket for hurtiggående fartøyer, skal flaggstatens 
myndighet utstede et sikkerhetssertifikat for hurtiggående 
fartøyer og en fartstillatelse for hurtiggående fartøyer, i samsvar 
med bestemmelsene i regelverket for hurtiggående fartøyer.

For hurtiggående passasjerfartøyer som oppfyller kravene 
i DSC-reglene, skal det utstedes et DSC-konstruksjons- og 
utstyrssertifikat og en DSC-fartstillatelse av flaggstatens 
myndighet, i samsvar med bestemmelsene i DSC-reglene.

Før den utsteder fartstillatelse for et hurtiggående 
passasjerfartøy i innenriksfart i en vertsstat, skal flaggstatens 
myndighet komme til enighet med vertsstaten om eventuelle 
driftsvilkår for drift av fartøyet i staten. Eventuelle slike vilkår 
skal være påført fartstillatelsen av flaggstatens myndighet.

4. Unntak som gis skip eller fartøyer i henhold til 
bestemmelsene i artikkel 9 nr. 3, skal angis på skipets eller 
fartøyets sertifikat.

Artikkel 14

Regler i SOLAS-konvensjonen av 1974

1. For passasjerskip som går i utenriksfart, skal Fellesskapet 
rette anmodninger til IMO

a) om å øke tempoet i det pågående arbeidet i IMO for å 
revidere de reglene i kapittel II-1, II-2 og III i SOLAS-
konvensjonen av 1974, med endringer, som innebærer at 
forhold overlates til myndighetens skjønn, for å opprette 
harmoniserte fortolkninger av disse reglene og vedta 
tilsvarende endringer, og

b) om å vedta tiltak for obligatorisk anvendelse av prinsippene 
som ligger til grunn for bestemmelsene i rundskriv 606 fra 
MSC om havnestatenes samtykke til SOLAS-unntak.

2. Anmodningene nevnt i nr. 1 skal framsettes av 
formannskapet i Rådet og av Kommisjonen på grunnlag av de 
harmoniserte reglene fastsatt i vedlegg I.

Alle medlemsstater skal gjøre sitt ytterste for å sikre at IMO 
raskt utarbeider de nevnte regler og tiltak.

Artikkel 15

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 
overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv og skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at sanksjonene anvendes. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

Artikkel 16

Melding

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen 
skal underrette de andre medlemsstatene om dette.
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Artikkel 17

Oppheving

Direktiv 98/18/EØF, endret ved direktivene oppført i vedlegg IV del A, oppheves, uten at dette berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse 
av direktivene angitt i vedlegg IV del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som 
angitt i sammenligningstabellen i vedlegg V.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Artikkel 19

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT

 President Formann

___________
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VEDLEGG I

SIKKERHETSKRAV TIL NYE OG EKSISTERENDE PASSASJERSKIP I INNENRIKSFART

Innholdsfortegnelse

KAPITTEL I — ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KAPITTEL II-I — KONSTRUKSJON — OPPDELING OG STABILITET, MASKINERI OG ELEKTRISKE 
ANLEGG

DEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Definisjoner til del B (R 2)

2. Definisjoner til del C, D og E (R 3)

DEL B — INTAKT STABILITET, OPPDELING OG STABILITET I SKADET TILSTAND

1. Intakt stabilitet, resolusjon A.749 (18)

2. Oppdeling i vanntette skott

3. Fyllingslengde (R 4)

4. Tillatt lengde for rom (R 6)

5. Fyllingsgrad (R 5)

6. Oppdelingsfaktor

7. Særskilte bestemmelser om oppdeling av skip (R 7)

8. Stabilitet i skadet tilstand (R 8)

8-1. Stabilitet for roro-passasjerskip i skadet tilstand (R 8-1)

8-2. Særkrav til roro-passasjerskip som fører 400 personer eller mer (R 8-2)

8-3. Særkrav til passasjerskip som ikke er roro-passasjerskip, og som fører 400 personer eller mer

9. Skarpskott og maskinromskott (R 10)

10. Dobbeltbunn (R 12)

11. Fastsettelse, avmerking og registrering av oppdelingslastelinjer (R 13)

12. Konstruksjon og førstegangsprøving av vanntette skott osv. (R 14)

13. Åpninger i vanntette skott (R 15)

14. Skip som fører godskjøretøyer og medfølgende personale (R 16)

15. Åpninger i platehuden under grenselinjen (R 17)

16. Vanntetthet over grenselinjen i passasjerskip (R 20)

17. Lukking av lasteporter (R 20-1)

17-1. Vanntetthet fra roro-dekket (skottdekk) til rom under (R 20-2)

17-2. Atkomst til roro-dekk (R 20-3)

17-3. Lukking av skott på roro-dekket (R 20-4)

18. Stabilitetsopplysninger (R 22)
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19. Havarikontrolltegninger (R 23)

20. Skrogets og overbygningens motstandsevne, havarihindring og -kontroll (R 23-2)

21. Merking, periodisk betjening og inspeksjon av vanntette dører osv. (R 24)

22. Føring av dagbøker (R 25)

23. Heisbare bilplattformer og -ramper

24. Rekkverk

DEL C — MASKINERI

1. Alminnelige bestemmelser (R 26)

2. Forbrenningsmotorer (R 27)

3. Lensepumpeinnretning (R 21)

4. Antall og type lensepumper (R 21)

5. Midler for gang akterover (R 28)

6. Styremaskin (R 29)

7. Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)

8. Ventilasjonssystemer i maskinrom (R 35)

9. Samband mellom kommandobro og maskinrom (R 37)

10. Maskinistalarm (R 38)

11. Plassering av nødinstallasjoner (R 39)

12. Betjeningsinnretninger for maskineri (R 31)

13. Damprørsystemer (R 33)

14. Trykkluftsystemer (R 34)

15. Vern mot støy (R 36)

16. Heiser

DEL D — ELEKTRISKE INSTALLASJONER

1. Alminnelige bestemmelser (R 40)

2. Elektrisk hovedkraft- og belysningskilde (R 41)

3. Elektrisk nødkraftkilde (R 42)

4. Supplerende nødbelysning for roro-skip (R 42-1)

5. Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)

DEL E — TILLEGGSKRAV FOR PERIODISK UBEMANNEDE MASKINROM

Særskilt vurdering (R 54)

1. Alminnelige bestemmelser (R 46)

2. Brannsikring (R 47)

3. Beskyttelse mot fylling (R 48)
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4. Kontroll av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen (R 49)

5. Samband (R 50)

6. Alarmsystem (R 51)

7. Sikkerhetssystemer (R 52)

8. Særlige krav til maskineri, kjeler og elektriske installasjoner (R 53)

9. Automatisk kontroll- og alarmsystem (R 53 nr. 4)

KAPITTEL II-2 — BRANNVERN, BRANNDETEKSJON OG BRANNSLOKKING

DEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Grunnleggende prinsipper (R 2)

2. Definisjoner (R 3)

3. Brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør (R 4)

4. Faste systemer for brannslokking (R 5, 8, 9 og 10)

5. Bærbare brannslokkingsapparater (R 6)

6. Brannslokkingsinnretninger i maskinrom (R 7)

7. Særlige innretninger i maskinrom (R 11)

8. Automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 12)

9. Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 13)

10. Installasjoner for brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer (R 15)

11. Brannmannsutstyr (R 17)

12. Diverse bestemmelser (R 18)

13. Brannkontrolltegninger (R 20)

14. Beredskap og vedlikehold

15. Instrukser, opplæring og øvelser om bord

16. Drift

DEL B — BRANNSIKRINGSTILTAK

1. Byggemåte (R 23)

2. Vertikale hovedsoner og horisontale soner (R 24)

3. Skott innenfor vertikale hovedsoner (R 25)

4. Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som fører mer enn 36 passasjerer (R 26)

5. Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B 
som fører mer enn 36 passasjerer (R 27)

6. Rømningsveier (R 28)

6-1. Rømningsveier på roro-passasjerskip (R 28-1)
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7. Gjennomføringer og åpninger i skiller i klasse A og B (R 30 og 31)

8. Beskyttelse av trapper og heiser i rom i innredningen og arbeidsrom (R 29)

9. Ventilasjonssystemer (R 32)

10. Vinduer og lysventiler (R 33)

11. Begrenset bruk av brennbare materialer (R 34)

12. Konstruksjonsdetaljer (R 35)

13. Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer og automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brann-
alarmsystemer (R 14) (R 36)

14. Beskyttelse av spesiallasterom (R 37)

15. Brannpatruljer, branndeteksjons-, brannalarm- og personvarslingssystemer (R 40)

16. Oppgradering av eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 41-1)

17. Særlige krav til skip som fører farlig last (R 41)

18. Særlige krav til helikopteranlegg

KAPITTEL III — REDNINGSUTSTYR

1. Definisjoner (R 3)

2. Samband, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, personlig redningsutstyr (R 6, 7, 18, 21 og 22)

3. Nødalarm, betjeningsinstrukser, opplæringshåndbok, mønstringsplaner og nødinstrukser (R 6, 8, 9, 19 og 20)

4. Bemanning av og ansvar for redningsfarkoster (R 10)

5. Mønstrings- og innskipingsinnretninger for redningsfarkoster (R 11, R 23 og R 25)

5-1. Krav til roro-passasjerskip (R 26)

5-2. Landings- og evakueringsområder for helikoptre (R 28)

5-3. System til hjelp for skipsførerens beslutninger (R 29)

6. Utsettingsstasjoner (R 12)

7. Stuing av redningsfarkoster (R 13 og 24)

8. Stuing av mann-overbord-båter (R 14)

8a. Stuing av skipsevakueringssystemer (R 15)

9. Innretninger for utsetting og ombordtaking av redningsfarkoster (R 16)

10. Innretninger for innskiping i og utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter (R 17)

11. Instrukser for nødssituasjoner (R 19)

12. Beredskap, vedlikehold og inspeksjoner (R 20)

13. Opplæring og øvelser i å forlate skipet (R 19 og 30)



12.2.2015 Nr. 10/417EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Der det er uttrykkelig nevnt, får reglene i dette vedlegg anvendelse på nye og eksisterende passasjerskip i klasse A, B, 
C og D som går i innenriksfart.

Nye skip i klasse B, C og D som har en lengde på mindre enn 24 meter, skal oppfylle kravene i regel II-1/B/2 til 
II-1/B/8 og II-1/B/10 angitt i dette vedlegg, med mindre myndigheten i en flaggstat hvis flagg slike skip har rett til å 
føre, garanterer at de oppfyller flaggstatens nasjonale regler, og at slike regler garanterer et likeverdig sikkerhetsnivå.

Dersom bestemmelsene i dette vedlegg ikke får anvendelse på nye skip på mindre enn 24 meters lengde, skal flaggstatens 
myndighet sikre at et likeverdig sikkerhetsnivå for slike skip oppnås ved at nasjonale regler overholdes.

Eksisterende skip i klasse C og D behøver ikke overholde reglene i kapittel II-1 og II-2 i dette vedlegg, forutsatt at 
myndigheten i en flaggstat hvis flagg slike skip har rett til å føre, garanterer at de oppfyller flaggstatens nasjonale regler, 
og at slike regler garanterer et likeverdig sikkerhetsnivå.

Dersom det i dette vedlegg kreves anvendelse av en IMO-resolusjon for eksisterende skip, behøver skip som er bygd 
inntil to år etter datoen da en slik resolusjon ble vedtatt i IMO, ikke overholde resolusjonen, forutsatt at de overholder 
eventuell(e) gjeldende tidligere resolusjon(er).

Med «større» reparasjoner, endringer og ombygginger menes f.eks. følgende:

– Enhver endring som vesentlig endrer et skips dimensjoner.

 Eksempel: Forlengelse ved å tilføye et nytt midtparti.

– Enhver endring som vesentlig endrer et skips passasjerkapasitet.

 Eksempel: Bildekk ombygd til passasjerinnredning.

– Enhver endring som vesentlig øker et skips levetid.

 Eksempel: Renovering av passasjerinnredningen på et helt dekk.

Benevnelsen «(R ...)» som står etter flere overskrifter på regler i dette vedlegg, viser til reglene i SOLAS-konvensjonen 
av 1974 med endringer, som er grunnlag for reglene i dette vedlegg.

KAPITTEL II-1

KONSTRUKSJON — OPPDELING OG STABILITET, MASKINERI OG ELEKTRISKE ANLEGG

DEL A

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Definisjoner til del B (R 2)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 .1 Oppdelingslastelinje er den vannlinje som benyttes ved bestemmelse av skipets oppdeling.

.2 Dypeste oppdelingslastelinje er den vannlinje som tilsvarer største dypgående som er tillatt i henhold til 
de krav om oppdeling som kommer til anvendelse.

.2 Et skips lengde er lengden målt mellom perpendikulærene målt på ytterpunktene av den dypeste 
oppdelingslastelinjen.

.3 Et skips bredde er største bredde fra ytterside av spant til ytterside av spant, målt på eller under den 
dypeste oppdelingslastelinjen.
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.4 Dypgående er den vertikale avstanden fra konstruksjonsgrunnlinjen midtskips til vedkommende 
oppdelingslastelinje.

.5 Dødvekt er forskjellen i tonn mellom et skips deplasement i vann med egenvekt på 1,025 ved den 
lastevannlinje som svarer til det fastsatte sommerfribordet og skipets lettvekt.

.6 Lettvekt er et skips deplasement i tonn uten last, brennolje, smøreolje, ballastvann, ferskvann og fødevann 
i tanker, proviantlager, passasjerer og besetning og deres eiendeler.

.7 Skottdekk er det øverste dekk som de vanntette tverrskipsskott er ført opp til.

.8 Grenselinjen er en linje trukket minst 76 mm under oversiden av skottdekket i borde.

.9 Fyllingsgraden av et rom er den prosent av rommet som kan være fylt med vann. Volumet av et rom som 
strekker seg over grenselinjen, skal måles bare opp til denne linje.

.10 Maskinrom skal regnes å strekke seg fra konstruksjonsgrunnlinjen til grenselinjen og mellom de ytterste 
vanntette hovedtverrskipsskott som avgrenser de rom som inneholder hoved- og hjelpeframdriftsmaskinene 
og kjeler som tjener til framdrift.

.11 Passasjerrom er de rom som er bestemt til bruk for passasjerer, unntatt bagasjerom, lagerrom, proviantrom 
og postrom.

.12 Vanntett betyr, når det gjelder konstruksjonen, evnen til å hindre lekkasje i enhver retning gjennom 
konstruksjonen ved den trykkhøyde som sannsynligvis vil forekomme i intakt eller skadet tilstand.

.13 Værtett betyr at uansett vær og sjø vil vann ikke trenge inn i skipet.

.14 Roro-passasjerskip betyr et passasjerskip med roro-lasterom eller spesiallasterom som definert i regel II-
2/A/2.

2. Definisjoner til del C, D og E (R 3)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1  .1 Kontrollsystem for styremaskin er det utstyret som overfører kommandoer fra kommandobroen 
til styremaskinkraftenhetene. Kontrollsystemer for styremaskin omfatter sendere, mottakere, 
hydrauliske kontrollpumper og tilhørende motorer, betjeningsinnretninger for motorer, rørledninger 
og kabler,

.2 Hovedstyremaskin er maskineri, drivmekanisme for ror, eventuelle styremaskinkraftenheter og 
hjelpeutstyr, og innretning som gir dreiemoment til rorstammer (f.eks. rorpinne eller kvadrant) som 
er nødvendig for å styre skipet under normale fartsforhold.

.2 Styremaskinkraftenhet er:

.1 når det dreier seg om elektrisk styremaskin, en elektrisk motor og dens tilhørende elektriske utstyr,

.2 når det dreier seg om elektrohydraulisk styremaskin, en elektrisk motor og dens tilhørende elektriske 
utstyr og pumpe den er forbundet med,

.3 når det dreier seg om annen styremaskin, en drivmotor og pumpe den er forbundet med.

.3 Reservestyremaskin er det utstyr, bortsett fra enhver del av hovedstyremaskinen, som er nødvendig for å 
styre skipet i tilfelle av svikt i hovedstyremaskinen, men ikke inkludert rorpinne, kvadrant eller deler som 
brukes til samme formål.

.4 Normal drifts- og beboelsestilstand er den tilstand der skipet som helhet, maskineri, drift, midler og 
hjelpemidler til framdrift, styreevne, sikker navigering, sikkerhet mot brann og at skipet fylles med vann, 
intern og ekstern kommunikasjon og signaler, nødutganger, redningsbåtvinsjer samt forhold som angår 
beboelighet, er i orden og fungerer normalt.
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.5 Nødtilstand er den tilstand der anlegg som er nødvendig for normal drifts- og beboelsestilstand, ikke 
fungerer på grunn av svikt i den elektriske hovedkraftkilden.

.6 Elektrisk hovedkraftkilde er den kilde som skal forsyne hovedtavlen med elektrisk kraft for viderefordeling 
til alle tjenester som er nødvendige for å holde skipet i normal drifts- og beboelsestilstand.

.7 Dødt skip er den tilstand der hovedframdriftsmaskineriet, kjelene og hjelpemaskineri ikke er i drift på 
grunn av manglende kraft.

.8 Hovedgeneratorstasjon er det rom der den elektriske hovedkraftkilden er plassert.

.9 Hovedtavle er en tavle som forsynes direkte fra den elektriske hovedkraftkilden, og som skal fordele 
elektrisk energi til skipets drift.

.10 Nødtavle er en tavle som i tilfelle svikt i det elektriske hovedkraftforsyningssystemet forsynes direkte fra 
den elektriske nødkraftkilden eller overgangskilde for nødkraft, og som skal fordele elektrisk energi til 
nødtjenestene.

.11 Elektrisk nødkraftkilde er en elektrisk kraftkilde som skal forsyne nødtavlen i tilfelle av svikt i forsyningen 
fra den elektriske hovedkraftkilden.

.12 Største vanlige fart forover er den største fart som skipet er konstruert for å holde til sjøs ved største 
dypgående.

.13 Største fart akterover er den fart som det er beregnet skipet kan oppnå ved planlagt maksimumsdrivkraft 
akterover ved sitt største dypgående.

.14a Maskinrom er alle maskinrom av kategori A og alle andre rom som inneholder framdriftsmaskineri, 
kjeler, brennoljeenheter, damp- og forbrenningsmotorer, generatorer og viktig elektrisk maskineri, 
oljefyllingsstasjoner, kjøle- og stabiliserings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsmaskineri, og lignende 
rom og sjakter til slike rom.

.14b Maskinrom av kategori A er de rom og sjakter til slike rom som inneholder:

.1 forbrenningsmotorer som brukes til hovedframdrift, eller

.2 forbrenningsmotorer som brukes til andre formål enn hovedframdrift, der slike motorer har en samlet 
effekt på minst 375 kW, eller

.3 en hvilken som helst oljefyrt kjele eller brennoljeenhet.

.15 Kraftoverføringsinnretning er det hydrauliske utstyret som skal forsyne kraft til å dreie rorstammen, 
og som består av styremaskinkraftenheten eller -enhetene, med tilhørende rør og tilpasningsstykker, og 
en drivmekanisme for ror. Kraftoverføringsinnretningene kan ha felles mekaniske komponenter, f.eks. 
rorpinne, kvadrant og rorstamme, eller komponenter som tjener samme formål.

.16 Kontrollstasjoner er de rom der skipets radio eller hovednavigasjonsutstyr eller elektrisk nødkraftkilde er 
plassert, eller der de sentrale anleggene for branndeteksjon eller brannslokkingsutstyret befinner seg.

DEL B

INTAKT STABILITET, OPPDELING OG STABILITET I SKADET TILSTAND

1 Intakt stabilitet, resolusjon A.749 (18)

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

Alle klasser av nye skip med lengde 24 meter og mer skal oppfylle de relevante bestemmelsene for passasjerskip i 
regelsamlingen om intakt stabilitet, vedtatt av IMO 4. november 1993 på forsamlingens 18. sesjon ved resolusjon 
A.749 (18).
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Dersom medlemsstater anser at anvendelsen av kriteriet for hard vind og rulling i IMO-resolusjon A.749 (18) 
er uhensiktsmessig, kan en alternativ framgangsmåte som sikrer tilfredsstillende stabilitet, benyttes. Dette 
bør overfor Kommisjonen underbygges av dokumentasjon som bekrefter at det er oppnådd et tilsvarende 
sikkerhetsnivå.

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE A OG B MED LENGDE 24 METER OG MER:

Alle eksisterende skip i klasse A og B skal i alle lastetilstander oppfylle stabilitetskriteriene etter behørig 
korreksjon for virkningen av den frie overflaten av væsker i tanker i samsvar med forutsetningene i nr. 3.3 i 
IMO-resolusjon A.749 (18) eller tilsvarende.

a) Arealet under kurven for rettende arm (GZ-kurven) skal være minst:

i) 0,055 meterradianer regnet opp til en krengevinkel på 30 grader,

ii) 0,09 meterradianer regnet opp til en krengevinkel på enten 40 grader eller fyllingsvinkelen, dvs. den 
krengevinkel der nederste kant av åpninger i skroget, overbygningen eller dekkshus som ikke kan lukkes 
værtett, kommer under vann, dersom denne vinkelen er mindre enn 40 grader,

iii) 0,03 meterradianer mellom krengevinklene 30 og 40 grader eller mellom 30 grader og fyllingsvinkelen 
dersom denne vinkelen er mindre enn 40 grader.

b) Rettende arm (GZ) skal være minst 0,20 meter ved en krengevinkel lik eller større enn 30 grader.

c) Største rettende arm GZ skal inntreffe ved en krengevinkel på helst mer enn 30 grader, men ikke mindre enn 
25 grader.

d) Tverrskips initialmetasenterhøyde skal være minst 0,15 meter.

Lastetilstandene som skal tas i betraktning for å verifisere at ovennevnte stabilitetskriterier er overholdt, skal 
omfatte minst dem som er oppført i nr. 3.5.1.1 i IMO-resolusjon A.749 (18).

Alle eksisterende skip i klasse A og B som har lengde 24 meter og mer, skal også oppfylle tilleggskriteriene i 
IMO-resolusjon A.749 (18), nr. 3.1.2.6 (tilleggskriterier for passasjerskip) og nr. 3.2 (kriteriet for hard vind og 
rulling).

Dersom medlemsstater anser at anvendelsen av kriteriet for hard vind og rulling i A.749 (18) er uhensiktsmessig, 
kan en alternativ framgangsmåte som sikrer tilfredsstillende stabilitet, benyttes. Dette bør overfor Kommisjonen 
underbygges av dokumentasjon som bekrefter at det er oppnådd et tilsvarende sikkerhetsnivå.

2 Oppdeling i vanntette skott

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Alle skip skal være oppdelt med skott som skal være vanntette opp til skottdekket, i vanntette avdelinger med en 
største lengde som skal beregnes i samsvar med særkravene fastsatt nedenfor.

I stedet for disse kravene kan reglene for passasjerskips oppdeling og stabilitet tilsvarende del B i kapittel II i Den 
internasjonale konvensjon av 1960 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, fastsatt i IMO-resolusjon A.265 (VIII), 
benyttes, dersom de anvendes i sin helhet.

Alle andre deler av den innvendige konstruksjonen som påvirker effektiviteten i skipets oppdeling, skal være 
vanntette.

3 Fyllingslengde (R 4)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Fyllingslengden på et hvilket som helst punkt er den største delen av skipets lengde som har det aktuelle 
punktet som sentrum, som kan fylles, under forutsetningen for fyllingsgrad som er angitt nedenfor, uten at 
skipet synker under grenselinjen.

.2 For skip som ikke har et sammenhengende skottdekk, kan fyllingslengden på et gitt punkt fastsettes til en 
antatt kontinuerlig grenselinje som ikke på noe punkt er mindre enn 76 mm under oversiden i borde av det 
dekk som vedkommende skott og skipssiden er ført vanntette opp til.
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.3 Dersom en del av en antatt grenselinje er vesentlig under det dekk som skottene er ført opp til, kan flaggstatens 
myndighet tillate en begrenset lemping i vanntettheten av de deler av skottene som er under grenselinjen og 
like under det høyere dekket.

4 Tillatt lengde for rom (R 6)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Den største tillatte lengde for et rom som har sitt sentrum i et hvilket som helst punkt på skipets lengde, fås ved 
å multiplisere denne med en passende faktor som kalles oppdelingsfaktoren.

5 Fyllingsgrad (R 5)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

De forutsetninger som er nevnt i regel 3, gjelder fyllingsgradene av rom under grenselinjen.

Ved bestemmelse av fyllingslengden skal den antatte gjennomsnittlige fyllingsgraden i rommene under 
grenselinjen være som angitt i tabellen i regel 8.3.

6 Oppdelingsfaktor

Oppdelingsfaktoren skal være som følger:

FOR NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP 
I KLASSE B:

1,0 når antall personer som skipet er sertifisert for å føre, er færre enn 400, og

0,5 når antall personer som skipet er sertifisert for å føre, er 400 eller mer.

Eksisterende roro-passasjerskip i klasse B skal oppfylle dette kravet senest på datoen for oppfyllelse som er 
fastsatt i regel II-1/B/8-2 nr. 2.

FOR EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM IKKE ER RORO-PASSASJERSKIP: 1,0

7 Særskilte bestemmelser om oppdeling av skip (R 7)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Dersom de vanntette skottene i en del eller deler av et skip er ført til et høyere dekk enn i skipet for øvrig 
og det ønskes å dra nytte av denne forlengelsen av skottene ved beregning av fyllingslengden, kan særskilte 
grenselinjer anvendes for hver slik del av skipet, forutsatt at

.1 skipssidene over hele skipets lengde går opp til det dekk som tilsvarer den øvre grenselinje, og alle åpninger 
i hudplatene under dette dekk over hele skipets lengde, ved anvendelse av regel 15, behandles som om de 
skulle være under en grenselinje, og

.2 hvert av de to rommene som støter opp til «trinnet» i skottdekket, er innenfor den tillatte lengde som tilsvarer 
deres respektive grenselinjer, og deres kombinerte lengde dessuten ikke overstiger to ganger den tillatte 
lengden basert på den nedre grenselinjen.

.2 Et rom kan overstige den tillatte lengden fastsatt ved kravene i regel 4, forutsatt at den kombinerte lengden 
av hvert par tilstøtende rom som det aktuelle rom er felles med, ikke overstiger den lengde som er minst av 
fyllingslengden eller to ganger den tillatte lengden.

.3 Et hovedtverrskipsskott kan ha en recess, forutsatt at alle deler av recessen ligger innenfor vertikale flater på 
begge sider av skipet, beliggende i en avstand fra platehuden på en femdel av skipets bredde, og målt i rette 
vinkler til senterlinjen i høyde med den dypeste oppdelingslastelinjen. Enhver del av en recess som ligger 
utenfor disse grensene, skal behandles som et trinn i samsvar med nr. .6.

.4 Dersom et hovedtverrskipsskott har en recess eller et trinn, skal et tilsvarende plant skott benyttes ved 
bestemmelse av oppdelingen.
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.5 Dersom et hovedrom med vanntette tverrskipsskott selv er oppdelt, og flaggstatens myndighet er forvisset 
om at hovedrommets totale volum ikke vil fylles etter en hvilken som helst antatt skade på skipssiden med 
utstrekning på det som er minst av 3,0 meter pluss 3 % av skipets lengde, eller 11,0 meter, eller 10 % av 
skipets lengde, kan det innrømmes en forholdsmessig økning i den tillatte lengden som ellers ville kreves for 
et slikt rom. I slike tilfeller skal det antatte effektive oppdriftsvolum på den uskadede siden ikke være større 
enn det som er antatt for den skadede siden.

En økning i henhold til dette nummer tillates bare dersom den ikke hindrer samsvar med regel 8.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.6 Et hovedtverrskipsskott kan være trinnformet, forutsatt at det oppfyller ett av følgende vilkår:

.1 Den kombinerte lengden av de to rom som er atskilt av vedkommende skott, overstiger verken 90 % 
av fyllingslengden eller to ganger den tillatte lengden, men likevel med det unntak at i skip med en 
oppdelingsfaktor lik 1 skal den kombinerte lengden av vedkommende to rom ikke overstige den tillatte 
lengden.

.2 Ekstra oppdeling er foretatt ved trinnet for å opprettholde den samme grad av sikkerhet som et plant 
skott gir.

.3 Rommet som trinnet strekker seg over, overstiger ikke den tillatte lengden som tilsvarer en grenselinje 
målt 76 mm under trinnet.

.7 I skip med lengde på 100 meter eller mer skal ett av hovedtverrskipsskottene aktenfor forpiggen være 
plassert i en avstand fra forre perpendikulær som ikke er større enn den tillatte lengden.

.8 Dersom avstanden mellom to tilstøtende hovedtverrskipsskott eller mellom de tilsvarende plane skott, eller 
avstanden mellom de vertikale plan som går gjennom de nærmeste trinnformede deler av skottene, er under 
det minste av 3,0 meter pluss 3 % av skipets lengde, eller 11,0 meter, eller 10 % av skipets lengde, skal bare 
ett av disse skottene anses å være en del av skipets oppdeling.

.9 Dersom oppdelingsfaktoren som kreves er 0,50, skal den kombinerte lengden av to tilstøtende rom ikke 
overstige fyllingslengden.

8 Stabilitet i skadet tilstand (R 8)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1.1 Det skal sørges for tilstrekkelig intakt stabilitet under alle fartsforhold, slik at skipet kan motstå det siste 
fyllingstrinn av et hvilket som helst hovedrom som i henhold til kravene skal være innenfor fyllingslengden.

.1.2 Dersom to tilstøtende hovedrom er atskilt av et skott som er avtrappet i samsvar med regel 7.6.1, skal intakt 
stabilitet være tilstrekkelig til å motstå fylling av disse to rommene.

.1.3 Dersom den fastsatte oppdelingsfaktor er 0,50, skal intakt stabilitet være tilstrekkelig til å motstå fylling av 
to tilstøtende rom.

.2.1 Kravene i nr. .1 skal fastsettes ved beregninger i samsvar med nr. .3, .4 og .6 og ta hensyn til skipets 
proporsjoner, konstruksjonsmessige særpreg samt de skadede roms plassering og utforming. Ved disse 
beregningene skal skipet forutsettes å være i den verst tenkelige tilstand med hensyn til stabilitet for 
fartsforholdene.

.2.2 Dersom det er planlagt å montere dekk, indre hud eller langskipsskott med tilstrekkelig tetthet som i 
vesentlig grad vil begrense innstrømming av vann, skal det tas behørig hensyn til slike begrensninger i 
beregningene.
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NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D, EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE 
B SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM IKKE ER RORO-PASSASJERSKIP, BYGD 29. APRIL 
1990 ELLER SENERE:

.2.3 Den stabilitet som kreves i den endelige tilstanden etter skade og etter eventuell utligning, skal fastsettes 
som følger:

.2.3.1 Den positive restkurven for rettende arm skal ha en rekkevidde på minst 15 grader utover likevektsvinkelen. 
Denne rekkevidden kan reduseres til et minstetall på 10 grader i tilfeller der arealet under kurven for 
rettende arm er som fastsatt i nr. .2.3.2 multiplisert med forholdet 15/rekkevidde, der rekkevidden er 
uttrykt i grader.

.2.3.2 Arealet under kurven for rettende arm skal være minst 0,015 meterradianer, målt fra likevektsvinkelen til 
det som er minst av

.1 vinkelen der tiltakende fylling inntreffer,

.2 22 grader (målt fra rett kjøl) i tilfelle av fylling av ett rom eller 27 grader (målt fra rett kjøl) i tilfelle 
av samtidig fylling av to tilstøtende rom.

.2.3.3 Det skal oppnås en resterende rettende arm innenfor området for positiv stabilitet, under hensyn til det 
største av følgende krengemomenter:

.1 Ved sammenstimling av alle passasjerer på én side,

.2 ved utsetting av alle redningsfarkoster som settes ut med davit, fullt lastet, på én side,

.3 på grunn av vindtrykk,

beregnet med formelen

GZ(meter) = 
krengemoment

+ 0,04
deplasement

Rettende arm skal likevel ikke i noe tilfelle være mindre enn 0,10 meter.

.2.3.4 Ved beregning av krengemomentene i nr. .2.3.3 skal følgende forutsetninger gjelde:

.1 Moment ved sammenstimling av passasjerer:

.1.1 Fire personer per kvadratmeter,

.1.2 masse på 75 kg for hver passasjer,

.1.3 passasjerene skal være fordelt på tilgjengelig dekksareal på én side av skipet, på dekkene der 
mønstringsstasjonene er plassert, og på en slik måte at de gir det ugunstigste krengemoment.

.2 Moment ved utsetting av alle redningsfarkoster som settes ut med davit, fullt lastet, på én side:

.2.1 Alle livbåter og mann-overbord-båter plassert på den siden som skipet krenger til etter å være 
skadet, skal forutsettes å svinges ut, fullastet og klare til låring,

.2.2 for livbåter som er konstruert for å settes ut fullastet fra stuet posisjon, skal største krengemoment 
under utsetting brukes,
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.2.3 en fullastet redningsflåte som settes ut med davit, festet til hver davit på den siden som skipet 
krenger til etter å være skadet, skal forutsettes å svinges ut, klar til låring,

.2.4 personer som ikke befinner seg i redningsutstyr som svinges ut, skal ikke gi ytterligere 
krengemoment eller rettende moment,

.2.5 redningsutstyr på den motsatte skipssiden av den siden som skipet krenger til, skal forutsettes å 
være i stuet posisjon.

.3 Momenter på grunn av vindtrykk:

.3.1 Klasse B: Vindtrykk på 120 N/m² skal brukes.

 Klasse C og D: Vindtrykk på 80 N/m² skal brukes.

.3.2 Arealet som skal brukes, skal være det projiserte lateralplanet av skipet over vannlinjen som 
tilsvarer intakt tilstand.

.3.3 Momentarmen skal være den vertikale avstanden fra et punkt beliggende på halve 
middeldypgående som tilsvarer intakt tilstand til lateralplanets tyngdepunkt.

.2.4 Når det forekommer større tiltakende fylling, det vil si når det forårsaker en rask reduksjon av rettende arm 
på 0,04 meter eller mer, skal kurven for rettende arm anses å ende ved vinkelen der tiltakende fylling inntrer, 
og rekkevidden og arealet nevnt i punkt .2.3.1 og .2.3.2 bør måles til denne vinkelen.

.2.5 I tilfeller der den tiltakende fyllingen er av begrenset art som ikke forverres og gir en uakseptabelt langsom 
reduksjon i rettende arm på mindre enn 0,04 meter, skal resten av kurven være delvis avkuttet ved å 
forutsette at det tiltakende fylte rommet er fylt slik fra begynnelsen.

.2.6 I mellomliggende stadier av fylling skal største rettende arm være minst 0,05 meter, og rekkevidden for 
positive rettende armer skal være minst 7. I alle tilfeller forutsettes det bare ett brudd i skroget og bare én 
fri overflate.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3 Ved beregning av stabilitet i skadet tilstand skal fyllingsgraden for volum og overflate være som følger:

Rom Fyllingsgrad
(%)

Bestemt for last eller forråd 60

Anvendt til innredning 95

Anvendt til maskineri 85

Bestemt for væsker 0 eller 95(*)

(*) Idet den verdien som medfører de strengeste kravene, velges.

Høyere fyllingsgrader for overflaten skal forutsettes for rom som i nærheten av det vannlinjeplan som 
oppstår etter skade, ikke inneholder noen vesentlig del av innredning eller maskineri, samt rom som i 
alminnelighet ikke inneholder noen vesentlig mengde last eller forråd.

.4 Den antatte utstrekning av skade skal være som følger:

.1 langskips utstrekning: det som er minst av 3,0 meter pluss 3 % av skipslengden, eller 11,0 meter eller 
10 % av skipslengden,

.2 tverrskips utstrekning (målt innvendig fra skipssiden, i rett vinkel på sentrallinjen i høyde med den 
dypeste oppdelingslastelinjen): en avstand på en femdel av skipets bredde, og
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.3 vertikal utstrekning: fra grunnlinjen og oppover uten grense,

.4 dersom en skade av mindre utstrekning enn angitt i .4.1, .4.2 og .4.3 ville føre til en alvorligere tilstand 
med hensyn til krenging eller tap av metasenterhøyde, skal slik skade forutsettes i beregningene.

.5 Asymmetrisk fylling skal holdes innenfor et minstemål som kan oppnås ved effektiv innretning. Dersom 
det er nødvendig å korrigere store krengevinkler, skal midlene som anvendes, om mulig være automatiske, 
men i ethvert tilfelle der det finnes kontrollinnretninger for tverrskips trimmingsinnretninger, skal disse 
kunne manøvreres fra et sted over skottdekket. For nye skip i klasse B, C og D skal største krengevinkel 
etter fylling, men før utligning, ikke overstige 15 grader. Der det kreves tverrskips trimmingsinnretninger, 
skal tiden for utligning ikke overstige 15 minutter. Relevante opplysninger om bruken av tverrskips 
trimmingsinnretninger skal gis skipsføreren.

.6 Skipets endelige tilstand etter skade og, i tilfelle av asymmetrisk fylling, etter at det er truffet utligningstiltak, 
skal være som følger:

.1 Ved symmetrisk fylling skal det være en positiv gjenværende metasenterhøyde på minst 50 mm 
beregnet ved den konstante deplasementsmetode.

.2a Ved asymmetrisk fylling skal krengevinkelen ved fylling av ett rom ikke overstige 7 grader for skip i 
klasse B (nye og eksisterende) og 12 grader for skip i klasse C og D (nye), med mindre annet framgår 
av nr. .6.2b.

 Ved samtidig fylling av to sammenstøtende rom kan det tillates en krengevinkel på 12 grader for 
eksisterende og nye skip i klasse B, forutsatt at oppdelingsfaktoren ikke på noe sted er større enn 0,50 
i den delen av skipet som er fylt.

.2b For eksisterende skip i klasse B som ikke er roro-passasjerskip, bygd før 29. april 1990, skal vinkelen 
ved asymmetrisk fylling ikke overstige 7 grader, bortsett fra i unntakstilfeller, der flaggstatens 
myndighet kan tillate ytterligere krenging på grunn av asymmetrisk moment, men krengingen skal ikke 
i noe tilfelle overstige 15 grader.

.3 Ikke i noe tilfelle skal grenselinjen være under vann i siste fyllingstrinn. Dersom det antas at grenselinjen 
kan komme under vann i løpet av et mellomliggende fyllingstrinn, kan flaggstatens myndighet kreve de 
undersøkelser og forholdsregler den anser nødvendig for skipets sikkerhet.

.7 For at skipet skal være i stand til å motstå den kritiske skade, skal skipsføreren gis nødvendige data 
for å opprettholde tilstrekkelig intakt stabilitet for den fart skipet går i. For skip som må ha tverrskips 
trimmingsinnretninger, skal skipsføreren underrettes om de stabilitetsforhold som krengingsberegningene 
er basert på, og advares om at for stor krenging vil kunne oppstå dersom skipet får skade under mindre 
gunstige forhold.

.8 De data nevnt i nr. .7 som skal sette skipsføreren i stand til å opprettholde tilstrekkelig intakt stabilitet, skal 
inneholde opplysninger som angir største tillatte høyde for skipets tyngdepunkt over kjølen (KG), eller 
alternativt minste tillatte metasenterhøyde (GM), for et område med dypgående eller deplasement som er 
tilstrekkelig til å dekke alle fartsforhold. Opplysningene skal vise påvirkningen fra forskjellig trim, idet det 
tas hensyn til driftsbegrensningene.

.9 Alle skip skal ha tydelig avmerket nedlastingsskala på baug og akterstavn. I tilfelle nedlastingsmerkene 
ikke er plassert der de er lett leselige, eller dersom driftsbegrensninger for en bestemt fart gjør det vanskelig 
å lese nedlastingsmerkene, skal skipet også utstyres med et pålitelig system for angivelse av dypgående, der 
dypgående i baug og akterstavn kan avleses.

.10 Når skipet er ferdig lastet, og før avgang, skal skipsføreren beregne skipets trim og stabilitet samt forvisse 
seg om og skriftlig notere at skipet oppfyller stabilitetskriteriene i de aktuelle reglene. Skipets stabilitet skal 
alltid fastsettes ved beregning. En elektronisk laste- og stabilitetskalkulator eller tilsvarende innretning kan 
brukes til dette formålet.

.11 Flaggstatens myndighet kan ikke tillate at det lempes på kravene til stabilitet etter skade, med mindre det 
påvises at den intakte metasenterhøyde som er nødvendig for å oppfylle disse kravene under hvilke som 
helst fartsforhold, er for stor for den påtenkte fart.
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.12 Lempninger i kravene til stabilitet etter skade skal tillates bare i unntakstilfeller og med forbehold om 
at flaggstatens myndighet er forvisset om at skipets proporsjoner, innretning og andre egenskaper er de 
mest fordelaktige for stabilitet etter skade som praktisk og med rimelighet kan anvendes under de særlige 
omstendigheter.

8-1 Stabilitet for roro-passasjerskip i skadet tilstand (R 8-1)

EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B:

.1 Eksisterende roro-passasjerskip i klasse B skal overholde bestemmelsene i regel 8 senest på datoen for 
første periodiske besiktelse etter overholdelsesdatoen fastsatt nedenfor, i samsvar med verdien av A/Amax 
som definert i vedlegget til beregningsprosedyren for vurdering av overlevingsevnen til eksisterende 
roro-passasjerskip ved bruk av en forenklet metode basert på resolusjon A.265 (VIII), utarbeidet av 
Sjøsikkerhetskomiteen på dens 59. møte i juni 1991 (MSC/Circ. 574).

Verdi av A/Amax Overholdelsesdato

Mindre enn 85 % 1. oktober 1998

85 % eller mer, men mindre enn 90 % 1. oktober 2000

90 % eller mer, men mindre enn 95 % 1. oktober 2002

95 % eller mer, men mindre enn 97,5 % 1. oktober 2004

97,5 % eller mer 1. oktober 2005

8-2 Særkrav til roro-passasjerskip som fører 400 personer eller mer (R 8-2)

NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I 
KLASSE B:

Uten hensyn til bestemmelsene i regel II-1/B/8 og II-1/B/8-1

.1 skal nye roro-passasjerskip som er sertifisert til å føre 400 personer eller mer, overholde bestemmelsene i 
regel II-1/B/8 punkt .2.3, med antatt skade inntruffet hvor som helst i skipets lengde L, og

.2 skal eksisterende roro-passasjerskip som er sertifisert for å føre 400 personer eller mer, oppfylle kravene i 
nr. .1 senest på datoen for første periodiske besiktelse etter overholdelsesdatoen fastsatt i nr. .2.1, .2.2 eller 
.2.3, med anvendelse av den datoen som inntreffer senest:

.2.1 Verdi av A/Amax Overholdelsesdato

Mindre enn 85 % 1. oktober 1998

85 % eller mer, men mindre enn 90 % 1. oktober 2000

90 % eller mer, men mindre enn 95 % 1. oktober 2002

95 % eller mer, men mindre enn 97,5 % 1. oktober 2004

97,5 % eller mer 1. oktober 2010

.2.2 Antall personer som tillates ført:

1500 eller mer 1. oktober 2002

1000 eller flere, men færre enn 1500 1. oktober 2006

600 eller flere, men færre enn 1000 1. oktober 2008

400 eller flere, men færre enn 600 1. oktober 2010
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.2.3 Skipets alder minst 20 år:

 Skipets alder betyr den tid som er gått fra kjølen ble strukket eller datoen da det var på samme 
byggetrinn, eller fra datoen da skipet ble ombygd til roro-passasjerskip.

8-3 Særkrav til passasjerskip som ikke er roro-passasjerskip, og som fører 400 personer eller mer

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD ETTER 1. JANUAR 2003 SOM IKKE ER RORO-PASSASJERSKIP:

Uten hensyn til bestemmelsene i regel II-I/B/8 skal passasjerskip som ikke er roro-passasjerskip, og som er 
sertifisert for å føre 400 personer eller mer, overholde bestemmelsene i regel II-1/B/8 nr. 2.3 og 2.6, med antatt 
skade inntruffet hvor som helst i skipets lengde L.

9 Skarpskott og maskinromskott (R 10)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal monteres et forstavnsskarpskott eller kollisjonsskott som skal være vanntett opp til skottdekket. 
Dette skottet skal være plassert i en avstand fra forre perpendikulær på minst 5 % av skipets lengde og høyst 
3 meter pluss 5 % av skipets lengde.

.2 Dersom en del av skipet under vannlinjen stikker fram foran forre perpendikulær, f.eks. en kulebaug, skal 
avstandene fastsatt i nr. .1 måles fra et punkt enten

.1 ved midtlengden for en slik forlengelse, eller

.2 ved en avstand på 1,5 % av skipets lengde forenfor forre perpendikulær, eller

.3 ved en avstand på 3 meter forenfor forre perpendikulær,

med anvendelse av den minste verdien.

.3 Dersom det finnes en lang overbygning forut, skal forstavnsskarpskottet eller kollisjonsskottet forlenges 
værtett opp til det neste hele dekk over skottdekket. Forlengelsen skal være slik innrettet at den utelukker 
muligheten for at baugporten kan skade den i tilfelle baugporten skades eller løsner.

.4 Forlengelsen som kreves etter nr. .3, behøver ikke være anbrakt rett over det underliggende skottet, forutsatt 
at ingen deler av forlengelsen er plassert forenfor den forre grensen fastsatt i nr. .1 eller .2.

For eksisterende skip i klasse B gjelder imidlertid følgende:

.1 Dersom en skrånende lasterampe danner en del av forlengelsen av kollisjonsskottet over skottdekket, kan 
den delen av rampen som er mer enn 2,3 meter over skottdekket, strekke seg høyst 1,0 meter forenfor forre 
grenser fastsatt i nr. .1 og .2.

.2 Dersom den eksisterende rampen ikke oppfyller kravene for å bli godtatt som forlengelse av kollisjonsskottet 
og rampens posisjon hindrer plassering av en slik forlengelse innenfor grensene fastsatt i nr. .1 og nr. .2, kan 
forlengelsen plasseres innenfor en begrenset avstand aktenfor aktre grense fastsatt i nr. .1 eller nr. .2. Denne 
avstanden må ikke være større enn nødvendig for å sikre at rampens funksjon ikke hemmes. Forlengelsen av 
kollisjonsskottet skal ha åpning forover og oppfylle kravene i nr. .3 og skal være slik innrettet at rampen ikke 
kan skade den i tilfelle rampen skades eller løsner.

.5 Ramper som ikke oppfyller ovennevnte krav, skal ikke betraktes som forlengelse av kollisjonsskottet.

.6 I eksisterende skip av klasse B får kravene i nr. .3 og .4 anvendelse fra og med datoen for den første periodiske 
besiktelsen etter 1. juli 1998.
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.7 Et akterskarpskott og skott som atskiller maskinrommet fra de forenfor- og aktenforliggende lasterom og 
passasjerrom, skal også anordnes og gjøres vanntette opp til skottdekket. Akterskarpskottet kan likevel stanse 
lavere enn skottdekket, forutsatt at dette ikke reduserer skipets sikkerhetsgrad med hensyn til oppdeling.

.8 I alle tilfeller skal akselhylsene være inne i vanntette rom. Akselhylsens pakkboks skal være plassert inne i en 
vanntett akseltunnel eller annet vanntett rom atskilt fra akselhylserommet og med slikt volum at grenselinjen 
ikke vil komme under vann selv om rommet fylles ved lekkasje gjennom akselhylsens pakkboks.

10 Dobbeltbunn (R 12)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SAMT NYE SKIP BYGD 1. JANUAR 
2003 ELLER SENERE, MED LENGDE 24 METER OG MER:

.1 Nye skip i klasse B, C og D, eksisterende skip i klasse B samt nye skip bygd 1. januar 2003 eller senere, med 
lengde 24 meter eller mer, skal være utstyrt med dobbeltbunn fra forstavnsskarpskottet til akterskarpskottet, 
så langt dette er praktisk mulig og forenlig med skipets konstruksjon og effektive drift.

.1 Skip med lengde 50 meter og mer, men mindre enn 61 meter, skal være utstyrt med en dobbeltbunn minst fra 
maskinrommet til forstavnsskarpskottet eller så nær dette som praktisk mulig.

.2 Skip med lengde 61 meter og mer, men mindre enn 76 meter, skal være utstyrt med en dobbeltbunn 
minst utenfor maskinrommet, og denne dobbeltbunnen skal strekke seg til forstavnsskarpskottet og til 
akterskarpskottet eller så nær disse som praktisk mulig.

.3 Skip med lengde 76 meter og mer skal midtskips være utstyrt med en dobbeltbunn som strekker seg til 
forstavnsskarpskottet og akterskarpskottet eller så nær disse som praktisk mulig.

.2 Dersom det kreves en dobbeltbunn, skal dybden av den være i samsvar med standardene til en godkjent 
organisasjon, og den indre bunnen skal forlenges ut til skipssidene på en slik måte at den beskytter 
skipsbunnen til slagene. Denne beskyttelse vil bli ansett som tilfredsstillende når skjæringslinjen mellom 
slagbærerens ytterkant og platene i slaget ikke på noe sted kommer under et horisontalt plan som går 
gjennom det skjæringspunkt som spantelinjen midtskips danner med en tverrskips diagonal linje som har en 
helling på 25 grader med horisontalen, og som skjærer denne i et punkt en halv gang skipets bredde på spant 
fra midtlinjen.

.3 Små brønner som er anbrakt i dobbeltbunnen i forbindelse med lenseinnretningen for lasterom osv., skal 
ikke ha større dybde enn nødvendig. Brønnens dybde skal ikke i noe tilfelle være større enn dybden av 
dobbeltbunnen ved senterlinjen minus 460 mm, og heller ikke skal brønnen fortsette under horisontalplanet 
nevnt i nr. .2. En brønn som går helt ned til ytre bunn, er likevel tillatt ved akterenden av akseltunnelen. 
Andre brønner (f.eks. for smøreolje under hovedmaskiner) kan tillates av flaggstatens myndighet dersom 
den er forvisset om at innretningen gir tilsvarende beskyttelse som en dobbeltbunn i samsvar med kravene i 
denne regel.

.4 Det er ikke nødvendig å montere dobbeltbunn for vanntette rom av moderat størrelse som brukes utelukkende 
til transport av væsker, forutsatt at flaggstatens myndighet anser at dette ikke vil forringe skipets sikkerhet i 
tilfelle av skade på bunn eller skipsside.

.5 Uten hensyn til nr. .1 i denne regel kan flaggstatens myndighet tillate at dobbeltbunn sløyfes i en hvilken 
som helst del av skipet som er oppdelt ved en faktor som ikke er større enn 0,5, dersom den er forvisset om 
at montering av dobbeltbunn i denne delen ikke vil være forenlig med skipets konstruksjon og effektive drift.

11 Fastsettelse, avmerking og registrering av oppdelingslastelinjer (R 13)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 For å sikre at den påbudte grad av oppdeling opprettholdes, skal en lastelinje tilsvarende det godkjente 
oppdelingsdypgående være fastsatt og avmerket på skipssidene midtskips. Et skip som har rom særlig 
tilpasset alternativ transport av passasjerer eller last, kan, dersom rederiet ønsker det, ha én eller flere 
lastelinjer i tillegg, fastsatt og avmerket for å svare til de oppdelingsdypgående som flaggstatens myndighet 
måtte godkjenne for de alternative fartsforholdene.
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.2 De fastsatte og avmerkede oppdelingslastelinjene skal være registrert i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip, 
og skal angis med betegnelsen C.1 dersom det finnes bare én oppdelingslastelinje.

Dersom det finnes mer enn én oppdelingslastelinje, skal de øvrige fartsforholdene angis med betegnelsene 
C.2, C.3, C.4 osv.(1).

.3 Fribordet som svarer til hver av disse lastelinjene, skal måles på samme sted og fra samme dekkslinje som 
de fribord som er fastsatt i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer.

.4 Fribordet som svarer til hver godkjente oppdelingslastelinje og de fartsforhold som det er godkjent for, skal 
være tydelig angitt i sikkerhetssertifikatet for passasjerskip.

.5 Ikke i noe tilfelle skal et oppdelingslastelinjemerke plasseres ovenfor den dypeste lastelinjen i saltvann, 
bestemt ved skipets styrke eller eventuelt gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer.

.6 Uansett plasseringen av oppdelingslastelinjemerkene skal et skip aldri lastes slik at det lastelinjemerket som 
gjelder for årstid og sted, som bestemt i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer, 
kommer under vann.

.7 Ikke i noe tilfelle skal et skip lastes slik at det oppdelingslastelinjemerket som gjelder for vedkommende 
reise og fartsforhold, kommer under vann.

12 Konstruksjon og førstegangsprøving av vanntette skott osv. (R 14)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Hvert vanntette oppdelingsskott, enten det er tverrskips- eller langskipsskott, skal være konstruert på en 
slik måte at det med en passende sikkerhetsmargin kan motstå trykket av den største vannsøyle det kan 
bli nødt til å tåle i tilfelle skade på skipet, men minst trykket av en vannsøyle som når opp til grenselinjen. 
Konstruksjonen av disse skottene skal være i samsvar med standardene til en godkjent organisasjon.

.2.1 Trinn og recesser i skottene skal være vanntette og like sterke som skottet på vedkommende sted.

.2.2 Dersom spant eller bjelker går gjennom et vanntett dekk eller skott, skal et slikt dekk eller skott være gjort 
konstruksjonsmessig vanntett uten bruk av tre eller sement.

.3 Prøving av hovedrommene ved vannfylling er ikke obligatorisk. Når prøving ved vannfylling ikke blir utført, 
skal det utføres en sprøyteprøving dersom dette er mulig. Denne prøvingen skal utføres på det lengst mulig 
framskredne trinn av skipets utrustning. Dersom det ikke er mulig å utføre en sprøyteprøving på grunn 
av mulig skade på maskineri, elektrisk utstyr, isolasjon eller utrustning, kan den erstattes med en nøye 
optisk undersøkelse av sveisede forbindelser, og i tillegg dersom det anses som nødvendig, metoder som 
fargepenetrasjonsprøving eller tetthetsprøving med ultralyd eller annen tilsvarende prøving. Det skal i alle 
tilfeller foretas en grundig undersøkelse av de vanntette skottene.

.4 Forpiggen, dobbeltbunner (medregnet kanalkjøler) og indre hud skal prøves med et vanntrykk som svarer til 
kravene i nr. .1 i denne regel 12.

.5 Tanker som er bestemt til å inneholde væsker, og som utgjør en del av skipets oppdeling, skal tetthetsprøves 
med vanntrykk som svarer til en vannsøyle enten opp til den dypeste oppdelingslastelinjen eller opp til to 
tredeler av høyden fra kjølens overkant og opp til grenselinjen ved tankene, med anvendelse av den største 
av disse belastningene; vannsøylens høyde over tanktoppen skal likevel ikke i noe tilfelle være mindre enn 
0,9 meter; dersom det ikke kan foretas prøving med vann, kan luftlekkasjeprøving mens tankene utsettes for 
et lufttrykk på høyst 0,14 bar, godtas.

.6 Prøvingene nevnt i nr. .4 og .5 har til hensikt å sikre at den konstruksjonsmessige oppdelingsinnretningen er 
vanntett og skal ikke anses som en prøving for å konstatere om et rom er egnet til lagring av brennolje eller 
til andre særskilte formål som måtte kreve en prøving av mer vidtgående art, avhengig av den høyde som 
væsken kan nå opp til i tanken eller dens forbindelser.

(1) Arabertallene som står etter bokstaven «C» i betegnelsen for oppdelingslastelinjene, kan erstattes med romertall eller bokstaver 
dersom flaggstatens myndighet anser at dette er nødvendig for å gjøre et skille mellom disse og de internasjonale betegnelsene for 
oppdelingslastelinjer.
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13 Åpninger i vanntette skott (R 15)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Antall åpninger i vanntette skott skal reduseres til det minsteantall som er forenlig med skipets utforming 
og effektive drift; disse åpningene skal være utstyrt med tilfredsstillende lukkemidler.

.2.1 Dersom rørledninger, spygatt, elektriske ledninger osv. føres gjennom vanntette oppdelingsskott, skal det 
treffes tiltak for å sikre disse skottenes fullstendige vanntetthet.

.2.2 Ventiler som ikke utgjør en del av et rørsystem, skal ikke tillates i vanntette oppdelingsskott.

.2.3 Bly eller andre varmeømfintlige materialer skal ikke brukes i systemer som går gjennom vanntette 
oppdelingsskott, dersom en skade på slike systemer i tilfelle brann ville svekke disse skottenes fullstendige 
vanntetthet.

.3.1 Dører, mannhull eller atkomståpninger er ikke tillatt

.1 i kollisjonsskottet under grenselinjen, eller

.2 i vanntette tverrskipsskott som skiller et lasterom fra et tilstøtende lasterom, med de unntak som er 
nevnt i nr. .10.1 i denne regel 13 og i regel 14.

.3.2 Unntatt i tilfellene nevnt i nr. .3.3 kan det bores hull i kollisjonsskottet for høyst ett rør for transport av 
væsker i tanken i forstavnen, forutsatt at røret er utstyrt med en skruventil som kan betjenes fra et sted over 
skottdekket, og at ventilhuset er festet til kollisjonsskottet i forskarpen. Denne ventilen kan likevel festes på 
aktersiden av kollisjonsskottet, forutsatt at ventilen er lett tilgjengelig under alle fartsforhold, og at rommet 
den befinner seg i, ikke er et lasterom.

.3.3 Dersom forskarpen er oppdelt for å inneholde to forskjellige slags væsker, kan det gjennom kollisjonsskottet 
under grenselinjen føres to rør som hvert oppfyller kravene i nr. .3.1, forutsatt at det ikke finnes noe praktisk 
mulig alternativ til å montere et slikt annet rør, og at skipets sikkerhet vil bli opprettholdt, idet det tas hensyn 
til ytterligere oppdeling av forskarpen.

.4 Innenfor rom som inneholder hoved- og hjelpeframdriftsmaskineriet, herunder kjeler som tjener til framdrift, 
kan det i tillegg til dørene til akseltunnelene ikke være montert mer enn én dør i hvert hovedtverrskipsskott. 
Dersom det er montert to eller flere aksler, skal det være en forbindelsespassasje mellom tunnelene. Det 
skal være bare én dør mellom maskinrommet og tunnelrom der det er installert to aksler, og bare to dører 
der det er mer enn to aksler. Alle disse dørene skal være skyvedører og skal være plassert med tersklene så 
høyt som praktisk mulig. Innretningen for manuell betjening av disse dørene fra et sted over skottdekket 
skal være plassert utenfor rommene som inneholder maskineriet.

.5.1 EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE 
ENN 24 METER

 Vanntette dører skal være skyvedører eller dører med hengsler eller dører av tilsvarende type. Det er ikke 
tillatt med platedører som er festet bare med bolter, og dører som lukkes ved hjelp av fall eller innvirkning 
av en fallende vekt.

 NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

 Unntatt som fastsatt i nr. .10.1 i denne regel 13 eller i regel 14 skal vanntette dører være maskinelt betjente 
skyvedører som oppfyller kravene i nr. .7, og som kan lukkes samtidig fra det sentrale betjeningspanelet på 
kommandobroen på høyst 60 sekunder med skipet på rett kjøl.

.5.2 EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE 
ENN 24 METER

Skyvedører kan være enten

– bare manuelt betjent, eller

– maskinelt betjent i tillegg til manuelt betjent.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

I skip der det samlede antall vanntette dører ikke er mer enn to og disse dørene er plassert i maskinrommet 
eller i grenseskottene mot dette rommet, kan flaggstatens myndighet tillate at disse to dørene bare er manuelt 
betjent. Dersom det er montert manuelt betjente skyvedører, skal slike dører stenges før fartøyet legger ut på 
en passasjerreise, og skal holdes stengt under fart.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.5.3 Betjeningsmidlene, både maskinelt betjente og manuelt betjente, for vanntette skyvedører, enten maskinelt 
betjente eller ikke, skal kunne stenge døren når skipet krenger 15 grader til begge sider. Det skal også tas 
hensyn til de krefter som kan virke på hver side av døren når det strømmer vann gjennom åpningen og 
utøver et statisk trykk tilsvarende en vannsøyle på minst 1 meter over terskelen på dørens midtlinje.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.5.4 Betjeningsinnretninger for vanntette dører, herunder hydrauliske rør og elektriske ledninger, skal plasseres 
så nær skottet der dørene er montert, som mulig, for å gjøre sannsynligheten for at de blir skadet i tilfelle 
skade på skipet, så liten som mulig. Vanntette dører og deres betjeningsinnretninger skal være slik plassert 
at dersom skipet skades innenfor en femdel av skipets bredde (målt vinkelrett på senterlinjen i høyde med 
dypeste oppdelingslastelinje), påvirkes ikke betjeningen av de vanntette dørene utenfor den skadede delen 
av skipet.

.5.5 Alle maskinelt betjente og manuelt betjente vanntette skyvedører skal være utstyrt med innretninger som 
på alle fjernbetjeningssteder viser om dørene er åpne eller lukket. Fjernbetjeningssteder skal finnes bare 
på kommandobroen i samsvar med nr. .7.1.5 og stedet der manuell betjening over skottdekket kreves etter 
nr. .7.1.4.

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE 
ENN 24 METER

.5.6 Vanntette dører som ikke er i samsvar med nr. .5.1-.5.5, skal lukkes før reisen begynner, og skal holdes 
lukket under fart; tidspunktet for åpning av slike dører i havn og lukking av dem før skipets avreise fra havn 
skal registreres i skipsdagboken.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER SAMT EKSISTERENDE 
SKIP I KLASSE B:

.6.1 Manuelt betjente skyvedører kan beveges horisontalt eller vertikalt. Det skal være mulig å betjene 
mekanismen ved selve døren fra begge sider, og dessuten fra et tilgjengelig sted over skottdekket, med en 
hel omdreibar veivbevegelse eller en annen bevegelse som gir samme garanti for sikkerheten, og som er 
av godkjent type. Ved manuell betjening skal tiden som er nødvendig for fullstendig lukking av døren med 
fartøyet på rett kjøl, ikke overstige 90 sekunder.

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.6.2 Maskinelt betjente skyvedører kan beveges vertikalt eller horisontalt. Dersom en dør er maskinelt betjent 
fra et sentralt betjeningssted, skal mekanismen være slik innrettet at døren kan betjenes maskinelt også 
ved selve døren fra begge sider. Det skal på hver side av skottet finnes lokale betjeningshåndtak som står 
i forbindelse med den maskinelle mekanismen, og som skal være slik innrettet at personer som passerer 
gjennom døråpningen, kan holde begge håndtak i åpen stilling uten å kunne sette lukkemekanismen i 
gang ved et uhell. Maskinelt betjente skyvedører skal være utstyrt med håndmekanisme som kan betjenes 
både ved selve døren på begge sider og fra et tilgjengelig sted over skottdekket, ved en hel omdreibar 
veivbevegelse eller en annen bevegelse som gir samme garanti for sikkerheten og er av godkjent type. Det 
skal treffes tiltak for å varsle med lydsignal at døren har begynt å lukke seg, og signalet skal fortsette til den 
er helt lukket. I områder med høyt støynivå skal lydsignalet dessuten suppleres med et blinkende lyssignal 
ved døren.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.7.1 Alle maskinelt betjente vanntette skyvedører

.1 skal kunne beveges vertikalt eller horisontalt,

.2 skal, med forbehold for nr. .11, være normalt begrenset til en største fri bredde på 1,2 meter. 
Flaggstatens myndighet kan tillate bredere dører bare i den grad som anses nødvendig for effektiv 
drift av skipet, forutsatt at det tas hensyn til andre sikkerhetstiltak, herunder følgende: 
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.2.1 Det skal tas særlig hensyn til dørens styrke og dens lukkeinnretninger for å hindre lekkasje.

.2.2 Døren skal være plassert utenfor skadesone B/5.

.2.3 Døren skal holdes lukket når skipet er til sjøs, unntatt i begrensede perioder når det er absolutt 
nødvendig, slik flaggstatens myndighet bestemmer,

.3 skal være utstyrt med nødvendig utstyr for åpning og lukking av døren med elektrisk kraft, hydraulisk 
kraft eller en annen form for kraft som flaggstatens myndighet kan godta,

.4 skal være utstyrt med en individuell mekanisme for manuell betjening. Det skal være mulig å åpne 
og lukke døren for hånd ved selve døren fra begge sider og i tillegg stenge døren fra et tilgjengelig 
sted over skottdekket med en hel omdreibar veivbevegelse eller med annen bevegelse som gir samme 
garanti for sikkerheten og kan godtas av flaggstatens myndighet. Omdreiningsretningen eller annen 
bevegelse skal være tydelig avmerket på alle betjeningssteder. Ved manuell betjening skal tiden som er 
nødvendig for fullstendig lukking av døren med fartøyet på rett kjøl, ikke overstige 90 sekunder,

.5 skal være utstyrt med betjeningsinnretninger for maskinell åpning og lukking av døren fra begge sider 
og for maskinell lukking av døren fra det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen,

.6 skal være utstyrt med et lydsignal som skiller seg fra andre alarmer i området, som aktiveres når døren 
lukkes maskinelt med fjernbetjening, og som skal høres i minst 5 sekunder, men høyst 10 sekunder 
før døren begynner å bevege seg, og skal fortsette til døren er helt lukket. Ved manuell betjening med 
fjernkontroll er det tilstrekkelig at alarmen høres bare når døren beveger seg. I tillegg kan flaggstatens 
myndighet kreve at lydsignalet i passasjerområder og områder med høyt støynivå suppleres med et 
blinkende lyssignal ved døren, og

.7 skal ha en tilnærmet jevn lukkingshastighet ved maskinell betjening. Lukkingstiden, regnet fra 
tidspunktet når døren begynner å bevege seg, til den er helt lukket, skal ikke i noe tilfelle være mindre 
enn 20 sekunder og ikke mer enn 40 sekunder med skipet på rett kjøl.

.7.2 Den elektriske kraften som er nødvendig for maskinelt betjente vanntette skyvedører, skal komme 
fra nødtavlen enten direkte eller via en egen fordelingstavle plassert over skottdekket, og de tilhørende 
betjenings-, indikasjons- og alarmkretsene skal få strøm fra nødtavlen enten direkte eller via en egen 
fordelingstavle plassert over skottdekket og skal kunne få strøm automatisk fra den midlertidige 
nødkraftkilden i tilfelle svikt i den elektriske hoved- eller nødkraftkilden.

.7.3 Maskinelt betjente vanntette skyvedører skal ha enten

.1 et sentralisert hydraulisk system med to uavhengige energikilder som hver består av en motor og en 
pumpe som er i stand til å lukke alle dører samtidig. I tillegg skal det for hele anlegget være hydrauliske 
trykktanker med tilstrekkelig kapasitet til å betjene alle dørene minst tre ganger, dvs. lukket-åpen-
lukket, mot en krenging på 15 grader. Denne betjeningssyklusen skal kunne utføres når trykktanken 
er på pumpens innkoplingstrykk. Væsken som brukes, skal velges under hensyn til temperaturen som 
anlegget vil kunne bli utsatt for under fart. Systemet for maskinell betjening skal være konstruert 
på en måte som minimaliserer muligheten for at en enkeltfeil i det hydrauliske rørsystemet får en 
negativ virkning på betjeningen av mer enn én dør. Det hydrauliske systemet skal være utstyrt med en 
lavnivåalarm for tanker med hydrauliske væsker til systemet for maskinell betjening og en alarm for lavt 
gasstrykk eller annet effektivt middel til overvåking av tap av lagret energi i hydrauliske trykktanker. 
Disse alarmene skal være akustiske og optiske og skal være plassert på det sentrale betjeningspanelet 
på kommandobroen, eller

.2 et uavhengig hydraulisk system for hver dør med hver energikilde bestående av en motor og en pumpe 
som kan åpne og lukke døren. I tillegg skal det være en hydraulisk trykktank med tilstrekkelig kapasitet 
til å betjene døren minst tre ganger, dvs. lukket-åpen-lukket, mot en krenging på 15 grader. Denne 
betjeningssyklusen skal kunne utføres når trykktanken er på pumpens innkoplingstrykk. Væsken som 
brukes, skal velges under hensyn til temperaturen som anlegget vil kunne bli utsatt for under fart. En 
gruppealarm for lavt gasstrykk eller annet effektivt middel til overvåking av tap av lagret energi i 
hydrauliske trykktanker skal finnes på det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen. Det skal også 
finnes en indikator for tap av lagret energi på hvert lokale betjeningssted, eller
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.3 et uavhengig elektrisk system og motor for hver dør med hver energikilde bestående av en motor som 
kan åpne og lukke døren. Energikilden skal kunne få strøm automatisk fra den midlertidige elektriske 
nødkraftkilden i tilfelle svikt i elektrisk hoved- eller nødkraftkilde og ha tilstrekkelig kapasitet til å 
betjene døren minst tre ganger, dvs. lukket-åpen-lukket, mot en krenging på 15 grader.

Systemene spesifisert i nr. .7.3.1, .7.3.2 og .7.3.3 skal oppfylle følgende krav:

Kraftsystemene til maskinelt betjente vanntette skyvedører skal være atskilt fra andre kraftsystemer. En 
enkeltfeil i de elektriske eller hydrauliske maskinelt betjente systemer, med unntak av den hydrauliske 
aktuatoren, skal ikke hindre manuell betjening av noen dør.

.7.4 Det skal finnes betjeningshåndtak på hver side av skottet i en høyde på minst 1,6 meter over dørken, og 
de skal være slik innrettet at personer som passerer gjennom døråpningen, kan holde begge håndtak i åpen 
stilling uten å kunne sette den maskinelle lukkemekanismen i gang ved et uhell. Retningen som håndtakene 
skal dreies i for å åpne og lukke døren, skal tilsvare dørens bevegelsesretning og skal være tydelig merket. 
Dersom det kreves bare én handling for å starte dørens lukkebevegelse, skal hydrauliske betjeningshåndtak 
for vanntette dører i innredning være plassert slik at barn ikke kan aktivere dem, f.eks. bak paneldører med 
bolter plassert minst 170 cm over dekksnivå.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B MED LENGDE 24 
METER OG MER:

På begge sider av dørene skal det være et skilt med instrukser om hvordan dørsystemet betjenes. På begge 
sider av hver dør skal det også være et skilt med tekst eller bilder som varsler om faren ved å oppholde seg 
i døråpningen når døren har begynt lukkebevegelsen. Disse skiltene skal være laget av holdbart materiale 
og skal være solid festet. Teksten på instruks- eller varselskiltet skal inneholde informasjon om den aktuelle 
dørens lukkingstid.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.7.5 Så langt det er praktisk mulig, skal elektrisk utstyr og komponenter til vanntette dører være plassert over 
skottdekket og utenfor farlige områder og rom.

.7.6 Kapslingen til elektriske komponenter som nødvendigvis må være plassert under skottdekket, skal gi egnet 
beskyttelse mot vanninntrenging.

.7.7 Kretser til strøm, kontroll, indikatorer og alarm skal være beskyttet mot svikt, slik at feil i én dørkrets ikke 
vil forårsake feil i noen annen dørkrets. Kortslutning eller annen svikt i alarm- eller indikatorkretser til en 
dør skal ikke føre til tap av maskinell betjening av døren. Innretningen skal være slik at vanninntrenging i 
elektrisk utstyr som befinner seg under skottdekket, ikke vil forårsake at døren åpner seg.

.7.8 En elektrisk enkeltfeil i betjeningsinnretningen eller kontrollsystemet til en maskinelt betjent vanntett 
skyvedør skal ikke føre til at en lukket dør åpner seg. Strømforsyningen skal overvåkes kontinuerlig på et 
punkt i strømkretsen så nær hver av motorene fastsatt i nr. .7.3 som mulig. Tap av slik strømforsyning skal 
utløse en akustisk og optisk alarm på det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen.

.8.1 Det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen skal ha en «hovedbetjeningsbryter» med to 
betjeningsstillinger: en «lokal betjening»-stilling som skal gjøre det mulig for enhver dør å åpnes og lukkes 
lokalt etter bruk uten automatisk lukking, og en «dører lukket»-stilling som automatisk skal lukke dører 
som er åpne. «Dører lukket»-stillingen skal gjøre det mulig å åpne dørene lokalt, og skal automatisk lukke 
døren igjen når den lokale betjeningsmekanismen utløses. Hovedbetjeningsbryteren skal normalt stå i 
«lokal betjening»-stilling. «Dører lukket»-stillingen skal brukes bare i nødstilfeller og ved prøving.

.8.2 Det sentrale betjeningspanelet på kommandobroen skal være utstyrt med et diagram som viser plasseringen 
av hver dør, med visuelle indikatorer som viser om hver dør er åpen eller lukket. Et rødt lys skal vise at en 
dør er helt åpen, og et grønt lys skal vise at en dør er helt lukket. Når døren lukkes med fjernbetjening, skal 
det røde lyset vise mellomstillingen ved å blinke. Indikatorkretsen skal være uavhengig av betjeningskretsen 
for hver dør.

.8.3 Det skal ikke være mulig å åpne noen dør med fjernbetjening fra det sentrale betjeningsstedet.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.9.1 Alle vanntette dører skal holdes lukket under fart, unntatt under forhold som fastsatt i nr. .9.2 og .9.3. 
Vanntette dører med bredde på mer enn 1,2 meter tillatt etter nr. .11 kan åpnes bare under de omstendigheter 
som er angitt i nevnte nummer. En dør som åpnes i samsvar med dette nummer, skal være klar til å lukkes 
øyeblikkelig.

.9.2 En vanntett dør kan åpnes under fart for å la passasjerer eller besetning gå gjennom den eller når arbeid i 
umiddelbar nærhet av døren gjør det nødvendig at den er åpen. Døren må lukkes øyeblikkelig når det ikke 
lenger er behov for å bruke den, eller når oppgaven som gjorde det nødvendig å åpne den, er avsluttet.

.9.3 Visse vanntette dører kan tillates å være åpne under fart bare dersom det anses som absolutt nødvendig, 
dvs. dersom det anses som avgjørende for sikker og effektiv betjening av skipets maskineri eller for å la 
passasjerene ferdes fritt under normale forhold i hele passasjerområdet. En slik avgjørelse skal treffes av 
flaggstatens myndighet etter nøye vurdering av virkningen for skipets drift og overlevingsevne. En vanntett 
dør som tillates å være åpen på denne måten, skal være tydelig merket i skipets stabilitetsopplysninger og 
skal alltid være klar til å lukkes øyeblikkelig.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.10.1 Dersom flaggstatens myndighet er forvisset om at slike dører er nødvendige, kan vanntette dører av 
tilfredsstillende konstruksjon monteres i vanntette skott som skiller lasterom i mellomdekk. Slike dører 
kan være dører med hengsler eller rulle- eller skyvedører, men skal ikke være fjernbetjent. De skal være 
montert så høyt oppe og så langt fra platehuden som praktisk mulig, men ikke i noe tilfelle skal de utvendige 
vertikale kantene plasseres i en avstand fra platehuden som er mindre enn en femdel av skipets bredde, der 
denne avstanden måles i rett vinkel på senterlinjen i høyde med den dypeste oppdelingslastelinjen.

.10.2 Slike dører skal lukkes før reisen begynner, og skal holdes lukket under fart; tidspunktet for åpning av slike 
dører i havn og lukking av dem før skipets avreise fra havn skal registreres i skipsdagboken. Dersom det er 
adgang til en dør under reisen, skal døren være utstyrt med en innretning som hindrer at den kan åpnes av 
uvedkommende. Dersom det planlegges å montere slike dører, skal flaggstatens myndighet vurdere antall 
og innretning særskilt.

.11 Flyttbare plater i skott er tillatt bare i maskinrom. Slike plater skal alltid være påsatt før skipet går fra havn, 
og skal ikke fjernes under fart, unntatt i alvorlige nødstilfeller etter skipsførerens vurdering. Flaggstatens 
myndighet kan tillate at slike flyttbare plater byttes ut med maskinelt betjente vanntette skyvedører med 
større dimensjoner enn det som er fastsatt i nr. .7.1.2, forutsatt at det ikke monteres mer enn én slik dør 
i hvert hovedtverrskipsskott, og at slike dører lukkes før skipet går fra havn og holdes lukket under fart, 
unntatt i alvorlige nødstilfeller etter skipsførerens vurdering. Disse dørene behøver ikke å oppfylle kravene 
i nr. .7.1.4 om at de skal kunne lukkes fullstendig på 90 sekunder ved manuell betjening. Tidspunktet for 
åpning og lukking av disse dørene, enten skipet er til sjøs eller i havn, skal registreres i skipsdagboken.

14 Skip som fører godskjøretøyer og medfølgende personale (R 16)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Denne regel får anvendelse på passasjerskip konstruert eller tilpasset for å føre godskjøretøyer og 
medfølgende personale.

.2 Dersom det samlede passasjerantallet i slike skip, medregnet personer som følger med kjøretøyene, ikke 
overstiger N = 12 + A/25, der A = totalt dekksareal (kvadratmeter) i rom beregnet på stuing av godskjøretøyer, 
og der fri høyde i slike rom og ved inngangen til slike rom er minst 4 meter, får bestemmelsene i regel 13 
nr. .10 anvendelse med hensyn til vanntette dører, med det unntak at dørene kan plasseres i et hvilket som 
helst nivå i vanntette skott som skiller lasterom. I tillegg kreves det indikator på kommandobroen som 
automatisk viser når hver dør er lukket og alle festeinnretninger for dører er sikret.

.3 Når bestemmelsene i dette kapittel anvendes på et slikt skip, skal N settes lik det største antall passasjerer 
skipet kan sertifiseres for i henhold til denne regel.

15 Åpninger i platehuden under grenselinjen (R 17)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Antall åpninger i platehuden skal reduseres til et minimum som er forenlig med skipets konstruksjon og 
effektive drift.
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.2.1  Lukkemidlene for åpninger i platehuden skal være innrettet og ha en styrke som svarer til de formål de er 
tiltenkt, og til stedet der de er montert.

.2.2  Med forbehold for kravene i den gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer skal det ikke plasseres 
lysventiler slik at den nederste kant av åpningen er under en linje trukket parallelt med skottdekket i borde 
og med sitt laveste punkt 2,5 % av skipets bredde over den dypeste oppdelingslastelinjen, eller 500 mm 
dersom denne avstanden er større.

.2.3  Alle lysventiler med nederste kant under grenselinjen skal være slik konstruert at ingen kan åpne dem uten 
skipsførerens samtykke.

.2.4  Dersom lysventilene nevnt i nr. .2.3 i et mellomdekk har nederste kant under en linje trukket parallelt med 
skottdekket i borde og har sitt laveste punkt 1,4 meter pluss 2,5 % av skipets bredde over vannet når skipet 
går fra havn, skal alle lysventiler i dette mellomdekket være vanntett lukket og låst før skipet forlater havn, 
og de skal ikke åpnes før skipet kommer til neste havn. Ved anvendelse av dette nummer kan det tas hensyn 
til at skipet er i ferskvann, der dette er aktuelt.

.2.5  Lysventiler og deres blindlokk som ikke vil være tilgjengelige under fart, skal være lukket og sikret før 
skipet forlater havn.

.3 Antall spygatt, sanitæravløp og andre lignende åpninger i platehuden skal være redusert til et minste antall 
ved å bruke hvert avløp til så mange sanitærrør og andre rør som mulig eller på annen tilfredsstillende måte.

.4 Alle inntak og avløp i platehuden skal være utstyrt med effektive og tilgjengelige innretninger for å hindre 
tilfeldig innstrømming av vann i skipet.

.4.1 Med forbehold for kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer og bestemmelsene i nr. .5 
skal hvert enkelt avløp som går gjennom platehuden fra rom under grenselinjen, være utstyrt med enten 
en automatisk tilbakeslagsventil med innretning for direkte stenging fra et sted over skottdekket, eller med 
to automatiske tilbakeslagsventiler uten innretninger for direkte stenging, forutsatt at innenbords ventil er 
plassert over den dypeste oppdelingslastelinjen og alltid er tilgjengelig for undersøkelse under fart.

Dersom det er montert en ventil med innretning for direkte stenging, skal betjeningsstedet over skottdekket 
alltid være lett tilgjengelig, og det skal finnes indikatorer som viser om ventilen er åpen eller stengt.

.4.2 Kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer får anvendelse på avløp som går gjennom 
platehuden fra rom over grenselinjen.

.5 Hoved- og hjelpeinntak og -avløp for sjøvann i maskinrom i forbindelse med drift av maskineriet skal være 
utstyrt med lett tilgjengelige ventiler mellom rørene og platehuden eller mellom rørene og bygde kasser som 
er festet til platehuden. Ventilene kan betjenes lokalt og skal være utstyrt med indikatorer som viser om de 
er åpne eller stengt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Rattene eller håndtakene til sjøvannkranene skal være lett tilgjengelige. Alle ventiler som brukes som 
sjøvannkraner, skal stenges ved å dreie rattet med urviseren.

.2 Utløpskraner eller -ventiler på skipshuden til avblåsingsvann fra kjeler skal være plassert på lett 
tilgjengelige steder og ikke under dekksplater. Kraner eller ventiler skal være slik konstruert at det er 
lett å se om de er åpne eller stengt. Kraner skal være utstyrt med sikkerhetsskjerm konstruert slik at 
nøkkelen ikke kan løftes av når kranen er åpen.

.3 Alle ventiler og kraner i rørsystemer, f.eks. lense- og ballastsystemer, brennolje- og smøreoljesystemer, 
brannslokkings- og spylesystemer, kjølevann- og sanitærsystemer osv., skal være tydelig merket med 
sin funksjon.
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.4 Andre utløpsrør skal, dersom de munner ut under den dypeste oppdelingslastelinjen, være utstyrt 
med tilsvarende avstengingsmidler på skipshuden, og dersom de munner ut over den dypeste 
oppdelingslastelinjen, skal de være utstyrt med en vanlig stormventil. I begge tilfeller kan ventiler 
sløyfes dersom det er brukt rør med samme tykkelse som platene i direkte avløp fra toaletter og 
vaskeservanter og avløp i gulv fra vaskerom osv., utstyrt med blindlokk eller på annen måte beskyttet 
mot vannslag. Veggtykkelsen i slike rør behøver likevel ikke være større enn 14 mm.

.5 Dersom det er montert en ventil med direkte stengemekanisme, skal stedet den kan betjenes fra, alltid 
være lett tilgjengelig, og det skal finnes en innretning som viser om ventilen er åpen eller stengt.

.6 Når ventiler med direkte stengemekanismer er plassert i maskinrom, er det tilstrekkelig at de kan 
betjenes fra stedet der de er montert, forutsatt at dette stedet er lett tilgjengelig under alle forhold.

.6 Alle innretninger og ventiler på huden som kreves etter denne regel, skal være av stål, bronse eller annet 
godkjent, strekkbart materiale. Ventiler av vanlig støpejern eller lignende materiale skal ikke aksepteres. 
Alle rør som er nevnt i denne regel, skal være av stål eller annet likeverdig materiale som flaggstatens 
myndighet anser som tilfredsstillende.

.7 Landgangs- og lasteporter under grenselinjen skal ha tilstrekkelig styrke. De skal stenges vanntett og sikres 
forsvarlig før skipet går fra havn, og skal holdes stengt under fart.

.8 Slike porter skal ikke i noe tilfelle være slik plassert at deres laveste punkt er under den dypeste 
oppdelingslastelinjen.

16 Vanntetthet over grenselinjen i passasjerskip (R 20)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle rimelige og praktisk mulige tiltak skal treffes for å begrense inntrenging og spredning av vann over 
skottdekket. Slike tiltak kan omfatte partielle skott eller platespant. Når det er montert vanntette partielle 
skott og platespant på skottdekket, over eller i umiddelbar nærhet av hovedoppdelingsskott, skal de ha 
vanntette forbindelser til hud og skottdekk for å begrense spredningen av vann langs dekket når skipet 
krenger i skadet tilstand. Dersom det vanntette partielle skottet ikke er i flukt med skottet under, skal det 
mellomliggende skottdekket gjøres effektivt vanntett.

.2 Skottdekket eller et dekk over dette skal være værtett. I det utsatte værdekket skal alle åpninger ha 
lukekarmer med tilstrekkelig høyde og styrke, og skal være utstyrt med effektive midler så de raskt kan 
lukkes værtett. Om nødvendig skal lenseporter, åpne rekkverk og spygatt være plassert for raskt å lense 
værdekket under alle værforhold.

.3 I eksisterende skip i klasse B skal den åpne enden på luftrør som munner ut inne i en overbygning, 
være minst 1 meter over vannlinjen når skipet krenger med en vinkel på 15 grader, eller med den største 
krengevinkelen i mellomliggende fyllingsstadier, som fastsatt ved direkte beregning, med anvendelse av 
den største verdien. Alternativt kan luftrør fra andre tanker enn oljetanker ha utløp gjennom overbygningens 
side. Bestemmelsene i dette nummer berører ikke bestemmelsene i gjeldende internasjonale konvensjon om 
lastelinjer.

.4 Lysventiler, landgangs- og lasteporter og andre innretninger til å stenge åpninger i platehuden over 
grenselinjen skal være forsvarlig konstruert og utført og ha tilstrekkelig styrke med hensyn til de rom de er 
montert i og plasseringen i forhold til den dypeste oppdelingslastelinjen.

.5 For alle lysventiler i rom under første dekk over skottdekket skal det finnes solide innvendige blindlokk, slik 
plassert at de lett og betryggende kan lukkes og sikres vanntett.

17 Lukking av lasteporter (R 20-1)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Følgende dører, som er plassert over grenselinjen, skal lukkes og låses før skipet legger ut på en reise, og 
skal holdes lukket og låst til skipet er ved neste kaiplass:

.1 Lastedører i siden eller i ytterkledningen til lukkede overbygninger.

.2 Baugporter montert på steder som angitt i nr. .1.1.
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.3 Lastedører i kollisjonsskottet.

.4 Værtette ramper som danner et annet lukkesystem enn dem som er definert i nr. .1.1 t.o.m. .1.3. Dersom 
en port ikke kan åpnes eller lukkes mens skipet ligger ved kai, kan en slik dør åpnes eller holdes åpen 
mens skipet går til eller legger ut fra kaiplassen, men bare i den grad det er nødvendig for at døren kan 
betjenes umiddelbart. I alle tilfeller skal den indre baugporten holdes lukket.

.2 Uten hensyn til kravene i nr. .1.1 og .1.4 kan flaggstatens myndighet tillate at enkelte dører kan åpnes 
etter skipsførerens skjønn, dersom det er nødvendig for skipets drift eller for å ta om bord eller sette i land 
passasjerer, når skipet er på en sikker fortøyningsplass, og forutsatt at skipets sikkerhet ikke settes i fare.

.3 Skipsføreren skal påse at det er gjennomført et effektivt kontroll- og rapporteringssystem for lukking og 
åpning av dørene nevnt i nr. .1.

.4 Skipsføreren skal, før skipet legger ut på en reise, påse at tidspunktet for siste lukking av dørene nevnt i 
nr. .1 og tidspunktet for åpning av enkelte dører i samsvar med nr. .2 registreres i skipsdagboken som fastsatt 
i regel 22.

17-1 Vanntetthet fra roro-dekket (skottdekk) til rom under (R 20-2)

NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D:

.1.1 Med forbehold for bestemmelsene i nr. .1.2 og .1.3 skal alle atkomstveier som fører til rom under skottdekket, 
ha sitt laveste punkt minst 2,5 meter over skottdekket.

.1.2  Dersom det er montert kjøretøyramper for å gi atkomst til rom under skottdekket, skal åpningene kunne 
lukkes værtett for å hindre vanninntrenging under, og skal være utstyrt med alarm og indikatorer som gir 
signal på kommandobroen.

.1.3  Flaggstatens myndighet kan tillate særlige atkomstveier til rom under skottdekket, forutsatt at de er helt 
nødvendige for selve driften av skipet, f.eks. flytting av maskiner og forråd, med forbehold om at disse 
atkomstveiene er vanntette og utstyrt med alarm og indikatorer som gir signal på kommandobroen.

.1.4  Atkomstveiene nevnt i nr. .1.2 og .1.3 skal lukkes før skipet legger fra kai på en reise, og skal holdes lukket 
til skipet er ved neste kaiplass.

.1.5  Skipsføreren skal påse at det er gjennomført et effektivt kontroll- og rapporteringssystem for lukking og 
åpning av atkomstveiene nevnt i nr. .1.2 og .1.3.

.1.6  Skipsføreren skal, før skipet går fra kai på en reise, påse at klokkeslettet for siste lukking av atkomstveiene 
nevnt i nr. .1.2 og .1.3 registreres i skipsdagboken, slik det er fastsatt i regel II-1/B/22.

.1.7 Nye roro-passasjerskip i klasse C med lengde mindre enn 40 meter og nye roro-passasjerskip i klasse D 
kan, i stedet for å overholde bestemmelsene i nr. .1.1-.1.6, overholde bestemmelsene i nr. .2.1-.2.4, forutsatt 
at høyden på lukekarmer og terskler er minst 600 mm på åpne roro-lastedekk og minst 380 mm på lukkede 
roro-lastedekk.

EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B:

.2.1  Alle atkomstveier fra roro-dekket som fører til rom under skottdekket, skal være værtette, og det skal finnes 
indikatorer på kommandobroen som viser om atkomstveien er åpen eller lukket.

.2.2  Alle slike atkomstveier skal lukkes før skipet går fra kai på en reise, og skal holdes lukket til skipet er ved 
neste kaiplass.

.2.3  Uten hensyn til kravene i nr. .2.2 kan flaggstatens myndighet tillate at noen atkomstveier åpnes under reisen, 
men bare i et tidsrom som er nødvendig av hensyn til gjennomgang, og dersom det er helt nødvendig for 
selve driften av skipet.

.2.4  Kravene i nr. .2.1 får anvendelse fra og med datoen for den første periodiske besiktelsen etter 1. juli 1998.
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17-2 Atkomst til roro-dekk (R 20-3)

ALLE RORO-PASSASJERSKIP:

Skipsføreren eller den offiser vedkommende har utpekt, skal påse at med mindre skipsføreren eller offiseren har 
gitt uttrykkelig samtykke til det, har ingen passasjerer adgang til et innelukket roro-dekk når skipet er underveis.

17-3 Lukking av skott på roro-dekket (R 20-4)

NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP I 
KLASSE B:

.1 Alle tverrskips- og langskipsskott som regnes som effektive for å holde på oppsamlet sjøvann på roro-
dekket, skal være på plass og sikret før skipet går fra kai, og skal holdes på plass og være sikret til skipet er 
ved neste kaiplass.

.2 Uten hensyn til kravene i nr. .1 kan flaggstatens myndighet tillate at noen atkomstveier i slike skott åpnes 
under reisen, men bare i et tidsrom som er nødvendig av hensyn til gjennomgang, og dersom det er helt 
nødvendig for selve driften av skipet.

18 Stabilitetsopplysninger (R 22)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Etter avsluttet bygging skal hvert passasjerskip gjennomgå en krengeprøve og elementene i stabiliteten 
bestemmes. Skipsføreren skal motta alle de opplysninger, godkjent av flaggstatens myndighet, som 
er nødvendige for raskt og enkelt å innhente presis veiledning om skipets stabilitet under forskjellige 
driftsforhold.

.2 Dersom det gjøres endringer på et skip slik at det vesentlig påvirker stabilitetsopplysningene som er gitt 
til skipsføreren, skal det skaffes endrede stabilitetsopplysninger. Om nødvendig skal skipet gjennomgå ny 
krengeprøve.

.3 Med mellomrom som ikke overstiger fem år, skal det utføres en lettvektsbesiktelse for å kontrollere eventuelle 
endringer i lettvektsdeplasement og langskips tyngdepunkt. Skipet skal gjennomgå en ny krengeprøving 
når det sammenlignet med de godkjente stabilitetsopplysningene konstateres eller forventes et avvik fra 
lettvektsdeplasementet som overstiger 2 %, eller et avvik i langskips tyngdepunkt som overstiger 1 %.

.4 Flaggstatens myndighet kan tillate at et enkeltskip fritas fra krengeprøving, forutsatt at det finnes 
grunnleggende stabilitetsopplysninger fra krengeprøvingen for et søsterskip, og det fastslås til flaggstatens 
myndighets tilfredshet at det kan skaffes pålitelige stabilitetsopplysinger for det fritatte skipet på grunnlag 
av slike grunnleggende opplysninger.

19 Havarikontrolltegninger (R 23)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Som veiledning for ansvarshavende offiser på skipet skal det være permanent oppslått tegninger som for 
hvert dekk og lasterom tydelig viser grensene for vanntette rom, åpningene i dem med lukkemidler og deres 
plasseringssteder samt innretning for oppretting av enhver slagside som skyldes innstrømming av vann. Dessuten 
skal hefter med ovennevnte opplysninger være tilgjengelige for skipets offiserer.

20 Skrogets og overbygningens motstandsevne, havarihindring og -kontroll (R 23-2)

Denne regel får anvendelse på alle roro-passasjerskip, med det unntak at for eksisterende skip får nr. .2 anvendelse 
fra og med datoen for den første periodiske besiktelsen etter 1. juli 1998.

.1 Det skal finnes indikatorer på kommandobroen for alle porter i skipssiden, lasteporter og andre 
lukkeinnretninger som, dersom de står åpne eller ikke sikres forsvarlig, kan føre til fylling av et 
spesiallasterom eller roro-lasterom. Indikatorsystemet skal være konstruert etter egensikkerhetprinsippet 
og skal vise med optisk alarm om døren ikke er helt lukket, eller om noen av sikringsinnretningene ikke 
er på plass og helt tilsatt, og med akustisk alarm om slike dører eller lukkeinnretninger åpnes, eller om 
sikringsinnretningene løsner. Indikatorpanelet på kommandobroen skal være utstyrt med en funksjon for 
valg mellom «havn/sjøreise» som er slik innrettet at det gis en akustisk alarm på kommandobroen dersom 
skipet går fra havn med baugporter, innvendige porter, akterrampe eller eventuelle andre porter i skipssiden 
ikke lukket eller andre lukkeinnretninger ikke i korrekt stilling. Strømtilførselen til indikatorsystemet skal 
være uavhengig av strømtilførselen til betjening og sikring av portene. Indikatorsystemer som er godkjent 
av flaggstatens myndighet, og som er installert på eksisterende skip, behøver ikke skiftes ut.
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.2 Det skal installeres et system med fjernsynsovervåking og vannlekkasjedeteksjon som gir indikasjon 
på kommandobroen og maskinkontrollstasjonen om enhver lekkasje gjennom innvendige og utvendige 
baugporter, akterporter eller andre porter i skipssiden som kan føre til fylling av spesiallasterom eller roro-
lasterom.

.3 Spesiallasterom og roro-lasterom skal patruljeres eller overvåkes kontinuerlig med effektive midler, 
f.eks. fjernsynsovervåking, slik at enhver kjøretøybevegelse under ugunstige værforhold og ikke-tillatt 
passasjerferdsel der kan oppdages mens skipet er underveis.

.4 Dokumenter som angir framgangsmåter for lukking og sikring av alle porter i skipssiden, lasteporter og 
andre lukkeinnretninger som kan føre til fylling av et spesiallasterom eller roro-lasterom dersom de står 
åpne eller ikke sikres forsvarlig, skal finnes om bord og være oppslått på et egnet sted.

21 Merking, periodisk betjening og inspeksjon av vanntette dører osv. (R 24)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal hver uke holdes øvelser i betjening av vanntette dører, lysventiler, ventiler og lukkemekanismer for 
spygatt.

.2 Alle vanntette dører i hovedtverrskipsskott som er i bruk i sjøen, skal betjenes hver dag.

.3 Vanntette dører og alle tilhørende mekanismer og indikatorer, alle ventiler som må stenges for å gjøre et 
rom vanntett, og alle ventiler som må betjenes for tverrskipsforbindelser til bruk i havaritilfeller, skal i sjøen 
inspiseres periodisk minst én gang hver uke.

.4 Slike ventiler, dører og mekanismer skal være hensiktsmessig merket for å sikre at de kan brukes riktig, slik 
at den største sikkerhet oppnås.

22 Føring av dagbøker (R 25)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Dører på hengsler, flyttbare plater, lysventiler, landgangs- og lasteporter og andre åpninger som etter disse 
regler skal holdes lukket under fart, skal være lukket før skipet forlater havn. Klokkeslettet for lukking og 
klokkeslettet for åpning (dersom det er tillatt etter disse regler) skal registreres i skipsdagboken.

.2 Det skal føres fortegnelse i skipsdagboken over alle øvelser og inspeksjoner som kreves etter regel 21, med 
tydelig angivelse av enhver mangel som oppdages.

23 Heisbare bilplattformer og -ramper

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

På skip utstyrt med hengedekk til transport av passasjerkjøretøyer skal konstruksjonen, monteringen og 
betjeningen være utført i samsvar med tiltak pålagt av flaggstatens myndighet. Med hensyn til konstruksjonen 
skal de aktuelle reglene til en godkjent organisasjon brukes.

24 Rekkverk

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.1 På utvendige dekk som passasjerer har adgang til, og der det ikke er noen skansekledning av tilstrekkelig 
høyde, skal det sørges for rekkverk i en høyde av minst 1 100 mm over dekket og med en slik utforming og 
konstruksjon at det hindrer passasjerer i å klatre på disse rekkverkene og ved et uhell å falle ned fra dette 
dekket.

.2 Det skal likedan sørges for rekkverk av tilsvarende konstruksjon på trapper og avsatser på slike utvendige 
dekk.
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DEL C

MASKINERI

1 Alminnelige bestemmelser (R 26)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Maskineri, kjeler og andre trykkbeholdere, tilhørende rørsystemer og armatur skal være slik installert og 
skjermet at faren for personer om bord er redusert mest mulig, idet det tas behørig hensyn til bevegelige 
deler, varme overflater og andre farer.

.2 Det skal finnes muligheter til å opprettholde eller gjenoppta normal drift av framdriftsmaskineriet selv om en 
av de essensielle hjelpemaskiner er ute av funksjon.

.3 Det skal finnes midler som sikrer at maskineriet kan settes i drift fra «dødt skip»-tilstand uten hjelp utenfra.

NYE SKIP I KLASSE B OG C:

.4 Hovedframdriftsmaskineriet og alt hjelpemaskineri av avgjørende betydning for skipets framdrift og 
sikkerhet skal, slik det er montert i skipet, være konstruert for å virke når skipet ligger på rett kjøl, og når det 
krenger med inntil 15 grader til den ene eller andre siden i statiske tilstander og 22,5 grader til den ene eller 
andre siden i dynamiske tilstander (rulling), og samtidig krenger dynamisk (stamping) 7,5 grader ved baug 
eller akterstavn.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.5 Det skal finnes midler til å stanse framdriftsmaskineriet og propellen i nødstilfeller fra aktuelle steder utenfor 
maskinrommet/maskinkontrollstasjonen, f.eks. åpent dekk eller styrehuset.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.6 Plassering og innretning av lufterør for brennoljeservice-, bunnfellings- og smøreoljetanker skal være slik at 
i tilfelle av et brudd på lufterøret skal dette ikke direkte føre til risiko for at sjø- eller regnvann trenger inn. 
Om bord i alle skip skal det være installert to servicetanker for brennolje for hver type drivstoff som benyttes 
om bord, og som er nødvendig for framdrift og vitale systemer, eller tilsvarende innretning, med en kapasitet 
på minst 8 timer for skip i klasse B og minst 4 timer for skip i klasse C og D, ved største kontinuerlige effekt 
for framdriftsmaskineriet og normal driftsbelastning i sjøen for generatoranlegget.

2 Forbrenningsmotorer (R 27)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Forbrenningsmotorer med sylinderdiameter på 200 mm eller veivromvolum på 0,6 m³ og over skal 
være utstyrt med sikkerhetsventiler for veivrom av passende type med tilstrekkelig utstrømmingsareal. 
Sikkerhetsventilene skal være slik innrettet eller utstyrt at uttømming fra dem styres slik at muligheten for 
skade på personale reduseres mest mulig.

3 Lensepumpeinnretning (R 21)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1.1  Det skal finnes et effektivt lensepumpesystem som kan pumpe fra og tørrlegge et hvilket som helst vanntett 
rom som ikke er et rom permanent reservert for føring av ferskvann, vannballast, brennolje eller flytende 
last, og som er utstyrt med andre effektive pumpeinnretninger, under alle mulige forhold. Det skal finnes 
effektive midler for tømming av vann fra isolerte lasterom.

.1.2  Sanitærpumper, ballastpumper og alminnelige arbeidspumper kan godtas som uavhengige maskindrevne 
lensepumper dersom de er utstyrt med de nødvendige forbindelser til lenseledningssystemet.

.1.3  Alle lensepumper som brukes i eller under lagertanker for brennolje eller i maskin- eller kjelerom, herunder 
rom med bunnfellingstanker eller pumpeanlegg for brennolje, skal være av stål eller annet passende 
materiale.

.1.4  Innretningen av lense- og ballastpumpesystemet skal være slik at det avskjærer muligheten for at vann skal 
komme fra sjøen og fra vannballastrom til laste- og maskinrom, eller fra et rom til et annet. Det skal treffes 
tiltak for å hindre at noen dyptank med forbindelse til lense- og ballastrør ved uaktsomhet kan bli fylt med 
sjøvann når den inneholder last, eller kan bli pumpet tom gjennom en lenseledning når den inneholder 
vannballast.
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.1.5  Alle fordelingsbokser og manuelt betjente ventiler i forbindelse med lensepumpeinnretningen skal være på 
steder som er tilgjengelige under vanlige omstendigheter.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1.6  Det skal treffes tiltak for lensing av innelukkede lasterom som er plassert på skottdekket.

.1.6.1 Dersom fribordet til skottdekket er slik at dekkskanten kommer under vann når skipet krenger mer enn 5 
grader, skal lensingen skje ved hjelp av et tilstrekkelig antall spygatt med hensiktsmessig størrelse og med 
tømming direkte over bord, montert i samsvar med kravene i regel 15.

.1.6.2 Dersom fribordet er slik at kanten av skottdekket kommer under vann når skipet krenger 5 ° eller mindre, 
skal lensingen av de innelukkede lasterommene på skottdekket føres til et eller flere egnede rom med 
tilstrekkelig kapasitet, som har alarm for høy vannstand og er utstyrt med egnede arrangementer for 
tømming over bord. I tillegg skal det sikres at

.1 antall, størrelse og plassering av spygatt er slik at urimelig opphoping av fritt vann hindres,

.2 pumpearrangementene som kreves etter denne regel, tar hensyn til kravene om faste 
brannslokkingssystemer med sprøyting av vann under trykk,

.3 vann som er forurenset av bensin eller andre farlige stoffer, ikke lenses til maskinrom eller andre rom 
der det kan finnes tennkilder, og

.4 dersom det innelukkede lasterommet er beskyttet av brannslokkingssystem med karbondioksid, er 
dekksspygattene utstyrt med midler til å hindre utslipp av slokkegassen.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:

.1.6.3 Lensesystemet fra roro-dekk og bildekk skal ha tilstrekkelig kapasitet til at spygatt, lenseporter osv. på 
styrbord og babord side kan tømme vannmengden som kommer fra sprinkler- og brannpumpene, under 
hensyn til skipets krenging og trim.

.1.6.4 Dersom salonger for passasjerer og besetning er utstyrt med sprinkleranlegg og hydranter, skal de ha 
et tilstrekkelig antall spygatt til å tømme vannmengden som kommer fra brannslokking med rommets 
sprinklerhoder og fra to brannslanger med strålerør. Spygattene skal være plassert på det mest 
virkningsfulle stedet, f.eks. i hvert hjørne.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2.1 Lensepumpesystemet som kreves etter nr. .1.1, skal være i stand til å virke under alle mulige forhold etter 
et havari, uansett om skipet er på rett kjøl eller har slagside. For dette formål vil i alminnelighet rør for 
lensing fra slagene være nødvendige, unntatt i trange rom i endene av skipet, der et enkelt lenserør kan 
være tilstrekkelig. I rom som har uvanlig form, kan det kreves flere lenserør. Det skal treffes tiltak for å 
sikre at vannet i vedkommende rom renner til lenserørene.

.2.2 Der det er praktisk mulig, skal de maskindrevne lensepumpene være plassert i atskilte vanntette rom og 
være slik innrettet eller plassert at disse rommene ikke lett vil bli fylt på grunn av samme skade. Dersom 
hovedframdriftsmaskineri, hjelpemaskineri og kjeler er installert i to eller flere vanntette rom, skal de 
pumper som er anvendelige som lensepumper, så vidt mulig være fordelt på disse rommene.

.2.3 Med unntak av tilleggspumper som kan være innrettet bare for skarpene, skal enhver påbudt lensepumpe 
være innrettet til å ta vann fra et hvilket som helst rom som i henhold til nr. .1.1 skal tørrlegges.

.2.4 Alle maskindrevne lensepumper skal være i stand til å gi vannet en hastighet på minst 2 m/sek. gjennom 
det påbudte hovedlenserøret. Uavhengige maskindrevne lensepumper plassert i maskinrom skal ha 
direkte lenserør fra disse rommene, med det unntak at det ikke kreves mer enn to slike lenserør i noe 
enkelt rom. Dersom det finnes to eller flere slike lenserør, skal det være minst ett på hver side av skipet. 
Direkte lenserør skal plasseres på passende steder, og de som er plassert i maskinrom, skal ha en diameter 
som ikke er mindre enn den som kreves for hovedlenserøret.
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.2.5 I tillegg til det eller de direkte lenserør som er fastsatt i nr. .2.4, skal det i maskinrommet være et direkte 
nødlenserør, utstyrt med tilbakeslagsventil, fra hovedsirkulasjonspumpen til lensenivået i maskinrommet; 
diameteren til dette direkte røret skal være den samme som hovedinntaket til pumpen som brukes.

.2.6 Spindlene til sjøinntaket og direkte lenseventiler skal føres godt over maskinplattformen.

.2.7 Alle lenserør opp til forbindelsen til pumpene skal være uavhengige av annen rørledning.

.2.8 Diameteren «d» av hoved- og sidelenserøret skal beregnes etter formelen nedenfor. Den virkelige 
innvendige diameteren av hovedlenserøret kan imidlertid avrundes til nærmeste standardstørrelse som 
flaggstatens myndighet kan godta: Hovedlenserør:

d = 25 + 1,68 √ L(B + D

Sidelenserør mellom oppsamlingskassene og lenserørene:

d = 25 + 2,15 √L1(B + D

der

d er den innvendige diameteren av hovedlenserøret (millimeter),

L og B er skipets lengde og bredde (meter),

L1 er rommets lengde, og

D er skipets dybde i riss til skottdekket (meter); i et skip med et innelukket lasterom på 
skottdekket som lenses innvendig i samsvar med kravene i nr. .1.6.2, og som strekker seg 
over hele skipets lengde, skal D likevel måles til neste dekk over skottdekket. Dersom 
de innelukkede lasterommene omfatter en mindre lengde, skal D settes til dybden i riss 
til skottdekket pluss faktoren lh/L, der l og h er henholdsvis den samlede lengden og 
høyden av de innelukkede lasterommene.

.2.9  Det skal treffes tiltak for å hindre at et rom som betjenes av lenserør, blir fylt med vann i tilfelle røret 
sprekker eller på annen måte blir skadet i et annet rom ved kollisjon eller grunnstøting. For dette formål 
skal det, dersom noen del av røret ligger nærmere skipssiden enn en femdel av skipets bredde (målt i rett 
vinkel på senterlinjen i høyde med den dypeste oppdelingslastelinjen) eller i en kanalkjøl, plasseres en 
tilbakeslagsventil i røret i det rom som inneholder den åpne enden.

.2.10  Fordelingskasser, kraner og ventiler i forbindelse med lensepumpesystemet skal være slik innrettet 
at i tilfelle av fylling vil en av lensepumpene kunne suge fra et hvilket som helst rom; dessuten skal 
lensesystemet ikke settes ut av virksomhet ved skade på en pumpe eller på dens rørforbindelse til 
hovedlenserøret beliggende nærmere skipssidene enn en femdel av skipets bredde. Dersom det er bare 
ett rørledningssystem felles for alle pumper, må de nødvendige ventiler for styring av lensingen kunne 
betjenes fra et sted over skottdekket. Der det i tillegg til hovedlensesystemet er montert et nødlensesystem, 
skal dette være uavhengig av hovedsystemet og slik innrettet at en pumpe er i stand til å suge fra et hvilket 
som helst rom i fylt tilstand som fastsatt i nr. .2.1; i så tilfelle behøver bare de ventiler som er nødvendige 
for betjening av nødlensesystemet, å kunne styres fra et sted over skottdekket.

.2.11  Alle kraner og ventiler som er nevnt i nr. .2.10 og kan styres fra et sted over skottdekket, skal ha sine 
betjeningshåndtak på styringsstedet tydelig merket og skal være utstyrt med innretninger som viser om de 
er åpne eller stengt.
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4 Antall og type lensepumper (R 21)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Inntil 250 passasjerer: Én hovedmaskinpumpe og én maskindrevet uavhengig pumpe, plassert og 
drevet fra et sted utenfor maskinrommet.

Over 250 passasjerer: Én hovedmaskinpumpe og to maskindrevne uavhengige pumper, med én av 
dem plassert og drevet fra et sted utenfor maskinrommet.

Hovedmaskinpumpen kan erstattes med én maskindrevet uavhengig pumpe.

Til tørrlegging av meget små rom kan det brukes transportable håndpumper.

5 Midler for gang akterover (R 28)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal sørges for tilstrekkelig maskinkraft for gang akterover til å sikre det nødvendige herredømme over 
skipet under alle normale forhold.

.2 Maskineriets evne til å omkaste propellens gangretning tilstrekkelig hurtig, og dermed stoppe skipet fra 
største vanlige fart forover innen en rimelig distanse, skal vises og registreres.

.3 Stopptider, anlagte kurser og distanser registrert ved prøver, sammen med resultater fra prøver som skal vise 
evnen til skip med flere propeller til å navigere og manøvrere med én eller flere propeller ute av funksjon, 
skal være tilgjengelige om bord til bruk for skipsføreren eller utpekt personale.

6 Styremaskin (R 29)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle skip skal være utstyrt med en effektiv hovedstyremaskin og reservestyremaskin. Hovedstyremaskinen 
og reservestyremaskinen skal være slik innrettet at feil i én av dem ikke setter den andre ut av funksjon.

.2 Hovedstyremaskinen og rorstammen skal

.2.1 ha tilstrekkelig styrke og være i stand til å styre skipet ved største vanlige fart forover, og være slik 
konstruert at de ikke vil bli skadet ved største fart akterover,

.2.2 være i stand til å legge roret over fra 35° på den ene siden til 35° på den andre siden når skipet har sitt 
største dypgående og går i største vanlige fart forover og, under de samme forhold, fra 35° på hver side 
til 30° på den andre siden i løpet av høyst 28 sekunder,

.2.3 være maskindrevet dersom dette er nødvendig for å oppfylle kravene i nr. .2.2.2, og i alle tilfeller når 
det er nødvendig med en rorstamme på mer enn 120 mm i diameter ved rorpinnen, ikke medregnet 
forsterkning for fart i islagte farvann, for å oppfylle kravene i nr. .2.2.1.

.3 Eventuell reservestyremaskin skal

.1 ha tilstrekkelig styrke og være i stand til å styre skipet ved manøvreringsfart og kunne settes hurtig i bruk 
i en nødssituasjon,

.2 være i stand til å legge roret over fra 15° på den ene siden til 15° på den andre siden i løpet av ikke mer 
enn 60 sekunder når skipet har sitt største dypgående og er i halv vanlig fart forover eller 7 knop, dersom 
dette er mer, og

.3 være maskindrevet der dette er nødvendig for å oppfylle kravene i nr. .3.2, og i alle tilfeller når det er 
nødvendig med en rorstamme på mer enn 230 mm ved rorpinnen, ikke medregnet forsterkning for fart i 
islagte farvann.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.4 Styremaskinkraftenheter skal

.1 være innrettet for automatisk oppstart når kraften kommer tilbake etter svikt i krafttilførselen, og

.2 kunne settes i gang fra et sted på kommandobroen. I tilfelle av svikt i krafttilførselen til hvilken som 
helst av styremaskinkraftenhetene skal det gis en akustisk og optisk alarm på kommandobroen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.5 Dersom hovedstyremaskinen omfatter to eller flere identiske kraftenheter, behøver det ikke være montert en 
reservestyremaskin, forutsatt at

.1 hovedstyremaskinen er i stand til å bevege roret som fastsatt i nr. .2.2.2 med hvilken som helst av 
kraftenhetene ute av funksjon, og

.2 hovedstyremaskinen er slik innrettet at etter en enkeltfeil i dens rørledningssystem eller i en av 
kraftenhetene kan feilen isoleres slik at styreevnen kan opprettholdes eller raskt gjenvinnes.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.6 Styremaskinkontroll skal finnes

.1 for hovedstyremaskinen, både på kommandobroen og i styremaskinrommet,

.2 når hovedstyremaskin er innrettet i samsvar med nr. .4, i form av to uavhengige kontrollsystemer som 
begge kan betjenes fra kommandobroen. Dette innebærer ikke krav om dobbelt styrehjul eller styrespak. 
Dersom kontrollsystemet består av en hydraulisk telemotor, behøver det ikke være montert et annet 
uavhengig system,

.3 for reservestyremaskinen, i styremaskinrommet, og dersom den er maskindrevet, skal den også kunne 
betjenes fra kommandobroen og være uavhengig av kontrollsystemet for hovedstyremaskinen.

.7 Ethvert kontrollsystem for hoved- og reservestyremaskin som kan betjenes fra kommandobroen, skal 
oppfylle følgende krav:

.1 Dersom det er elektrisk, skal det betjenes av sin egen separate strømkrets som forsynes fra 
styremaskinens hovedstrømkrets fra et punkt inne i styremaskinrommet, eller direkte fra samleskinner 
på fordelingstavlen som forsyner denne hovedstrømkretsen for styremaskinen, fra et punkt på tavlen 
like ved tilførselen til hovedstrømkretsen for styremaskinen.

.2 Det skal finnes midler i styremaskinrommet for frakopling av ethvert kontrollsystem som kan betjenes 
fra kommandobroen, fra den styremaskin det betjener.

.3 Systemet skal kunne settes i gang fra et sted på kommandobroen.

.4 I tilfelle av svikt i den elektriske krafttilførselen til kontrollsystemet skal det gis en akustisk og en optisk 
alarm på kommandobroen.

.5 Det skal finnes kortslutningsvern bare for strømkretser som forsyner styremaskinkontroll.

.8 De elektriske strømkretsene og kontrollsystemer for styremaskin med tilhørende deler, ledninger og rør som 
kreves etter denne regel og regel 7, skal være atskilt fra hverandre så langt det er praktisk mulig i hele sin 
lengde.

.9 Det skal finnes et middel til samband mellom kommandobroen og styremaskinrommet eller alternativ 
styreplass.
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.10 Vinkelstillingen på roret/rorene skal

.1 vises på kommandobroen, dersom hovedstyremaskinen er maskindrevet. Visningen av rorvinkelen skal 
være uavhengig av kontrollsystemet for styremaskinen,

.2 kunne gjenkjennes i styremaskinrommet.

.11 Hydraulisk maskindrevet styremaskin skal være utstyrt med følgende:

.1 innretninger for å holde den hydrauliske væsken ren, idet det tas hensyn til det hydrauliske systemets 
type og konstruksjon,

.2 lavnivåalarm for hvert reservoar for hydraulisk væske for å gi tidligst mulig varsel om lekkasje av 
hydraulisk væske. Det skal gis akustisk og optisk alarm på kommandobroen og der den er lett å merke i 
maskinrommet, og

.3 fast lagertank med tilstrekkelig kapasitet til å fylle på nytt minst ett kraftaktiverende system, medregnet 
reservoaret, dersom det kreves at styremaskinen er maskindrevet. Lagertanken skal være permanent 
tilkoplet med rørledninger på en slik måte at de hydrauliske systemene lett kan fylles på nytt fra et sted 
inne i styremaskinrommet, og skal være utstyrt med en måler som viser hvor mye den inneholder.

.12 Styremaskinrommet skal være

.1 lett tilgjengelig og, så langt det er praktisk mulig, atskilt fra maskinrom, og

.2 utstyrt med passende innretning som sikrer arbeidsatkomst til styremaskinen og kontrollinnretninger. 
Disse innretningene skal omfatte rekkverk og rist eller andre sklisikre overflater for å sikre passende 
arbeidsforhold i tilfelle av lekkasje av hydraulisk væske.

7 Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal installeres en innretning som viser at motorene til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner er 
i gang, på kommandobroen og ved en passende betjeningsplass for hovedmaskineriet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2 Hver elektriske eller elektrohydrauliske styremaskin som omfatter én eller flere kraftenheter, skal betjenes 
av minst to egne strømkretser som forsynes direkte fra hovedtavlen; én av kretsene kan likevel forsynes 
gjennom nødtavlen. En elektrisk eller elektrohydraulisk reservestyremaskin forbundet med elektrisk 
eller elektrohydraulisk hovedstyremaskin kan være koplet til en av strømkretsene som forsyner denne 
hovedstyremaskinen. Strømkretsene som forsyner en elektrisk eller elektrohydraulisk styremaskin, skal ha 
tilstrekkelig ytelse til å forsyne alle motorer som kan forbindes med dem samtidig, og som kan måtte være i 
funksjon samtidig.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3 Det skal finnes kortslutningsvern og alarm for overbelastning for elektriske og elektrohydrauliske 
strømkretser og motorer til styremaskiner. Vern mot overstrøm, herunder startstrøm dersom slik finnes, skal 
være for minst det dobbelte av full belastningsstrøm for den motoren eller strømkretsen som har slikt vern, 
og skal være slik innrettet at det tillater passende startstrøm å passere.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Alarmene som kreves etter dette nummer, skal være både akustiske og optiske, og skal være plassert på et lett 
synlig sted i hovedmaskinrommet eller kontrollrommet der hovedmaskineriet normalt kontrolleres fra, og skal 
også oppfylle kravene i regel 6 i del E i dette kapittel når regelen får anvendelse.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/446 12.2.2015

.4 Når en reservestyremaskin som etter regel 6.3.3 skal være maskindrevet, ikke drives med elektrisk kraft eller 
drives med en elektrisk motor som først og fremst er beregnet på annen virksomhet, kan hovedstyremaskinen 
forsynes gjennom en strømkrets fra hovedtavlen. Når en slik elektrisk motor som først og fremst er beregnet 
på annen virksomhet, er innrettet for å drive en slik reservestyremaskin, kan flaggstatens myndighet tillate 
unntak fra kravene i nr. .3 dersom den er tilfreds med verneinnretningen sammen med kravene i regel 6.4.1 
og 6.4.2 som får anvendelse på reservestyremaskiner.

8 Ventilasjonssystemer i maskinrom (R 35)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Maskinrom av kategori A skal være tilfredsstillende ventilert, slik at det opprettholdes tilfredsstillende lufttilførsel 
til rommene når maskineri eller kjeler i slike rom er i full drift under alle værforhold, også hardt vær, av hensyn 
til personalets sikkerhet og bekvemmelighet og maskinenes drift.

9 Samband mellom kommandobro og maskinrom (R 37)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Det skal finnes minst to uavhengige sambandsmidler til å formidle ordre fra kommandobroen til det sted i 
maskinrommet eller i kontrollrommet der maskinenes hastighet og propellenes gangretning normalt kontrolleres 
fra: Ett av disse skal være en maskintelegraf som gir synlig angivelse av ordre og svar både i maskinrommet 
og på kommandobroen. Det skal finnes egnede sambandsmidler for kommunikasjon med ethvert annet sted der 
hastigheten eller propellenes gangretning kan kontrolleres fra.

10 Maskinistalarm (R 38)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Det skal finnes maskinistalarm som betjenes enten fra maskinkontrollrommet eller på en eventuell 
manøvreringsplattform, og som skal kunne høres tydelig i maskinistenes oppholdsrom og/eller på kommandobroen.

11 Plassering av nødinstallasjoner (R 39)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Elektriske nødkraftkilder, brannpumper, lensepumper, unntatt slike som særlig betjener rom forenfor 
kollisjonsskottet, og de faste brannslokkingssystemer som kreves etter kapittel II-2, og andre nødinstallasjoner 
som er avgjørende for skipets sikkerhet, unntatt ankerspill, skal ikke installeres forenfor kollisjonsskottet.

12 Betjeningsinnretninger for maskineri (R 31)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Hoved- og hjelpemaskineri som er avgjørende for skipets framdrift og sikkerhet, skal være utstyrt med 
effektive betjenings- og overvåkingsinnretninger.

.2 Dersom det finnes innretning til fjernbetjening av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen, og 
maskinrommene er beregnet på å være bemannet, får følgende bestemmelser anvendelse:

.1 Propellens hastighet, gangretning og eventuelt stigning skal være fullt kontrollerbar fra kommandobroen 
under alle seilingsforhold, herunder manøvrering.

.2 Fjernbetjeningen skal for hver uavhengig propell utføres ved hjelp av en manøvreringsinnretning som 
er slik konstruert og bygd at betjeningen av den ikke krever særlig oppmerksomhet rettet mot detaljer 
i maskineriets virkemåte. Dersom flere propeller er konstruert for å være i funksjon samtidig, kan de 
betjenes ved hjelp av én betjeningsinnretning.

.3 Hovedframdriftsmaskineriet skal utstyres med en nødstoppinnretning på kommandobroen som skal 
være uavhengig av betjeningssystemet på kommandobroen.

.4 Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i kontrollrommet for hovedmaskineriet 
eller eventuelt på manøvreringsplattformen.



12.2.2015 Nr. 10/447EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

.5 Fjernbetjening av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen; på slike steder er 
internt forbundne betjeningsplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser fra hvilket 
sted framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av betjening fra kommandobro til maskinrom 
skal være mulig bare i hovedmaskinrommet eller maskineriets hovedkontrollrom. Dette systemet skal 
omfatte en innretning som skal hindre drivtrykket fra å endre seg vesentlig når betjeningen overføres fra 
ett sted til et annet.

.6 Det skal være mulig å betjene framdriftsmaskineriet lokalt, selv i tilfelle av feil i en hvilken som helst 
del av fjernbetjeningssystemet.

.7 Fjernbetjeningssystemets konstruksjon skal være slik at i tilfelle det svikter, blir det gitt alarm. 
Forhåndsinnstilt hastighet og gangretning for propellen skal opprettholdes inntil lokal betjening er i 
funksjon.

.8 Kommandobroen skal utstyres med indikatorer som viser

.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning,

.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.

.9 Det skal finnes alarm på kommandobroen og i maskinrommet som viser lavt startlufttrykk, og som skal 
settes på et nivå som tillater videre startoperasjoner for hovedmaskinen. Dersom framdriftsmaskineriets 
fjernbetjeningssystem er konstruert for automatisk start, skal antall automatiske fortløpende forsøk som 
ikke fører til start, begrenses for å sikre tilstrekkelig startlufttrykk for lokal start.

.3 Dersom hovedframdriftsmaskineriet og tilknyttet maskineri, herunder elektrisk hovedforsyningskilde, er 
utstyrt med forskjellige grader av automatisk styring eller fjernbetjening og er under kontinuerlig manuell 
overvåking fra et kontrollrom, skal innretning og betjeningsinnretninger være slik konstruert, utstyrt og 
installert at maskineriets drift blir like sikker og effektiv som om det var under direkte overvåking; for dette 
formål får eventuelt regel II-1/E/1-II-1/E/5 anvendelse. Det skal tas særlig hensyn til beskyttelse mot brann 
og fylling.

.4 Automatiske start-, drifts- og betjeningssystemer skal i alminnelighet omfatte manuelle betjeningsinnretninger 
som gjør det mulig å overstyre de automatiske betjeningsinnretningene. Feil i en del av slike betjeningssystemer 
skal ikke hindre bruk av den manuelle betjeningsinnretningen.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.5 Skipene skal oppfylle kravene i nr. .1-.4.

.1 Hoved- og hjelpemaskineri som er avgjørende for skipets framdrift, manøvrering og sikkerhet, skal være 
utstyrt med effektive betjenings- og overvåkingsinnretninger. Alle kontrollsystemer som er avgjørende 
for skipets framdrift, manøvrering og sikkerhet, skal være uavhengige eller slik konstruert at feil i ett 
system ikke nedsetter virkningen til et annet system.

.2 Når framdriftsmaskineriet kan fjernbetjenes fra kommandobroen, gjelder følgende bestemmelser:

.1 Propellens hastighet, gangretning og eventuelt stigning skal være fullt kontrollerbar fra 
kommandobroen under alle seilingsforhold, herunder manøvrering.

.2 Slik manøvrering skal foregå ved en egen betjeningsinnretning for hver uavhengige propell, med 
automatisk utførelse av alle funksjoner forbundet med den, herunder eventuelt innretninger for å 
hindre overbelastning av framdriftsmaskineriet. Dersom flere propeller er konstruert for å være i 
funksjon samtidig, kan de betjenes ved hjelp av én betjeningsinnretning.

.3 Hovedframdriftsmaskineriet skal utstyres med en nødstoppinnretning på kommandobroen som skal 
være uavhengig av betjeningssystemet på kommandobroen.

.4 Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i kontrollrommet for hovedmaskineriet 
og på manøvreringsplattformen.
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.5 Fjernbetjening av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen; på slike steder 
er internt forbundne betjeningsplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser 
fra hvilket sted framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av betjening fra kommandobro 
til maskinrom skal være mulig bare i hovedmaskinrommet eller maskineriets hovedkontrollrom. 
Dette systemet skal omfatte en innretning som skal hindre drivtrykket i å endre seg vesentlig når 
betjeningen overføres fra ett sted til et annet.

.6 Det skal være mulig å betjene framdriftsmaskineriet lokalt, selv i tilfelle av feil i hvilken som helst 
del av fjernbetjeningssystemet.

 Det skal også være mulig å betjene hjelpemaskineri som er avgjørende for skipets framdrift og 
sikkerhet, på eller nær det aktuelle maskineriet.

.7 Fjernbetjeningssystemets konstruksjon skal være slik at i tilfelle det svikter, blir det gitt alarm. 
Forhåndsinnstilt hastighet og gangretning for propellen skal opprettholdes inntil lokal betjening er 
i funksjon.

.8 Indikatorer skal monteres på kommandobroen, i kontrollrommet for hovedmaskineriet og på 
manøvreringsplattformen som viser

.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning, og

.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.

.9 Det skal finnes alarm på kommandobroen og i maskinrommet som viser lavt startlufttrykk, og 
som skal settes på et nivå som tillater videre startoperasjoner for hovedmaskinen. Dersom 
framdriftsmaskineriets fjernbetjeningssystem er konstruert for automatisk start, skal antall 
automatiske fortløpende forsøk som ikke fører til start, begrenses for å sikre tilstrekkelig 
startlufttrykk for lokal start.

.3 Dersom hovedframdriftsmaskineriet og tilknyttet maskineri, herunder elektrisk hovedforsyningskilde, 
er utstyrt med forskjellige grader av automatisk styring eller fjernbetjening og er under kontinuerlig 
manuell overvåking fra et kontrollrom, skal innretning og betjeningsinnretninger være slik konstruert, 
utstyrt og installert at maskineriets drift blir like sikker og effektiv som om det var under direkte 
overvåking; for dette formål får regel II-1/E/1-II-1/E/5 anvendelse der det passer. Det skal tas særlig 
hensyn til beskyttelse mot brann og fylling.

.4 Automatiske start-, drifts- og betjeningssystemer skal i alminnelighet omfatte manuelle 
betjeningsinnretninger som gjør det mulig å overstyre de automatiske betjeningsinnretningene. Feil i en 
del av slike betjeningssystemer skal ikke hindre bruk av den manuelle betjeningsinnretningen.

13 Damprørsystemer (R 33)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Alle damprør og all armatur koplet på røret som det kan passere damp gjennom, skal være slik konstruert, 
bygd og installert at det tåler maksimal arbeidsbelastning som det kan utsettes for.

.2 Det skal finnes innretninger for drenering av alle damprør der det ellers kunne forekomme farlig vannslag.

.3 Dersom et damprør eller armatur kan komme til å motta damp fra en hvilken som helst kilde ved et 
høyere trykk enn det er konstruert for, skal det monteres en passende reduksjonsventil, sikkerhetsventil og 
trykkmåler.
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14 Trykkluftsystemer(R 34)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 På alle skip skal det finnes innretninger til å hindre i overtrykk i noen del av trykkluftsystemer og alle steder 
der vannkapper eller luftkapper for trykkpumper og kjølere kan utsettes for farlig overtrykk på grunn av 
lekkasje inn i dem fra lufttrykkdeler. Det skal finnes passende trykksikkerhetsinnretninger for alle systemer.

.2 Hovedstartluftsinnretningen for forbrenningsmotorer til hovedframdrift skal være tilfredsstillende beskyttet 
mot virkningene av tilbakeslag og innvendig eksplosjon i startluftrørene.

.3 Alle utløpsrør fra startluftkompressorene skal føres direkte til startlufttankene, og alle startrør fra starttankene 
til hoved- og hjelpemotorer skal være fullstendig atskilt fra kompressorenes utløpsrørsystem.

.4 Det skal treffes tiltak for å redusere forekomst av olje i trykkluftsystemene til et minstemål og for å drenere 
disse systemene.

15 Vern mot støy (R 36)(1)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Det skal treffes tiltak for å redusere maskinstøy i maskinrom til akseptable nivåer. Dersom denne støyen ikke 
kan reduseres tilstrekkelig, skal kilden til den kraftige støyen isoleres på passende måte, eller det skal finnes ly 
for støyen dersom det kreves at rommet er bemannet. Det skal finnes hørselsvern for personale som må gå inn 
i slike rom.

16 Heiser

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:

.1 Passasjer- og vareheiser skal med hensyn til dimensjonering, utforming, passasjerantall og/eller varemengde 
overholde bestemmelsene fastsatt av flaggstatens myndighet i hvert enkelt tilfelle eller for hver enkelt 
anleggstype.

.2 Installasjonstegninger og vedlikeholdsinstrukser, herunder bestemmelser for periodisk kontroll, skal være 
godkjent av flaggstatens myndighet, som skal kontrollere og godkjenne anlegget før det tas i bruk.

.3 Etter godkjenning utsteder flaggstatens myndighet et sertifikat som skal oppbevares om bord.

.4 Flaggstatens myndighet kan tillate at periodiske kontroller utføres av en sakkyndig godkjent av myndigheten, 
eller av en godkjent organisasjon.

DEL D

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

1 Alminnelige bestemmelser (R 40)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Elektriske installasjoner skal være slik at

.1 alle elektriske hjelpefunksjoner som er nødvendige for skipets normale drifts- og beboelsestilstand, vil 
være sikret uten at det gripes til den elektriske nødkraftkilden,

.2 elektriske funksjoner som er av avgjørende betydning for sikkerheten, vil være sikret i forskjellige 
nødssituasjoner, og

.3 passasjerenes, besetningens og skipets sikkerhet mot elektriske faremomenter vil være ivaretatt.

(1) Det vises til reglene for støynivå om bord i skip, vedtatt av IMOs forsamling ved resolusjon A.468(XII).
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.2 Flaggstatens myndighet skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre ensartet gjennomføring og anvendelse av 
bestemmelsene i denne del med hensyn til elektriske installasjoner(1).

2 Elektrisk hovedkraft- og belysningskilde (R 41)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Nye skip i klasse C og D der elektrisk kraft er den eneste kraften til å holde i gang de hjelpefunksjoner som 
er avgjørende for skipets sikkerhet, og nye og eksisterende skip i klasse B der elektrisk kraft er den eneste 
kraften til å holde i gang de hjelpefunksjoner som er avgjørende for skipets sikkerhet og framdrift, skal være 
utstyrt med to eller flere hovedgeneratorsett med slik effekt at ovennevnte funksjoner kan betjenes når ett av 
generatorsettene er ute av funksjon.

 I nye skip i klasse C og D som har lengde mindre enn 24 meter, kan ett av hovedgeneratorsettene være 
drevet av hovedmotoren for framdrift, forutsatt at den har tilstrekkelig effekt til at ovennevnte funksjoner 
kan betjenes når ett av generatorsettene er ute av funksjon.

.2.1 Et hovedanlegg for elektrisk lys som skal gi belysning i alle de deler av skipet som normalt er tilgjengelige 
for og brukt av passasjerer eller besetning, skal forsynes fra den elektriske hovedkraftkilden.

.2.2 Hovedanlegget for elektrisk belysning skal være slik innrettet at brann eller annet uhell i rom som inneholder 
den elektriske hovedkraftkilden, eventuelt tilhørende transformatorutstyr, hovedtavlen og hovedlystavlen, 
ikke vil sette ut av funksjon nødbelysningsanlegget fastsatt i regel 3.

.2.3 Nødanlegget for elektrisk belysning skal være slik innrettet at brann eller annet uhell i rom som inneholder 
nødstrømkilden, eventuelt tilhørende transformatorutstyr, nødtavlen og nødlystavlen, ikke vil sette 
hovedanlegget for elektrisk belysning fastsatt i denne regel ut av funksjon.

.3 Hovedtavlen skal være slik plassert i forhold til en hovedgeneratorstasjon at den normale strømforsyningen 
så langt som praktisk mulig kan bli påvirket bare av brann eller annet uhell i rommet der generatorsettet og 
tavlen er installert.

3 Elektrisk nødkraftkilde (R 42)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle skip skal være utstyrt med en selvstendig elektrisk nødkraftkilde med nødtavle plassert over 
skottdekket, på et lett tilgjengelig sted som ikke skal støte opp til grensene for maskinrom i kategori A eller 
de rom som inneholder den elektriske hovedkraftkilden eller hovedtavlen.

.2 Den elektriske nødkraftkilden kan være enten et akkumulatorbatteri som oppfyller kravene i nr. .5 uten 
opplading eller et for stort spenningsfall, eller en generator som oppfyller kravene i nr. .5, drevet av en 
passende maskin av forbrenningstype med uavhengig forsyning av drivstoff som har et flammepunkt på 
minst 43 °C, med automatisk startinnretning for nye skip og godkjent startinnretning for eksisterende skip, 
og utstyrt med en overgangskilde for elektrisk kraft i samsvar med nr. .6, med mindre det, for nye skip 
i klasse C og D med lengde mindre enn 24 meter, er sørget for en hensiktsmessig plassert, uavhengig 
batteriinnretning for den bestemte strømbrukeren i det tidsrommet som kreves etter disse reglene.

.3 Den elektriske nødkraftkilden skal være slik innrettet at den vil fungere effektivt når skipet har en slagside på 
inntil 22,5 grader og når skipets trim er 10 grader i forhold til rett kjøl. Nødgeneratorsett skal kunne startes 
enkelt under alle kuldeforhold som vil kunne forekomme og skal på nye skip kunne startes automatisk.

.4 Nødtavlen skal være plassert så nær den elektriske nødkraftkilden som praktisk mulig.

(1) Det vises til anbefaling utgitt av Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon, og særlig Publikasjon 92 - 
Elektriske installasjoner om bord i skip.
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.5 Den elektriske nødkraftkilden fastsatt under nr. .1 skal

.1 som generell regel kunne fungere i et tidsrom på

tolv timer i skip i klasse B (nye og eksisterende),

seks timer i skip i klasse C (nye), og

tre timer i skip i klasse D (nye),

.2 særlig kunne betjene samtidig de forbrukerne som er angitt i følgende tjenester, slik det kreves for 
klassen av skip og i de tidsrom som er angitt foran:

a) skipets nødlensepumpe og en av brannpumpene,

b) nødbelysning:

1. på hver mønstrings- eller innskipingsstasjon og over sidene,

2. i alle ganger, trapper og utganger som gir adgang til mønstrings- eller innskipingsstasjonene,

3. i maskinrommene og på det sted der nødgeneratoren er plassert,

4. på kontrollstasjonene der radio- og hovednavigasjonsutstyret er plassert,

5. som fastsatt i regel II-2/B/16.1.3.7 og II-2/B/6.1.7,

6. ved hvert oppbevaringssted for brannmannsutstyr,

7. ved nødlensepumpen og en av brannpumpene nevnt under bokstav a), og på det sted der deres 
motorer startes fra,

c) skipets navigasjonslys,

d) 1. alt kommunikasjonsutstyr,

2. hovedalarmsystemet,

3. branndeteksjonssystemet, og

4. alle signaler som kan være nødvendige i en nødssituasjon, dersom de drives elektrisk fra 
skipets hovedgeneratorsett,

e) skipets sprinklerpumpe, dersom slik finnes og er elektrisk drevet, og

f) skipets dagslys-signallampe, dersom den drives av skipets elektriske hovedkraftkilde,

.3 kunne forsyne i minst en halv time de maskinelt betjente vanntette dørene sammen med de tilhørende 
betjenings-, indikator- og alarmkretsene.

.6 Overgangskilden for elektrisk nødkraft som er fastsatt i nr. .2, skal bestå av et akkumulatorbatteri som er 
hensiktsmessig plassert for bruk i en nødssituasjon, og som skal kunne levere strøm i en halv time uten 
oppladning eller et for stort spenningsfall til

a) den belysning som er fastsatt i nr. .2 bokstav b).1 i denne regel,
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b) de vanntette dørene som fastsatt i nr. .7.2 og .7.3 i regel II-1/B/13, men ikke nødvendigvis alle samtidig, 
med mindre det finnes en uavhengig overgangskilde med lagret energi, og

c) betjenings-, indikator- og alarmkretsene som fastsatt i nr. .7.2 i regel II-1/B/13.

.7 SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Dersom det er nødvendig med elektrisk kraft for å gjenoppta framdriften, skal kapasiteten være tilstrekkelig til 
å gjenoppta framdriften av skipet, eventuelt sammen med annet maskineri, fra «dødt skip»-tilstand innen 30 
minutter etter strømbrudd.

4 Supplerende nødbelysning for roro-skip (R 42-1)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

På alle skip med roro-lasterom eller spesiallasterom skal i tillegg til nødbelysningen fastsatt i regel II/1/0/3.5.2b)

.1 alle passasjerrom og -ganger være utstyrt med supplerende elektrisk belysning som kan fungere i minst tre 
timer når alle andre elektriske kraftkilder har sviktet og under alle krengingsforhold. Den belysning som finnes, 
skal være slik at atkomsten til rømningsveiene er lett synlig. Kraftkilden til den supplerende belysningen 
skal bestå av akkumulatorbatterier plassert inne i belysningsenhetene som lades kontinuerlig, dersom det er 
praktisk mulig, fra nødtavlen. Alternativt kan flaggstatens myndighet godta andre belysningsmidler som er 
minst like effektive. Den supplerende nødbelysningen skal være slik at enhver svikt i lampen konstateres 
øyeblikkelig. Alle akkumulatorbatterier som finnes, skal skiftes ut med mellomrom som tar hensyn til den 
spesifiserte levetiden i de omgivelser slike batterier brukes i, og

.2 det være plassert en bærbar, oppladbar batteridrevet lampe i alle ganger, rekreasjonsrom og alle arbeidsrom 
for besetningen som normalt er i bruk, med mindre det finnes supplerende nødbelysning som fastsatt i nr. .1.

5 Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Udekkede metalldeler i elektriske maskiner eller utstyr som ikke er ment å være strømførende, men som kan 
bli strømførende som følge av feil, skal jordes, med mindre maskinene eller utstyret

.1 har en tilførselsspenning som ikke overstiger 50 V likestrøm eller 50 V effektiv spenningsverdi mellom 
ledere; autotransformatorer skal ikke brukes for å oppnå denne spenningen, eller

.2 får tilførsel til en spenning som ikke overstiger 250 V ved sikkerhetsisolerende transformatorer som 
forsyner bare én forbruksinnretning, eller

.3 er konstruert i samsvar med prinsippet om dobbelt isolasjon.

.2 Alle elektriske apparater skal være slik konstruert og installert at de ikke forårsaker skade ved vanlig 
håndtering eller berøring.

.3 Sidene, baksiden og om nødvendig forsiden av tavler skal være passende beskyttet. Udekkede strømførende 
deler med en spenning til jord som overstiger spenningen fastsatt i nr. .1.1, skal ikke være installert på 
forsiden av slike tavler. Om nødvendig skal tavlen være utstyrt med isolerende matter eller gitter på forsiden 
og baksiden.

.4 I fordelingssystemer uten forbindelse til jord skal det finnes en innretning som kan overvåke isolasjonsnivået 
til jord og gi en akustisk eller optisk indikasjon på unormalt lave isolasjonsverdier.

.5.1 Alt metalltrekk og all metallarmering av kabler skal være elektrisk sammenhengende og jordet.
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.5.2 Alle elektriske kabler og ledninger lagt utvendig på utstyr skal minst være av brannhemmende type og 
skal være slik installert at deres opprinnelige brannhemmende egenskaper ikke er redusert. Dersom det 
er nødvendig for en bestemt bruk, kan flaggstatens myndighet tillate bruk av særlige typer kabler, f.eks. 
radiofrekvenskabler, som ikke overholder forannevnte bestemmelser.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.5.3  Kabler og ledninger for kraft, belysning, interne samband og signaler som er av avgjørende betydning, eller 
som er nødvendig i en nødssituasjon, skal så langt det er praktisk mulig, legges utenom bysser, vaskerom, 
maskinrom i kategori A og deres kapper og andre områder med høy brannfare. På nye og eksisterende roro-
passasjerskip skal kabler til nødalarm- og høyttalersystemer installert på eller etter 1. juli 1998 godkjennes 
av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til rekommandasjoner utarbeidet av IMO. Kabler som 
forbinder brannpumper med nødtavler, skal være av en type som er motstandsdyktig mot brann der de er 
ført gjennom områder med høy brannfare. Om praktisk mulig skal alle slike kabler legges på en måte som 
utelukker at de gjøres ubrukbare som følge av oppvarming av skottene på grunn av brann i et tilstøtende 
rom.

.6 Kabler og ledninger skal være slik installert og festet at gnaging og annen skade unngås. Avslutninger og 
ledd i alle ledere skal være laget slik at kabelens opprinnelige elektriske, mekaniske, flammehemmende og, 
om nødvendig, flammebestandige egenskaper bevares.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.7.1 Hver enkelt strømkrets skal være beskyttet mot kortslutning og mot overbelastning, unntatt i tilfeller tillatt 
etter regel II-1/C/6 og II-1/C/7.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.7.2 Lysarmaturer skal være slik innrettet at temperaturstigninger som kan forårsake skade på kabler og 
ledninger, unngås, og slik at det forhindres at omgivende materiale blir altfor varmt.

.8.1 Akkumulatorbatterier skal ha passende kasser, og rom som hovedsakelig brukes til oppbevaring av dem, 
skal være forsvarlig konstruert og effektivt ventilert.

.8.2 Elektrisk eller annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for brannfarlig dampe, skal ikke tillates i disse 
rommene.

.9 Fordelingssystemer skal være arrangert slik at brann i en hvilken som helst vertikal hovedsone i henhold 
til regel II-2/A/2.9 ikke vil innvirke på virksomhet av avgjørende betydning for sikkerheten i noen annen 
slik sone. Dette kravet vil være oppfylt dersom hoved- og nødtilførselsledninger som føres gjennom en slik 
sone, er så godt atskilt både vertikalt og horisontalt som praktisk mulig.

DEL E

TILLEGGSKRAV FOR PERIODISK UBEMANNEDE MASKINROM

Særskilt vurdering (R 54)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Alle nye skip i klasse B, C og D og eksisterende skip i klasse B skal vurderes av flaggstatens myndighet særlig når det 
gjelder spørsmål om deres maskinrom kan være periodevis ubemannet, og om det i så fall er nødvendig å stille krav i 
tillegg til det som er fastsatt i disse regler, for å oppnå tilsvarende sikkerhet som for normalt bemannede maskinrom.

1 Alminnelige bestemmelser (R 46)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 De innretninger som finnes, skal sikre at skipets sikkerhet under alle seilingsforhold, herunder manøvrering, 
er den samme som for skip med bemannede maskinrom.

.2 Det skal treffes tiltak for å sikre at utstyret er driftssikkert, og for at det foretas regelmessige inspeksjoner og 
rutineprøvinger for å sikre kontinuerlig pålitelig drift.
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.3 Ethvert skip skal være utstyrt med dokumenter som viser at det er i stand til å operere med periodisk 
ubemannede maskinrom.

2 Brannsikring (R 47)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Det skal finnes midler til å oppdage og gi alarm på et tidlig trinn i tilfelle brann

.1 i kjelenes lufttilførselskapper og utsugingsanlegg (opptrekk), og

.2 i framdriftsmaskineriets spylebelter, med mindre dette i enkelte tilfeller anses som unødvendig.

.2 Forbrenningsmotorer som har en effekt på 2 250 kW og mer, eller som har sylindrer på mer enn 300 mm 
innvendig diameter, skal være utstyrt med detektorer for oljetåke fra veivhuset eller temperaturmåler for 
motorlagre eller likeverdige innretninger.

3 Beskyttelse mot fylling (R 48)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Lensebrønner i periodisk ubemannede maskinrom skal være slik plassert og overvåket at ansamling av 
væske oppdages ved normale trim- og krengingsvinkler, og skal være store nok til lett å kunne romme 
normal lensemengde i løpet av den ubemannede perioden.

.2 Når lensepumpene kan startes automatisk, skal det finnes midler til å vise når innstrømmingen av væske er 
større enn pumpens kapasitet, eller når pumpen er i virksomhet oftere enn normalt forventet. I slike tilfeller 
kan det tillates mindre lensebrønner som skal dekke et rimelig tidsrom. Dersom det finnes automatisk 
kontrollerte lensepumper, skal det tas særlig hensyn til hindring av oljeforurensning.

.3 Plasseringen av betjeningsinnretninger for enhver ventil som betjener sjøvannsinntak, utløp under 
vannlinjen eller et lenseinnsprøytingssystem, skal være slik at det gis tilstrekkelig tid til betjening i tilfelle av 
innstrømming av vann i rommet, under hensyn til den tid det er sannsynlig det vil ta å nå fram til og betjene 
slike innretninger. Dersom nivået som rommet kan fylles til med skipet i fullt lastet tilstand, gjør det påkrevd, 
skal det treffes tiltak for å bruke betjeningsinnretningene fra et sted over dette nivået.

4 Kontroll av framdriftsmaskineriet fra kommandobroen (R 49)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Under alle seilingsforhold, herunder manøvrering, skal det være mulig fullt ut å kontrollere propellens 
hastighet, gangretning og eventuelt propellstigning fra kommandobroen.

.1 Slik fjernkontroll skal foregå ved en egen betjeningsinnretning for hver uavhengige propell, med 
automatisk funksjon av alle virksomheter forbundet til den, herunder eventuelt midler til å hindre 
overbelastning av framdriftsmaskineriet.

.2 Hovedframdriftsmaskineriet skal være utstyrt med en nødstoppinnretning på kommandobroen som skal 
være uavhengig av kontrollsystemet på kommandobroen.

.2 Ordre til framdriftsmaskineriet fra kommandobroen skal vises i hovedkontrollrommet for maskineri eller på 
manøvreringsplassen for framdriftsmaskineriet, avhengig av hva som passer.

.3 Fjernkontroll av framdriftsmaskineriet skal være mulig fra bare ett sted av gangen, og på slike steder er 
internt forbundne kontrollplasser tillatt. På hvert sted skal det være en indikator som viser fra hvilket sted 
framdriftsmaskineriet kontrolleres. Overføring av kontroll mellom kommandobro og maskinrom skal være 
mulig bare i hovedmaskinrommet eller i hovedkontrollrommet for maskineriet. Systemet skal omfatte 
innretninger til å hindre drivtrykket i å endre seg vesentlig når betjeningen overføres fra ett sted til et annet.
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.4 Det skal være mulig å betjene alt maskineri som er vesentlig for sikker drift av skipet, lokalt, selv i tilfelle av 
feil i en hvilken som helst del av de automatiske systemene eller fjernbetjeningssystemene.

.5 Det automatiske fjernbetjeningssystemets konstruksjon skal være slik at i tilfelle det svikter, blir det gitt 
alarm. Med mindre det anses om praktisk ugjennomførbart, skal forhåndsinnstilt fart og gangretning for 
propellen opprettholdes inntil lokal betjening er i funksjon.

.6 Kommandobroen skal være utstyrt med indikatorer som viser

.1 propellhastighet og rotasjonsretning for propell med fast stigning, eller

.2 propellhastighet og stigningsstilling for propell med vridbar stigning.

.7 Antall fortløpende automatiske forsøk som ikke fører til start, skal begrenses for å sikre tilstrekkelig 
startlufttrykk. Det skal finnes en alarm som skal vise lavt startlufttrykk innstilt på et nivå som fortsatt tillater 
startoperasjoner for framdriftsmaskineriet.

5 Samband (R 50)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B OG NYE SKIP I KLASSE C OG D PÅ 24 METERS LENGDE 
OG MER:

Det skal finnes et driftssikkert sambandsmiddel for tale mellom hovedkontrollrommet for maskineriet 
eller manøvreringsplassen for framdriftsmaskineriet, avhengig av hva som passer, kommandobroen og 
maskinoffiserenes oppholdsrom.

6 Alarmsystem (R 51)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal finnes et alarmsystem som viser enhver feil som krever oppmerksomhet, og skal

.1 kunne gi akustisk alarm i hovedkontrollrommet for maskineriet eller på manøvreringsplassen for 
framdriftsmaskineriet og gi optisk indikasjon på hver enkelt alarmfunksjon på passende sted,

.2 ha forbindelse til maskinistenes fellesrom og til hver av maskinistenes lugarer gjennom en velgerbryter 
for å sikre forbindelse til minst én av disse lugarene. Alternative innretninger kan tillates dersom de 
anses som likeverdige,

.3 utløse en akustisk og optisk alarm på kommandobroen for en hvilken som helst situasjon som krever 
handling eller oppmerksomhet fra vakthavende offiser,

.4 så vidt det er mulig, være konstruert etter prinsippet om feiling-til-sikkerhet, og

.5 utløse maskinistalarmen som kreves etter regel II-1/C/10, dersom det ikke er lokalt kvittert for en 
alarmfunksjon innen et begrenset tidsrom.

.2.1 Alarmsystemet skal være kontinuerlig forsynt med drivkraft og skal ha automatisk overføring til 
reservekrafttilførsel i tilfelle av tap av normal krafttilførsel.

.2.2 Svikt i alarmsystemets normale krafttilførsel skal vises ved alarm.

.3.1 Alarmsystemet skal kunne vise mer enn én feil samtidig, og mottak av en hvilken som helst alarm skal ikke 
hindre en annen alarm.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/456 12.2.2015

.3.2 Det skal gis indikasjon på mottak på stedet nevnt i nr. .1 av en hvilken som helst alarmtilstand på stedene der 
den ble vist. Alarm skal opprettholdes til det er kvittert for den, og de optiske indikasjonene på de enkelte 
alarmer skal vare til feilen er rettet, og alarmsystemet skal da automatisk innstilles på normal driftstilstand 
igjen.

7 Sikkerhetssystemer (R 52)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Det skal finnes et sikkerhetssystem som sikrer at alvorlige funksjonsfeil i maskineri eller kjeler som utgjør 
en øyeblikkelig fare, setter i gang den automatiske stengingen av den delen av anlegget og gir alarm. 
Stenging av framdriftssystemet skal ikke settes i gang automatisk, unntatt i tilfeller som kan føre til alvorlig 
skade, fullstendig maskinhavari eller eksplosjon. Der det er montert innretninger som overstyrer stenging av 
hovedframdriftsmaskineriet, skal disse være slik at de ikke kan settes i gang av vanvare. Det skal finnes optisk 
indikasjon på at overstyringsinnretningen er satt i gang. Betjeningsinnretninger for automatisk sikkerhetsstenging 
og bremsing av maskineri bør være atskilt fra alarmsystemet.

8 Særlige krav til maskineri, kjeler og elektriske installasjoner (R 53)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Den elektriske hovedkraftkilden skal oppfylle følgende krav:

.1 Der den elektriske kraften normalt kan tilføres ved hjelp av en generator, skal det finnes passende 
innretninger for lastutkopling for å sikre forsyningen til virksomhet som er nødvendig både for framdrift 
og styring og for skipets sikkerhet. I tilfelle av tap av den generatoren som er i drift, skal det treffes 
tilfredsstillende tiltak for automatisk start og tilkopling til hovedtavlen av en reservegenerator med 
tilstrekkelig kapasitet til framdrift og styring og til å sikre skipets sikkerhet med automatisk gjenstart av 
de vesentlige hjelpemaskiner, herunder om nødvendig sekvensoperasjoner.

.2 Dersom den elektriske kraften normalt skaffes ved hjelp av mer enn én generator samtidig i parallell drift, 
skal det ordnes slik, f.eks. ved hjelp av lastutkopling, at i tilfelle av tap av ett av disse generatorsettene, 
skal de som er igjen, holdes i drift uten overbelastning for å gjøre det mulig med framdrift og styring og 
for å sikre skipets sikkerhet.

.2 Dersom det kreves reservemaskiner for annet hjelpemaskineri som er avgjørende for framdriften, skal det 
finnes automatiske omskiftingsinnretninger.

9 Automatisk kontroll- og alarmsystem (R 53 nr. 4)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Kontrollsystemet skal være slik at den virksomhet som er nødvendig for driften av hovedframdriftsmaskineriet 
og dets hjelpemaskiner, er sikret gjennom de nødvendige automatiske innretningene.

.2 Det skal gis alarm ved automatisk omskifting.

.3 Det skal finnes et alarmsystem som overholder regel 6, for alle viktige trykk, temperaturer og væskenivåer 
og andre vesentlige parametre.

.4 Det skal innrettes en sentral kontrollplass med de nødvendige alarmtavler og instrumenter som viser enhver 
alarm.

.5 Der forbrenningsmotorer som er avgjørende for hovedframdrift startes med trykkluft, skal det finnes midler 
til å holde startlufttrykket på det nivå som kreves.
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KAPITTEL II-2

BRANNVERN, BRANNDETEKSJON OG BRANNSLOKKING

DEL A

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 Grunnleggende prinsipper (R 2)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Målene for brannsikring i dette kapittel er å

.1 forhindre at det forekommer brann og eksplosjon,

.2 redusere risikoen for tap av liv som følge av brann,

.3 redusere risikoen for skader som følge av brann for skipet, for dets last og for miljøet,

.4 begrense, kontrollere og bekjempe brann og eksplosjon i det rom den er oppstått i, og

.5 sørge for tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier for passasjerer og mannskap.

.2 For å nå brannsikringsmålene i nr. .1 ligger følgende grunnleggende prinsipper til grunn for reglene i dette 
kapittel og er innarbeidet i reglene der dette passer, under hensyn til skipstyper og mulig brannfare:

.1 Oppdeling av skip i vertikale hovedsoner ved brannisolerte og strukturelle avgrensninger.

.2 Atskillelse av rom i innredningen fra resten av skipet ved brannisolerte og strukturelle avgrensninger.

.3 Begrenset bruk av brennbare materialer.

.4 Deteksjon av enhver brann i den sone der den er oppstått.

.5 Begrensning og slokking av en hvilken som helst brann i det rom der den er oppstått.

.6 Beskyttelse av nødutganger eller atkomst for brannslokking.

.7 Lett tilgang til brannslokkingsutstyr.

.8 Minimalisering av muligheten for antenning av brannfarlig damp fra lasten.

.3 Målene for brannsikring som er angitt i nr. .1, skal oppnås ved å sikre at de forskriftsmessige kravene angitt 
i dette kapittel overholdes, eller ved alternative utforminger og innretninger som er i samsvar med del F i det 
reviderte kapittel II-2 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, som gjelder skip bygd 1. januar 2003 
eller senere. Et skip skal anses å oppfylle de funksjonelle kravene i nr. .2 og oppnå de mål for brannsikring 
som er angitt i nr. .1, når enten

.1 skipets utforming og innretninger sett under ett oppfyller de relevante forskriftsmessige kravene i dette 
kapittel,

.2 skipets utforming og innretninger sett under ett er vurdert og godkjent i samsvar med del F i det reviderte 
kapittel II-2 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, som gjelder skip bygd 1. januar 2003 eller 
senere, eller
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.3 én eller flere deler av skipets utforming og innretninger er vurdert og godkjent i samsvar med den 
forannevnte del F i det reviderte kapittel II-2 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, og de 
resterende delene av skipet oppfyller de relevante forskriftsmessige kravene i dette kapittel.

.4 Alle skip som gjennomgår reparasjoner, endringer og ombygginger, og all utrustning i forbindelse med dette 
skal fortsatt minst oppfylle de krav som tidligere gjaldt for disse skipene.

Reparasjoner, eandringer, ombygginger som i vesentlig grad endrer et skips dimensjoner eller passasjerrom 
i innredningen, eller som i vesentlig grad øker et skips levetid, samt utrustning i forbindelse med dette skal 
oppfylle de nyeste kravene for nye skip så langt flaggstatens myndighet mener det er rimelig og praktisk.

EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.5 Uten hensyn til bestemmelsene i nr. .4 skal eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer, når 
de gjennomgår reparasjoner, endringer, ombygging og utrustning i forbindelse med dette, oppfylle følgende 
krav:

.1 Alle materialer som brukes i slike skip, skal oppfylle kravene med hensyn til materialer som gjelder for 
nye skip i klasse B, og

.2 alle reparasjoner, endringer, ombygging og utrustning i forbindelse med dette som innebærer utskifting 
av materiale på 50 tonn eller mer, med unntak av det som er fastsatt i regel II.2/B/16, skal oppfylle 
kravene for nye skip i klasse B.

2 Definisjoner (R 3)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Ikke-brennbart materiale er et materiale som verken brenner eller avgir brannfarlig damp i tilstrekkelig 
mengde for selvantenning når det oppvarmes til ca. 750 °C ved brannprøving utført i samsvar med 
IMO-resolusjon A.799 (19) «Revidert rekommandasjon om prøvingsmetoder for klassifisering av ikke 
brennbare materialer for skipsbygging». Alle andre materialer er brennbare materialer.

.1.a  FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

 Ikke-brennbart materiale er et materiale som verken brenner eller avgir brannfarlig damp i tilstrekkelig 
mengde for selvantenning når det oppvarmes til ca. 750 °C ved brannprøve utført i samsvar med 
«Regelverk for brannprøvingsmetoder». Alle andre materialer er brennbare materialer.

.2 En standard brannprøving er en prøving der prøvestykker av de aktuelle skott eller dekk i en prøvingsovn 
blir utsatt for temperaturer som omtrentlig svarer til standard tidstemperaturkurve. Prøvestykket skal 
ha en utsatt overflate på minst 4,65 m² og en høyde (eller lengde av dekket) på 2,44 meter, og skal 
være mest mulig likt den påtenkte konstruksjonen samt, der det passer, omfatte minst én skjøt. Standard 
tidstemperaturkurve er en jevn kurve trukket gjennom følgende temperaturpunkter målt innvendig i 
ovnen:

Begynnelsestemperatur innvendig i ovnen 20 °C

Etter de første 5 minutter 576 °C

Etter 10 minutter 679 °C

Etter 15 minutter 738 °C

Etter 30 minutter 841 °C

Etter 60 minutter 945 °C

.2a. FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

 En standard brannprøving er en prøving der prøvestykkene av de aktuelle skott og dekk i en prøvingsovn 
blir utsatt for temperaturer som omtrentlig svarer til standard tidstemperaturkurve. Prøvingsmetodene skal 
være i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».
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.3 Skiller i klasse «A» er de skiller som dannes ved skott og dekk som oppfyller følgende krav:

.1 De skal være bygd av stål eller annet likeverdig materiale.

.2 De skal være passende avstivet.

.3 De skal være slik bygd at de er i stand til å hindre bevegelse av røyk og flammer inntil utgangen av 
den en-times standard brannprøvingen.

.4 De skal være isolert med godkjente ikke-brennbare materialer, slik at gjennomsnittstemperaturen på 
den ikke-utsatte siden ikke vil stige mer enn 140 °C over den opprinnelige temperaturen, og slik at 
temperaturen heller ikke på noe som helst punkt, herunder en hvilken som helst skjøt, vil stige mer 
enn 180 °C over den opprinnelige temperaturen, innenfor den tid som er oppgitt nedenfor.

Klasse «A-60» 60 minutter

Klasse «A-30» 30 minutter

Klasse «A-15» 15 minutter

Klasse «A-0» 0 minutter

.5 Flaggstatens myndighet skal kreve at det foretas en prøving av prototypen av et skott eller dekk for 
å sikre at det oppfyller ovennevnte krav til motstandsdyktighet og temperaturstigning i samsvar med 
IMO-resolusjon A.754 (18).

 For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO-resolusjon 
A.754 (18)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.4 Skiller i klasse «B» er de skiller som dannes ved skott, dekk, himlinger eller kledninger, og som oppfyller 
følgende krav:

.1 De skal være slik bygd at de kan hindre bevegelse av flamme til utløpet av den første halvtimen av 
standard brannprøving.

.2 De skal ha slik isolasjonsverdi at gjennomsnittstemperaturen på den ikke-utsatte siden ikke vil stige 
mer enn 140 °C over den opprinnelige temperaturen, og slik at temperaturen heller ikke på noe som 
helst punkt, herunder en hvilken som helst skjøt, vil stige mer enn 225 °C over den opprinnelige 
temperaturen innenfor den tid som er oppgitt nedenfor.

Klasse «B-15» 15 minutter

Klasse «B-0» 0 minutter

.3 De skal være bygd av godkjente, ikke-brennbare materialer, og alle materialer som inngår i byggingen 
og oppsettingen av skiller i klasse «B», skal være ikke-brennbare, med det unntak at brennbare belegg 
kan godtas dersom de oppfyller andre krav i dette kapittel.

.4 Flaggstatens myndighet skal kreve at det foretas en prøving av prototypen av et skille for å sikre at 
det oppfyller ovennevnte krav til motstandsdyktighet og temperaturstigning i samsvar med IMO-
resolusjon A.754 (18).

 For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO-resolusjon 
A.754 (18)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.5 Skiller i klasse «C» er skiller som er bygd av godkjente ikke-brennbare materialer. De behøver ikke 
oppfylle noen krav til bevegelse av røyk og flamme og heller ikke krav til begrensning i temperaturstigning. 
Brennbare belegg kan tillates forutsatt at de oppfyller andre krav i dette kapittel.

.6 Gjennomgående takkledning eller garnering av klasse «B» er de takkledninger eller garneringer av klasse 
«B» som avsluttes først ved et skille av klasse «A» eller «B».
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.7 Stål eller annet likeverdig materiale. Dersom uttrykket «stål eller annet likeverdig materiale» forekommer, 
betyr «likeverdig materiale» ethvert ikke-brennbart materiale som i seg selv eller på grunn av anvendt 
isolasjon har tilsvarende egenskaper som stål når det gjelder struktur og motstandsdyktighet ved utgangen 
av den fastsatte standard brannprøvingen det har vært utsatt for (f.eks. aluminiumlegering med passende 
isolasjon).

.8 Lav flammespredning betyr at den overflate som er slik beskrevet, vil begrense spredning av flammer 
tilstrekkelig, og dette skal bestemmes ved en brannprøving i samsvar med IMO-resolusjon A.653 (16) for 
skott-, takklednings- og dekkbeleggsmaterialer.

.8a FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

 Lav flammespredning betyr at den overflate som er beskrevet slik, vil begrense spredning av flammer 
tilstrekkelig, som fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.9 Vertikale hovedsoner er de avdelinger som skrog, overbygning og dekkshus er inndelt i ved skiller i klasse 
«A», hvis middellengde og -bredde på et hvilket som helst dekk i alminnelighet ikke overstiger 40 meter.

.10 Rom i innredningen er rom som brukes til fellesrom, korridorer, toaletter, lugarer, kontorer, sykelugarer, 
kinoer, leke- og hobbyrom, frisørsalonger, penterier uten kokeapparater og lignende rom.

.11 Fellesrom er de deler av innredningen som brukes til saler, spiserom, salonger og lignende permanent 
innebygde rom.

.12 Arbeidsrom er de rom som brukes til bysser, penterier med kokeapparater, skap, rom til post og 
oppbevaring av verdisaker, lagerrom, andre verksteder enn de som utgjør en del av maskinrommene, og 
lignende rom samt sjakter til slike rom.

.13 Lasterom er alle rom som brukes til last (herunder tanker for oljelast) og sjakter til slike rom.

.13-1 Kjøretøyrom er lasterom som er beregnet på transport av motorvogner med drivstoff til egen framdrift på 
tanken.

.14 Roro-lasterom er rom som normalt ikke er oppdelt på noen måte og strekker seg i en betydelig lengde eller 
hele lengden av skipet der motorvogner med drivstoff til egen framdrift på tanken og/eller gods (pakket 
eller i bulk, i eller på jernbane- eller veitransportvogner (herunder tankvogner), tilhengere, containere, 
paller, avtakbare tanker i eller på lignende lasteenheter eller andre beholdere) kan lastes og losses normalt 
i horisontal retning.

.15 Åpent roro-lasterom er roro-lasterom som enten er åpent i begge ender eller åpent i én ende og utstyrt med 
tilstrekkelig naturlig ventilasjon i hele lengden gjennom permanente åpninger i sider eller dekket over, 
eller ovenfra, og for skip bygd 1. januar 2003 eller senere med et samlet areal på minst 10 % av rommets 
samlede sideareal.

.15-1 Åpent kjøretøyrom er kjøretøyrom som enten er åpent i begge ender eller som er åpent i én ende og er 
utstyrt med tilstrekkelig naturlig ventilasjon i hele lengden gjennom permanente åpninger i sider eller 
dekket over, eller ovenfra, og for skip bygd 1 januar 2003 eller senere med et samlet areal på minst 10 % 
av rommets samlede sideareal.

.16 Lukket roro-lasterom er roro-lasterom som verken er åpne roro-lasterom eller værdekk.

.16-1 Lukket kjøretøyrom er kjøretøyrom som verken er åpne kjøretøyrom eller værdekk.

.17 Værdekk er dekk som er uten beskyttelse mot været ovenfra eller fra minst to sider.
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.18 Spesiallasterom er de innelukkede kjøretøyrom over eller under skottdekket som slike kjøretøyer kan 
kjøres inn i og ut fra, og som passasjerer har adgang til. Spesiallasterom kan innrettes over flere enn ett 
dekk, forutsatt at den samlede frie høyden for kjøretøyer ikke overstiger 10 meter.

.19.1 Maskinrom av kategori A er rom og sjakter til slike rom som inneholder

.1 forbrenningsmotorer som brukes til hovedframdrift, eller

.2 forbrenningsmotorer som brukes til andre formål enn hovedframdrift, der slike motorer har en samlet 
effekt på minst 375 kW, eller

.3 en hvilken som helst oljefyrt kjele eller brennoljeenhet.

.19.2 Maskinrom er alle maskinrom av kategori A og alle andre rom som inneholder framdriftsmaskineri, 
kjeler, brennoljeenheter, damp- og forbrenningsmotorer, generatorer og viktig elektrisk maskineri, 
oljefyllingsstasjoner, kjøle- og stabiliserings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsmaskineri, og lignende 
rom og sjakter til slike rom.

.20 Brennoljeenhet er det utstyr som brukes til behandling av brennolje for bruk i en oljefyrt kjele, eller utstyr 
som brukes til behandling av oljen for levering i oppvarmet tilstand til en forbrenningsmotor, og omfatter 
alle slags oljetrykkpumper, filtre og forvarmere som behandler oljen ved et trykk på over 0,18 N/mm².

.21 Kontrollstasjoner er de rom der skipets radio eller hovednavigasjonsutstyr eller elektrisk nødkraftkilde er 
plassert, eller der de sentrale anleggene for branndeteksjon eller brannslokkingsutstyret befinner seg.

.21.1 Sentral kontrollstasjon er en kontrollstasjon der følgende kontroll- og indikatorfunksjoner er samlet:

.1 Faste branndeteksjons- og alarmsystemer,

.2 automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og alarmsystemer,

.3 indikatorpaneler for branndører,

.4 stenging av branndører,

.5 indikatorpaneler for vanntette dører,

.6 stenging av vanntette dører,

.7 ventilasjonsvifter,

.8 generelle alarmer/brannalarmer,

.9 sambandssystemer, herunder telefoner, og

.10 mikrofoner til høyttaleranlegg.

.21.2 Kontinuerlig bemannet sentral kontrollstasjon er en sentral kontrollstasjon som er kontinuerlig bemannet 
av et ansvarlig besetningsmedlem.
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.22 Rom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare, er, i henhold til regel II-2/B/4, de rom 
som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare (enten de er lugarer, fellesrom, kontorer og 
andre typer av innredning), der

.1 alle oppbevaringsmøbler som pulter, garderobeskap, toalettbord, skrivebord, kommoder er laget 
utelukkende av godkjente, ikke-brennbare materialer, med det unntak at det kan brukes en brennbar 
finér med tykkelse på høyst 2 mm på bordplaten på slikt inventar,

.2 alle frittstående møbler som stoler, sofaer, bord er laget med rammeverk av ikke-brennbare materialer,

.3 alle forheng, gardiner og andre opphengte tekstiler har en motstandsdyktighet mot flammespredning 
som ikke er mindre enn for ull med en vekt på 0,8 kg/m², i samsvar med IMO-resolusjon A.471 (XII) 
og endringer vedtatt ved resolusjon A.563 (14).

 For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO-resolusjon 
A.471 (XII) og endringer vedtatt etter resolusjon A.563 (14)» stå «Regelverk for 
brannprøvingsmetoder»,

.4 alle gulvbelegg har en motstandsdyktighet mot flammespredning som ikke er mindre enn for 
tilsvarende ullstoffer som er brukt til samme formål.

 For skip i klasse B, C og D og bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette nummer lyde:

 «alle gulvbelegg har lav flammespredningsevne»,

.5 alle udekkede overflater på skott, kledninger og garnering har lav flammespredningsevne, og

.6 alle polstrede møbler har en motstandsdyktighet mot antenning og flammespredning i samsvar med 
framgangsmåter for brannprøving av polstrede møbler i IMO-resolusjon A.652 (16).

 For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det istedenfor «IMO-resolusjon 
A.652 (16)» stå «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

 FOR SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.7 Alt sengetøy skal ha en motstandsdyktighet mot antenning og flammespredning, som fastsatt i 
samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder».

.23  Roro-passasjerskip betyr et passasjerskip med roro-lasterom eller spesiallasterom som definert i denne 
regel.

.24  Regelverk for brannprøvingsmetoder betyr Det internasjonale regelverk for anvendelse av 
brannprøvingsmetoder, som vedtatt av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC 61 (67), endret av 
IMO.

.25  Regelverk for brannsikkerhetssystem betyr Det internasjonale regelverk for brannsikkerhetssystem, som 
vedtatt av IMOs sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.98 (73), som kan bli endret av IMO, forutsatt 
at slike endringer blir vedtatt, settes i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i 
SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, om framgangsmåten for endringer av vedlegget, bortsett 
fra vedleggets kapittel I.

.26  Flammepunkt er temperaturen i grader Celsius (prøving i lukket apparat) der et produkt vil avgi 
tilstrekkelig brannfarlig damp til å antennes, fastsatt av et godkjent flammepunktapparat.

.27  Forskriftsmessige krav betyr de konstruksjonsmessige egenskaper, dimensjonsbegrensninger eller 
brannsikringssystemer som er fastsatt i dette kapittel.
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3 Brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør (R 4)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1.1 Alle skip skal være utstyrt med brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger og strålerør som oppfyller 
de aktuelle kravene i denne regel.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:

.1.2 Dersom det kreves mer enn én uavhengig brannpumpe, skal det monteres isolasjonsventiler for å skille den 
delen av brannledningen i maskinrommet som inneholder hovedbrannpumpen eller -pumpene, fra resten av 
brannledningen, på et lett tilgjengelig og trygt sted utenfor dette maskinrommet. Brannledningen skal være 
slik innrettet at når isolasjonsventilene stenges, kan alle hydranter på skipet, unntatt i maskinrommet nevnt 
ovenfor, forsynes med vann fra en brannpumpe som ikke er plassert i dette maskinrommet gjennom rør som 
ikke går inn i dette rommet. Som unntak kan korte lengder av nødbrannpumpens suge- og tømmerør gå inn 
i maskinrommet dersom det er praktisk ugjennomførbart å legge det utenom, forutsatt at brannledningens 
motstandsdyktighet opprettholdes ved at rørledningen er innkapslet i en solid stålkappe.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.1.3 Det skal monteres isolasjonsventiler for å skille den delen av brannledningen i maskinrommet som 
inneholder hovedbrannpumpen(e), fra resten av brannledningen, på et lett tilgjengelig og trygt sted utenfor 
maskinrommet. Brannledningen skal være slik innrettet at når isolasjonsventilene stenges, kan alle hydranter 
på skipet, unntatt i maskinrommet som nevnt ovenfor, forsynes med vann fra en annen pumpe eller en 
nødbrannpumpe. Nødbrannpumpen, dens sjøvannsinntak og lense- og tilførselsrør samt isolasjonsventiler 
skal være plassert utenfor maskinrommet. Dersom denne innretningen ikke er mulig, kan inntaket plasseres 
i maskinrommet dersom ventilen er fjernbetjent fra et sted i samme rom som nødpumpen og lenserøret 
er så kort som praktisk mulig. Korte lengder av suge- eller tømmerør kan gå gjennom maskinrommet, 
forutsatt at de er innelukket i en solid stålkappe eller er isolert etter A-60-standarder. Rørene skal ha en solid 
veggtykkelse, men uansett ikke mindre enn 11 mm, og skal være sveiset, bortsett fra flensforbindelsen til 
sjøinntaksventilen.

ALLE NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SAMT NYE SKIP I KLASSE C OG D PÅ 24 METERS 
LENGDE OG MER:

.2 Brannpumpenes kapasitet

.1 De påbudte brannpumpene skal kunne levere en vannmengde til brannslokking med det trykk som er 
fastsatt i nr. .4.2, som er minst to tredeler av den mengde som kreves for lensepumpene når disse brukes 
til lensing.

.2 På alle skip som etter denne regel skal være utstyrt med mer enn én motordrevet brannpumpe, skal 
hver av de påbudte brannpumpene ha en kapasitet på minst 80 % av den samlede påbudte kapasiteten, 
dividert med det minste antall påbudte brannpumper, men ikke i noe tilfelle mindre enn 25 m³/t, og hver 
slik pumpe skal i alle tilfeller kunne gi minst de to påbudte vannstråler. Disse brannpumpene skal kunne 
forsyne brannledningssystemet under de fastsatte forhold.

.3 På skip bygd 1. januar 2003 eller senere der det er installert flere pumper enn det minste påbudte antall 
pumper, skal slike tilleggspumper ha en kapasitet på minst 25 m3/t og skal kunne levere minst de to 
vannstrålene som er påbudt i nr. .5 i denne regel.

.3 Innretning av brannpumper, brannledninger og lett tilgang på vann

.1 Skip skal være utstyrt med motordrevne brannpumper som følger:

.1 Skip som er sertifisert til å føre mer enn 500 passasjerer: minst tre, hvorav én kan være en pumpe 
som drives av hovedmaskinen.

.2 Skip som er sertifisert til å føre 500 passasjerer eller færre: minst to, hvorav én kan være en pumpe 
som drives av hovedmaskinen.

.2 Sanitærpumper, ballastpumper, lensepumper eller alminnelige arbeidspumper kan godtas som 
brannpumper, forutsatt at de normalt ikke brukes til pumping av olje, og dersom de fra tid til annen 
brukes til overføring eller pumping av brennolje, må passende omskiftingsinnretninger være montert.
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.3 Forbindelser til sjøen, brannpumper og deres driftskilder skal være slik innrettet at i skip sertifisert 
for å føre mer enn 250 passasjerer vil ikke alle brannpumpene bli satt ut av drift i tilfelle brann i et av 
rommene.

 Dersom en brann i et hvilket som helst rom i nye skip i klasse B sertifisert for å føre inntil 250 
passasjerer eller færre kan sette alle pumpene ut av drift, skal det alternative middelet til å forsyne vann 
til brannslokking være en uavhengig, motordrevet nødbrannpumpe med driftskilde og forbindelse til 
sjøen plassert utenfor maskinrommet. En slik uavhengig, motordrevet nødbrannpumpe skal overholde 
bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem» for skip bygd 1. januar 2003 eller senere.

.4 I nye skip av klasse B sertifisert for å føre mer enn 250 passasjerer, skal innretningene for lett tilgang 
på vann være slik at minst én effektiv vannstråle er umiddelbart tilgjengelig fra en hvilken som helst 
hydrant i et innvendig rom, og slik at fortsatt vanntilførsel sikres ved automatisk start av en påbudt 
brannpumpe.

.5 I skip med periodisk ubemannet maskinrom eller når det er påbudt med bare én person på vakt, 
skal det være øyeblikkelig vannforsyning fra brannledningssystemet med passende trykk, enten 
ved hjelp av fjernstart av en av hovedbrannpumpene som har fjernstart fra kommandobroen og 
eventuell brannkontrollstasjon, eller ved hjelp av permanent trykk i brannledningssystemet ved en av 
hovedbrannpumpene.

.6 Tilførselsventilen på hver brannpumpe skal være utstyrt med en tilbakeslagsventil.

.4 Diameter og trykk i brannledningene

.1 Diameteren i brannledningen og forgreningene skal være tilstrekkelig for en effektiv fordeling av den 
største påbudte ytelse fra to brannpumper som er i drift samtidig.

.2 Når to pumper drives samtidig og gjennom strålerør som fastsatt i nr. .8 og tilstrekkelig antall hydranter 
til å gi den vannmengde som er fastsatt i nr. .4.1, skal følgende minstetrykk opprettholdes ved alle 
hydranter:

Skip i klasse B sertifisert for å føre Nye Eksisterende

mer enn 500 passasjerer 0,4 N/mm2 0,3 N/mm2

inntil 500 passasjerer 0,3 N/mm2 0,2 N/mm2

.3 Det største trykket skal ikke ved noen hydrant være større enn at reell kontroll med en brannslange kan 
demonstreres.

.5 Antall og plassering av hydranter

.1 Antallet og plasseringen av hydrantene skal være slik at minst to vannstråler som ikke går ut fra samme 
hydrant, hvorav én skal komme fra én enkelt slangelengde, kan nå en hvilken som helst del av skipet 
som normalt er tilgjengelig for passasjerer eller mannskap når skipet er i fart, og hvilken som helst del av 
ethvert lasterom når det er tomt, i ethvert roro-lasterom eller spesiallasterom, og i sistnevnte tilfelle skal 
de to vannstrålene nå alle deler av slike rom, hver fra én enkelt slangelengde. Videre skal slike hydranter 
være plassert nær atkomsten til de beskyttede rommene.

.2 I innredning, arbeidsrom og maskinrom skal antall og plassering av hydranter være slik at kravene i 
nr. .5.1 kan oppfylles når alle vanntette dører og alle dører i vertikale hovedsoneskott er stengt.

.3 Når det er atkomst til et maskinrom på et lavt plan fra en tilstøtende akseltunnel, skal to hydranter 
være plassert utenfor, men nær inngangen til maskinrommet. Dersom det finnes slik atkomst fra andre 
rom, skal to hydranter være plassert i et av disse rommene nær inngangen til maskinrommet. Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse når tunnelen eller tilstøtende rom ikke er en del av rømningsveien.
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.6 Rør og hydranter

.1 Materialer som lett gjøres ubrukbare av varme, skal ikke brukes til brannledninger og hydranter, med 
mindre de er tilstrekkelig beskyttet. Rørene og hydrantene skal plasseres slik at brannslangene lett kan 
koples til dem. Innretningen av rør og hydranter skal være slik at muligheten for frost unngås. I skip 
som kan føre dekkslast, skal plasseringen av hydrantene være slik at de alltid er lett tilgjengelige, og 
rørene skal, så langt det er praktisk mulig, legges slik at risiko for skade forårsaket av slik last unngås.

.2 Det skal monteres en ventil til betjening av hver brannslange, slik at hvilken som helst brannslange kan 
fjernes mens brannpumpene arbeider.

.3 I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal isolasjonsventiler være installert for alle forgreninger av 
brannledningen på åpent dekk som benyttes til andre formål enn brannslokking.

.7 Brannslanger

.1 Brannslanger skal være av materiale som ikke råtner, og som er godkjent av flaggstatens myndighet, 
og skal ha tilstrekkelig lengde til å kunne sende en vannstråle til ethvert rom der det måtte bli bruk 
for dem. Hver slange skal være utstyrt med et strålerør og de nødvendige koplingene. Det skal være 
fullstendig utskiftbarhet mellom slangekoplinger og strålerør. Slanger som i dette kapittel er kalt 
«brannslanger», skal, sammen med nødvendig utstyr og verktøy, holdes klare til bruk på lett synlige 
steder i nærheten av brannhydrantene eller forbindelsesleddene. I tillegg skal brannslanger i innvendige 
rom i passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer, være permanent tilkoplet hydrantene.

.2 Det skal være minst én brannslange til hver av de hydranter som er påbudt etter punkt .5. Lengden 
av en brannslange bør være begrenset til høyst 20 meter på dekk og i overbygninger og til 15 meter i 
maskinrom, og på mindre skip til henholdsvis 15 meter og 10 meter.

.8 Strålerør

.1.1 I dette kapittel skal standard strålerørstørrelser være 12 mm, 16 mm og 19 mm eller så nær disse mål 
som mulig. I tilfeller der andre systemer brukes — f.eks. tåkesystemer — kan strålerør med en annen 
diameter tillates.

.1.2 Alle strålerør skal være av en godkjent kombinert type (dvs. tåkespreder/stråle) med innebygd 
avstenging.

.2 For rom i innredning og arbeidsrom er det ikke nødvendig å bruke større strålerør enn 12 mm.

.3 For maskinrom og utvendige områder skal størrelsen av strålerør være slik at man oppnår den størst 
mulige utstrømming fra to vannstråler ved det trykk som er nevnt i nr. .4, fra den minste pumpen, 
forutsatt at det ikke er nødvendig å bruke større strålerør enn 19 mm.

NYE SKIP I KLASSE C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER:

.9 Brannpumper, brannledninger, hydranter, strålerør og lett tilgang på vann

.1 Det kreves en uavhengig brannpumpe, som skal kunne levere minst én vannstråle til brannslokking fra 
enhver hydrant, til det trykk som er fastsatt nedenfor. Den vannmengde som leveres på denne måten, 
skal være minst to tredeler av den mengde som kreves for lensepumpene når disse brukes til lensing. 
En slik brannpumpe skal, når den leverer den største mengden nevnt ovenfor gjennom hydranter med 
strålerør på 12, 16 eller 19 mm, kunne opprettholde et minstetrykk ved hver hydrant som fastsatt for 
skip i klasse B.

.2 Alle skip som fører mer enn 250 passasjerer, skal være utstyrt med en ekstra brannpumpe som skal 
være permanent tilkoplet brannledningen. En slik pumpe skal være motordrevet. En slik pumpe og 
dens driftskilde skal ikke være plassert i samme rom som pumpen som kreves etter nr. .9.1, og skal 
være utstyrt med en permanent forbindelse til sjøen plassert utenfor maskinrommet. En slik pumpe 
skal kunne levere minst én vannstråle fra enhver hydrant i skipet og opprettholde et trykk på minst 
0,3 N/mm².

.3 Sanitærpumper, ballastpumper, lensepumper eller alminnelige arbeidspumper kan godtas som 
brannpumper.
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.4 Alle skip skal være utstyrt med en brannledning med tilstrekkelig diameter til effektiv fordeling av 
den største mengden nevnt ovenfor. Antall og plassering av hydrantene skal være slik at minst én 
vannstråle kan nå enhver del av skipet med bruk av én enkelt største rørlengde som fastsatt for skip i 
klasse B i nr. .7.2.

.5 Alle skip skal være utstyrt med minst én brannslange til hver hydrant som er installert.

.6 I skip med periodisk ubemannet maskinrom eller når det er påbudt med bare én person på vakt, 
skal det være øyeblikkelig vannforsyning fra brannledningssystemet med passende trykk, enten 
ved hjelp av fjernstart av en av hovedbrannpumpene som har fjernstart fra kommandobroen og 
eventuell brannkontrollstasjon, eller ved hjelp av permanent trykk i brannledningssystemet ved en av 
hovedbrannpumpene.

.7 Tilførselsventilen på hver brannpumpe skal være utstyrt med en tilbakeslagsventil.

4 Faste systemer for brannslokking (R 5, 8, 9 og 10)

.1 Fastmonterte systemer for brannslokking med gass: alminnelige bestemmelser (R 5.1)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.1 De nødvendige rør for å lede brannslokkingsmiddel inn i beskyttede rom skal være utstyrt med 
kontrollventiler og slik merket at de klart viser rommene som rørene går til. Det skal treffes 
hensiktsmessige tiltak for å hindre at brannslokkingsmiddel utilsiktet slippes inn i et rom.

.2 Rør for fordeling av brannslokkingsmiddel skal være innrettet og dyser skal være slik plassert at jevn 
spredning av middelet oppnås.

.3 Det skal utenfor de beskyttede rommene finnes muligheter for å stenge alle åpninger som kan slippe 
luft inn og slippe gass ut fra det beskyttede rommet.

.4 Det skal finnes midler som automatisk gir et akustisk varsel om utslipp av brannslokkingsmiddel i alle 
rom der personale normalt arbeider eller som de har adgang til. Alarmen skal være i virksomhet i en 
passende tid før middelet blir sluppet ut.

.5 Betjeningsinnretningene for et slikt fast brannslokkingssystem med gass skal være lett tilgjengelige og 
enkle i bruk og skal være samlet i grupper på så få steder som mulig, der det ikke er sannsynlig at de 
vil bli isolert ved en brann i et beskyttet rom. På hvert sted skal det være klare instrukser for bruken av 
systemet, idet det tas hensyn til personalets sikkerhet.

.6 Automatisk utslipp av brannslokkingsmiddelet skal ikke være tillatt, med mindre det er tillatt med 
hensyn til lokale, automatisk virkende enheter som i tillegg til og uavhengig av ethvert påbudt fast 
brannslokkingssystem er montert i maskinrom over utstyr med høy brannfare eller i innelukkede 
områder med høy brannfare inne i maskinrom.

.7 Dersom mengden av brannslokkingsmiddelet skal beskytte mer enn ett rom, behøver denne mengden 
slokkingsmiddel ikke være større enn den største mengden som kreves for et rom som er beskyttet på 
denne måten.

.8 Dersom ikke annet er tillatt, skal trykkbeholdere som kreves for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet, 
være plassert utenfor beskyttede rom i samsvar med nr. .1.11.

.9 Det skal finnes innretninger slik at besetningen eller landpersonale trygt kan undersøke mengden av 
slokkingsmiddel i beholderne.

.10 Beholdere for oppbevaring av brannslokkingsmiddelet og tilhørende trykkdeler skal være konstruert 
etter hensiktsmessige regler under hensyn til plasseringen av dem og høyeste omgivelsestemperatur 
som kan ventes i drift.
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.11 Dersom middelet oppbevares utenfor et beskyttet rom, skal det oppbevares i et rom som er plassert på 
et sikkert og lett tilgjengelig sted med effektiv ventilasjon. Enhver inngang til slike oppbevaringsrom 
skal helst være fra åpent dekk og skal i alle tilfelle være uavhengig av det beskyttede rommet.

 Atkomstdører skal slå utover, og skott og dekk samt dører og andre midler til å lukke åpninger i 
dem som danner grenser mellom slike rom og tilstøtende innelukkede rom, skal være gasstette. Ved 
anvendelse av tabellene for brannmotstand for skott og dekk i regel II-2/B/4 eller eventuelt II-2/B/5 
skal slike oppbevaringsrom anses som kontrollstasjoner.

.12 Det er ikke tillatt å bruke et brannslokkingsmiddel som enten i seg selv eller under forventede 
bruksforhold avgir giftige gasser i slike mengder at de kan være en fare for mennesker, eller avgir 
gasser som er skadelige for miljøet, i brannslokkingssystemer om bord på nye skip og i slike nye 
anlegg om bord på eksisterende skip.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.13 Faste brannslokkingssystemer med gass skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for 
brannsikkerhetssystem».

.14 Det skal utenfor de beskyttede rommene finnes muligheter for å stenge alle åpninger som kan slippe 
luft inn og slippe gass ut fra det beskyttede rommet.

.15 Dersom middelet oppbevares utenfor et beskyttet rom, skal det oppbevares i et rom som er plassert 
bak det fremre kollisjonsskottet, og som ikke benyttes til andre formål. Enhver inngang til slike 
oppbevaringsrom skal helst være fra åpent dekk og skal være uavhengig av det beskyttede rommet. 
Dersom lagringsstedet er plassert under dekk, skal det ikke plasseres mer enn ett dekk under åpent 
dekk, og det skal være direkte tilgjengelig med en trapp eller leider fra åpent dekk.

 Rom som er plassert under dekk, eller rom der det ikke er atkomst fra åpent dekk, skal være utstyrt 
med et mekanisk ventilasjonssystem konstruert for å trekke ut luft fra lavereliggende deler av rommet 
og skal dimensjoneres slik at det kan skifte ut luften minst seks ganger per time. Atkomstdører skal 
slå utover, og skott og dekk samt dører og andre midler til å lukke åpninger i dem som danner grenser 
mellom slike rom og tilstøtende innelukkede rom, skal være gasstette. For anvendelsen av tabell 4.1, 
4.2, 5.1 og 5.2 skal slike lagerrom anses som brannkontrollstasjoner.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.16 Dersom volumet av fri luft i lufttankene i et rom er slik at det dersom det slippes ut i rommet i 
tilfelle brann, vil innebære en alvorlig risiko for å virke negativt inn på effektiviteten til det faste 
brannslokkingssystemet, skal det finnes et ekstra kvantum brannslokkingsmiddel.

.17 Leverandører av faste brannslokkingsanlegg skal levere en beskrivelse av anlegget, herunder en 
kontrolliste for vedlikehold, på engelsk og på det eller de offisielle språk i flaggstaten.

.18 Kvantumet av brannslokkingsmiddelet skal kontrolleres minst én gang hvert år enten av en sakkyndig 
godkjent av flaggstatens myndigheten, av leverandøren av anlegget eller av en godkjent organisasjon.

.19 Den periodiske kontrollen som utføres av skipets maskinsjef, eller som organiseres av skipsledelsen, 
skal noteres i skipsdagboken, med angivelse av omfanget av og tidspunktet for slik kontroll.

.20  Ikke-obligatorisk brannslokkingsutstyr som er montert, f.eks. i lagerrom, skal i konstruksjon og 
dimensjoner være i samsvar med bestemmelsene i denne regel for den aktuelle type anlegg.

.21  Alle dører til rom som er beskyttet av CO2-/halonanlegg, skal være merket med «Dette rom er beskyttet 
av et CO2-/halonanlegg og skal evakueres når alarmsystemet utløses.»
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.2 Karbondioksidsystemer (R 5.2)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.1.1 For lasterom skal den disponible CO2-mengden, dersom ikke annet er fastsatt, være tilstrekkelig til 
å gi et minstevolum av frigass tilsvarende 30 % av bruttovolumet av det største lasterom som skal 
beskyttes i skipet.

Dersom det finnes en forbindelse gjennom ventilasjonskanaler mellom to eller flere lasterom, skal 
disse anses som ett rom. I skip som brukes til frakt av kjøretøyer, skal den nødvendige CO2-mengden 
beregnes som 45 % av brutto kubikkinnhold av det største lasterommet.

.1.2 For maskinrom skal CO2-mengden som medtas, være tilstrekkelig til å gi et minstevolum av frigass 
tilsvarende det største av følgende volumer:

.1 40 % av bruttovolumet av det største maskinrommet som er beskyttet, unntatt volum av den del av 
casingen over det plan der det horisontale arealet er 40 % eller mindre av det horisontale arealet 
av det aktuelle rommet målt midtveis mellom tanktoppen og den laveste delen av casingen, eller

.2 35 % av bruttovolumet, medregnet casingen, av det største maskinrommet som beskyttes, forutsatt 
at dersom to eller flere maskinrom ikke er fullstendig atskilt, skal de likevel anses som ett rom.

.2 Ved anvendelse av dette nummer skal volumet av fri karbondioksid (CO2) beregnes etter 0,56 m³/kg.

.3 Det faste rørsystemet skal være slik at 85 % av gassen kan tilføres rommet i løpet av 2 minutter.

.4 Utslippsmekanisme for karbondioksid:

.1 Det skal finnes to atskilte betjeningsinnretninger for utslipp av karbondioksid i et beskyttet 
rom og for å sikre at alarmen utløses. En betjeningsinnretning skal brukes til å slippe ut gassen 
fra oppbevaringsbeholderne. En annen betjeningsinnretning skal brukes til å åpne ventilen i 
rørsystemet som fører gassen inn i det beskyttede rommet.

.2 De to betjeningsinnretningene skal være plassert inne i en boks som er tydelig merket med 
angivelse av hvilket rom den betjener. Dersom kassen med betjeningsinnretningene skal holdes 
låst, skal nøkkelen til kassen være i en kapsling med knuselig glass, plassert lett synlig ved siden 
av kassen.

.5 Flaggstatens myndighet skal påse at rommene der CO2-batteriene er plassert, er forsvarlig innrettet med 
hensyn til atkomst, ventilasjon og sambandsutstyr. Den skal treffe de nødvendige sikkerhetstiltakene 
angående konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO2-sylinderne, rør og armatur, 
samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.6 Karbondioksidsystemer skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.7 Flaggstatens myndighet skal påse at rommene der CO2-batteriene er plassert, er forsvarlig innrettet 
med hensyn til atkomst, ventilasjon og sambandsutstyr. Den skal treffe nødvendige sikkerhetstiltak 
angående konstruksjon, installasjon, merking, fylling og prøving av CO2-sylinderne, rør og armatur 
samt betjenings- og alarmutstyret for et slikt anlegg.

.3 Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom (R 8)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.1 Dersom et maskinrom i tillegg til det som er påbudt etter regel 6, er utstyrt med et fast 
skumslokkingssystem, skal systemet i løpet av høyst fem minutter gjennom faste spredere kunne spre en 
skummengde som er tilstrekkelig til å dekke i et lag på 150 mm tykkelse over det største enkeltområdet 
som det er sannsynlig at brennolje vil kunne spre seg over. Systemet skal kunne frambringe skum som 
egner seg til slokking av oljebrann. Det skal finnes midler til effektiv spredning av skummet gjennom 
et permanent system av rør og kontrollventiler eller kraner til egnede spredere, og slik at skummet også 
gjennom faste spredere effektivt rettes mot andre større brannfarer i det beskyttede rommet. Skummets 
ekspansjonsforhold skal ikke overstige 12:1.
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.2 Betjeningsinnretningene til et slikt system skal være lett tilgjengelige og enkle i bruk, og skal være 
samlet i grupper på så få steder som mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i 
det beskyttede rommet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.3 Faste slokkingssystemer med lavekspanderende skum i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i 
«Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.4 Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom (R 9)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.1 Ethvert påbudt fast lettskumsystem i maskinrom skal gjennom faste spredere hurtig kunne spre en 
skummengde som er tilstrekkelig til å fylle det største rommet som skal beskyttes, i minst 1 meters 
dybde per minutt. Mengden av den tilgjengelige skumdannende væsken skal være tilstrekkelig til 
å kunne produsere et skumvolum som tilsvarer 5 ganger volumet av det største rommet som skal 
beskyttes. Skummets ekspansjonsforhold skal ikke overstige 1000:1.

.2 Tilførselskanaler for skum, luftinntak til skumgeneratoren og antall aggregater som produserer skum, 
skal være slik at de vil gi en effektiv produksjon og fordeling av skum.

.3 Innretningen av utslippskanalene fra skumgeneratoren skal være slik at en brann i det beskyttede 
rommet ikke får noen innvirkning på skumproduksjonsutstyret.

.4 Skumgeneratoren, dens kraftforsyningskilder, skumdannende væske og kontrollinnretningene for 
systemet skal være lett tilgjengelige og enkle å bruke, og skal være samlet i grupper på så få steder som 
mulig der det ikke er sannsynlig at de vil bli isolert ved en brann i det beskyttede rommet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.5 Faste slokkingssystemer med lettskum i maskinrom skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for 
brannsikkerhetssystem».

.5 Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom (R 10)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.1 Ethvert påbudt fast vannforstøvingssystem til brannslokking i maskinrom skal være utstyrt med dyser 
av godkjent type.

.2 Antallet og innretningen av dysene skal være slik at det sikrer en effektiv gjennomsnittlig fordeling av 
vannet på minst 5 liter/m² per minutt i de rom som skal beskyttes. Økt fordelingshastighet kan vurderes 
dersom det er nødvendig for særlig farlige områder. Dysene skal være montert over rennesteiner, 
tanktopper og andre områder der brennolje kan spre seg, samt over andre områder i maskinrommet der 
brannfaren er særlig stor.

.3 Systemet kan være inndelt i seksjoner, med fordelingsventilene betjent fra lett tilgjengelige steder 
utenfor de rom som skal beskyttes, og som ikke risikerer å bli isolert ved brann i det beskyttede rommet.

.4 Systemet skal holdes fylt under det nødvendige trykk, og pumpen som leverer vann til systemet, skal 
settes i gang automatisk ved trykkfall i systemet.

.5 Pumpen skal kunne levere vann med det nødvendige trykk samtidig til alle seksjoner i systemet i et 
hvilket som helst rom som skal beskyttes. Pumpen og dens betjeningsinnretninger skal være installert 
utenfor rommet eller rommene som skal beskyttes. Brann i rommet eller rommene som er beskyttet av 
vannforstøvingssystemet, skal ikke kunne sette systemet ut av funksjon.

.6 Det skal treffes forholdsregler for å hindre at dysene blir tette som følge av forurensning i vannet eller 
rust i rør, dyser, ventiler og pumpe.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/470 12.2.2015

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:

.7 Pumpen kan drives av en uavhengig forbrenningsmotor, men dersom den er avhengig av kraftforsyning fra 
nødgeneratoren montert i samsvar med bestemmelsene i kapittel II-1 del D, skal denne generatoren starte 
automatisk dersom hovedkraftforsyningen svikter, slik at kraftforsyningen til pumpen som er påbudt etter 
nr. .5, er umiddelbart tilgjengelig. Når pumpen drives av en uavhengig forbrenningsmotor, skal den være slik 
plassert at en brann i det beskyttede rommet ikke får noen innvirkning på luftforsyningen til motoren.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.8 Faste vannforstøvingssystemer til brannslokking i maskinrom skal oppfylle bestemmelsene i «Regelverk for 
brannsikkerhetssystem».

5 Bærbare brannslokkingsapparater (R 6)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle brannslokkingsapparater skal være av godkjent type og konstruksjon.

.2 Kapasiteten til påbudte bærbare væskeslokkingsapparater skal ikke være over 13,5 liter og ikke mindre enn 
9 liter. Andre slokkingsapparater skal være minst like bærbare som 13,5-liters væskeslokkingsapparatet og 
skal ha en brannslokkingseffekt som minst tilsvarer et 9-liters væskeslokkingsapparat.

.3 Reserveladninger skal finnes for 50 % av det samlede antall av hver type brannslokkingsapparat om bord. 
Et annet brannslokkingsapparat av samme type er reserveladning for et brannslokkingsapparat som ikke lett 
kan fylles opp igjen om bord.

.4 Bærbare CO2-brannslokkingsapparater skal i alminnelighet ikke være plassert i rom i innredningen. Dersom 
slike apparater er plassert i radiorom, ved brytertavler og andre lignende steder, skal volumet av et rom som 
inneholder ett eller flere apparater, være slik at det begrenser konsentrasjonen av damp som kan forekomme 
på grunn av utslipp, til høyst 5 % av rommets nettovolum, ved anvendelse av denne regel. CO2-volumet skal 
beregnes etter 0,56 m³/kg.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.5 Bærbare brannslokkingsapparater skal overholde bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.6 Bærbare CO2-brannslokkingsapparater skal ikke være plassert i rom i innredningen. I kontrollstasjoner 
og andre rom som inneholder elektrisk eller elektronisk utstyr eller utstyr som er nødvendig for skipets 
sikkerhet, skal det benyttes brannslokkingsapparater med slokkemidler som verken er elektrisk ledende eller 
skadelige for utstyr eller innretninger.

.7 Brannslokkingsapparater skal plasseres klar til bruk på lett synlige steder som kan nås raskt og enkelt til 
enhver tid i tilfelle av brann, og på en slik måte at betjeningen av dem ikke påvirkes av været, vibrasjon eller 
andre eksterne faktorer. Bærbare brannslokkingsapparater skal forsynes med innretninger som viser om de 
er blitt brukt.

.8 Reserveladninger skal finnes for 100 % av de første 10 brannslokkingsapparatene og for 50 % av de 
resterende brannslokkingsapparatene som kan fylles på nytt om bord.

.9 For de brannslokkingsapparatene som ikke kan fylles på nytt om bord, skal det i stedet for reserveladninger 
sørges for ekstra bærbare brannslokkingsapparater av samme kvantum, type, kapasitet og antall som fastsatt 
i nr. .13 nedenfor.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.10 Brannslokkingsapparater som inneholder et slokkingsmiddel som enten selv eller under forventede 
bruksforhold avgir giftige gasser i slike mengder at det er farlig for mennesker, eller som avgir gasser som 
er skadelige for miljøet, er ikke tillatt.

.11 Brannslokkingsapparatene skal være egnet til å slokke brann som kan forekomme i nærheten av stedet der 
brannslokkingsapparatene er plassert.

.12 Ett av de bærbare brannslokkingsapparatene som er beregnet på bruk i et bestemt rom, skal være plassert nær 
inngangen til dette rommet.
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.13 Antall brannslokkingsapparater skal minst være som følger:

.1 I rom i innredningen og arbeidsrom:

 Brannslokkingsapparatene skal være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn 10 meter fra et 
brannslokkingsapparat.

.2 Et brannslokkingsapparat som egner seg til bruk i høyspenningsområder, skal være plassert i nærheten 
av enhver elektrisk tavle eller undertavle med effekt på 20 kW eller mer.

.3 I bysser skal brannslokkingsapparatene være slik plassert at ikke noe punkt i rommet er mer enn 
10 meter fra et brannslokkingsapparat.

.4 Et brannslokkingsapparat skal være plassert i nærheten av malingsskap og lagerrom som inneholder 
lettantennelige produkter.

.5 Minst ett brannslokkingsapparat skal være plassert på kommandobroen og på hver kontrollstasjon.

.14 Bærbare brannslokkingsapparater til bruk i rom i innredningen og arbeidsrom skal, så langt som praktisk 
mulig, virke på samme måte.

.15 Periodisk inspeksjon av brannslokkingsapparater:

Flaggstatens myndighet skal påse at bærbare brannslokkingsapparater inspiseres periodisk, funksjonsprøves 
og trykkprøves.

6 Brannslokkingsinnretninger i maskinrom (R 7)

Maskinrom i kategori A skal være utstyrt med følgende:

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER:

.1 Et av følgende faste brannslokkingsanlegg:

.1 Et gassystem som overholder de relevante bestemmelsene i regel 4 nr. .1 og nr. .2, eller et tilsvarende 
vannbasert system som alternativ til halonsystemer, som overholder bestemmelsene i MSC/Circ. 668 av 
30. desember 1994 og MSC/Circ. 728 av juni 1996, idet det tas hensyn til skipets byggedato,

.2 et slokkingssystem med lettskum som overholder de relevante bestemmelsene i regel 4 nr. .4, under 
hensyn til skipets byggedato, eller

.3 et vannforstøvingssystem som overholder de relevante bestemmelsene i regel 4 nr. .5, under hensyn til 
skipets byggedato.

.2 Minst ett sett bærbart luftskumutstyr som består av et luftskumstrålerør av induktortype som kan koples 
til brannledningen med en brannslange, samt en bærbar tank som inneholder minst 20 liter skumdannende 
væske og en reservetank. Strålerøret skal kunne produsere effektivt skum som egner seg til slokking av en 
oljebrann, og kunne avgi et kvantum på minst 1,5 m³ per minutt.

.3 I ethvert slikt rom, godkjente brannslokkingsapparater av skumtype, hvert med en kapasitet på minst 
45 liter, eller tilsvarende, i tilstrekkelig antall til at skum eller et tilsvarende middel kan rettes mot enhver 
del av drivstoff- og smøreoljetrykksystemene, gir og andre brannfarlige steder. I tillegg skal det finnes et 
tilstrekkelig antall bærbare brannslokkingsapparater for skum eller tilsvarende middel, som skal være slik 
plassert at det ikke er nødvendig å gå mer enn 10 meter for å komme til et brannslokkingsapparat, og slik at 
det er minst to slike brannslokkingsapparater i hvert rom.
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I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER SAMT EKSISTERENDE SKIP 
I KLASSE B:

.4 Ett av de faste brannslokkingsanleggene fastsatt i nr. .1 ovenfor, og i tillegg i alle rom som inneholder 
forbrenningsmotorer eller bunnfellingstanker for brennolje eller brennoljeenheter, skal det finnes ett 
brannslokkingsapparat for skum med kapasitet på minst 45 liter eller et brannslokkingsapparat for CO2 med 
kapasitet på minst 16 kg, og

.5 ett bærbart brannslokkingsapparat som egner seg til slokking av oljebrann, for hver 736 kW eller deler av 
dette i slikt maskineri, forutsatt det likevel kreves minst to og høyst seks slike brannslokkingsapparater i 
slike rom.

Bruk av lavekspanderende skum i stedet for noen av de seks bærbare brannslokkingsapparatene som er påbudt 
etter denne regel, er tillatt.

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 
PASSASJERER:

.6 Hvert maskinrom skal være utstyrt med to egnede vanntåkesprederenheter som består av et L-formet 
metallrør der den lange siden er omtrent to meter lang og kan koples til en brannslange, og den korte siden 
er omtrent 250 mm lang og utstyrt med en fast vanntåkespreder eller kan utstyres med et vannstrålerør.

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.7 Når oppvarmet olje brukes som oppvarmingsmiddel, kan det i tillegg kreves at kjelerom utstyres med fast 
eller bærbart utstyr til lokale systemer for strålesprøyting av vann under trykk eller skumspredning over og 
under dørken til brannslokkingsformål.

I NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE, MED LENGDE 24 METER 
OG MER:

.8    .1 Maskinrom i kategori A på over 500 m3 skal i tillegg til det faste brannslokkingssystemet som kreves i 
denne regel, beskyttes av en godkjent type fast, vannbasert eller tilsvarende, lokalt brannslokkingssystem, 
basert på retningslinjene utviklet av IMO, jf. MSC/Circ. 913 «Retningslinjer for godkjenning av faste 
vannbaserte brannslokkingssystemer for lokal bruk i maskinrom av kategori A».

I tilfeller av periodisk ubemannede maskinrom skal brannslokkingssystemet ha både automatiske og 
manuelle utløsingsmuligheter. I kontinuerlig bemannede maskinrom behøver brannslokkingssystemet 
ha bare en manuell utløsingsmulighet.

.2 Faste lokale brannslokkingssystemer skal beskytte områder som følger, uten at motoren må slås av, 
personale må evakueres eller rom må avstenges:

.1 De brannfarlige delene av forbrenningsmotorer som brukes til skipets hovedframdrift og 
kraftproduksjon,

.2 kjelefronter,

.3 de brannfarlige delene av forbrenningsanlegg, og

.4 separatorer for oppvarmet brennolje.

.3 Aktivering av ethvert lokalt system skal gi en optisk og distinkt akustisk alarm i det beskyttede rommet 
og i kontinuerlig bemannede stasjoner. Alarmen skal angi hvilket konkret system som er aktivert. 
Kravene til systemalarm som er beskrevet i dette nummer, kommer i tillegg til og ikke i stedet for de 
deteksjons- og brannalarmsystemer som er fastsatt andre steder i dette kapittel.

I NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003, EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B 
SAMT ALLE SKIP SOM ER SERTIFISERT FOR Å FØRE MER ENN 400 PASSASJERER:

.9 Faste lokale brannslokkingssystemer skal innen 1. oktober 2005 monteres i samsvar med nr. .8 i denne regel.
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7 Særlige innretninger i maskinrom (R 11)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Antall skylights, dører, ventilatorer, åpninger i skorsteiner for avtrekksventilasjon og andre åpninger til 
maskinrom skal reduseres til det minsteantall som er forenlig med behovet for ventilasjon og riktig og sikker 
drift av skipet.

.2 Skylights skal være av stål og skal ikke inneholde glassfelt. Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å 
slippe ut røyk i tilfelle brann fra rommet som skal beskyttes.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.3 Andre dører enn maskinelt betjente vanntette dører skal være slik innrettet at aktiv stenging er sikret i tilfelle 
brann i rommet ved mekanisk virkende lukkeinnretninger eller ved hjelp av selvlukkende dører som kan 
lukkes mot en helling på 3,5 grader mot lukkeretningen, og som har en feilsikker fastholdingsinnretning med 
fjernutløsing.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.4 Vinduer skal ikke monteres i avgrensning mot maskinrom. Dette utelukker ikke bruk av glass i kontrollrom 
inne i maskinrom.

.5 Det skal finnes betjeningsinnretninger for å

.1 åpne og lukke skylights, lukke åpninger i skorsteiner som normalt tjener til avtrekksventilasjon, og 
lukke ventilasjonsspjeld,

.2 kunne slippe ut røyk,

.3 lukke maskinelt betjente dører eller aktivere utløsingsmekanismen for andre dører enn maskinelt 
betjente vanntette dører,

.4 stoppe ventilasjonsvifter, og

.5 stoppe vifter for trykk- og sugeventilasjon, pumper for overføring av brennolje, pumpe for brennoljeenheter 
og andre lignende drivstoffpumper. Andre lignende drivstoffpumper betyr for skip bygd 1. januar 
2003 eller senere arbeidspumper for smøreolje, sirkulasjonspumper for varmeolje og oljeutskillere. 
Bestemmelsene i nummer 6 i denne regel behøver ikke gjelde for olje-vannsepareringsutstyr.

.6 De betjeningsinnretninger som er påbudt etter nr. .5 og regel II-2/A/10.2.5, skal være plassert 
utenfor det aktuelle rommet, der de ikke vil bli isolert i tilfelle brann i det rom de betjener. Slike 
betjeningsinnretninger og betjeningsinnretningene for ethvert påbudt brannslokkingsanlegg skal være 
plassert på ett kontrollsted eller samlet i grupper på så få steder som mulig. Slike steder skal ha sikker 
atkomst fra åpent dekk.

.7 Når atkomst til et maskinrom i kategori A er ført inn på et lavt plan fra en tilstøtende akseltunnel, skal 
det i akseltunnelen i nærheten av den vanntette døren være montert en lett, brannskjermende ståldør som 
kan åpnes og lukkes fra begge sider.

8 Automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 12)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Ethvert påbudt automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem skal til enhver tid være klart 
til øyeblikkelig bruk, uten at noe inngrep fra besetningen skal være nødvendig for å sette det i virksomhet. 
Rørsystemet skal normalt stå fylt med vann, men små, utsatte seksjoner kan være av en type der rørene ikke 
er fylt, når dette er en nødvendig forholdsregel. Deler av systemet som kan bli utsatt for temperaturer på 
eller under 0 °C under drift, skal beskyttes mot frost på en egnet måte. Systemet skal holdes fylt ved det 
nødvendige trykk, og det skal være sørget for kontinuerlig vanntilførsel som fastsatt i denne regel.
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.2 Hver seksjon av sprinklerhoder skal ha midler til automatisk å gi optisk og akustisk alarmsignal på én 
eller flere kontrolltavler straks et av sprinklerhodene trer i funksjon. Slike tavler skal vise i hvilken seksjon 
systemet betjener, brann har brutt ut, og skal være plassert sentralt på kommandobroen slik at det sikres at 
signalene øyeblikkelig mottas av besetningen. Alarmsystemet skal være slik konstruert at det viser om det 
oppstår noen feil i systemet.

.3 Sprinklerhodene skal være gruppert i atskilte seksjoner som ikke skal inneholde mer enn 200 sprinklerhoder. 
Ingen seksjon av sprinklerhoder skal betjene mer enn to dekk eller være plassert i mer enn én vertikal 
hovedsone, med mindre det kan påvises at innretninger med en seksjon av sprinklerhoder som betjener mer 
enn to dekk eller er plassert i mer enn én vertikal hovedsone, ikke vil redusere skipets brannvern.

.4 Hver seksjon av sprinklerhoder skal kunne isoleres med bare en stoppventil. Stoppventilen i hver seksjon 
skal være lett tilgjengelig, og det skal være tydelig og permanent angitt hvor den befinner seg. Det skal finnes 
midler til å hindre at stoppventilen betjenes av uvedkommende.

.5 Ved hver seksjons stoppventil og ved en sentralstasjon skal det finnes et manometer som viser trykket i 
systemet.

.6 Sprinklerhodene skal være korrosjonsbestandige i sjøluft. I rom i innredningen og arbeidsrom skal 
sprinklerhodene tre i funksjon i temperaturintervallet mellom 68 °C og 79 °C. På steder som tørkerom, der 
høye omgivelsestemperaturer kan forventes, kan temperaturen som utløser sprinklerhodene, likevel økes til 
høyst 30 °C over høyeste temperatur oppunder dekk.

.7 Ved hver kontrolltavle skal det være oppslått en liste eller en tegning som viser de rom som dekkes, og 
områdets beliggenhet i forhold til hver seksjon. Det skal finnes egnede instrukser for prøving og vedlikehold.

.8 Sprinklerhodene skal være plassert over hodehøyde og spredt i et passende mønster slik at de gir en 
gjennomsnittlig vanntilførsel på minst 5 liter/m² per minutt over det nominelle området som dekkes av 
sprinklersystemet.

Sprinklerhodene skal være plassert så godt som mulig klar av bjelker og andre gjenstander som vil kunne 
hindre spredningen av vann, og på en slik måte at brennbart materiale i rommet blir godt oversprøytet.

.9 Det skal finnes en trykktank med et volum som tilsvarer minst det dobbelte av den vannmengde som 
er fastsatt i dette nummer. Tanken skal være permanent fylt med et kvantum ferskvann tilsvarende den 
vannmengde som tømmes ut på ett minutt av pumpen nevnt i nr. .12, og innretningen skal sørge for at 
det opprettholdes et slikt lufttrykk i tanken at dette, når det permanente ferskvannskvantumet i tanken er 
brukt, ikke blir mindre enn sprinklerhodenes arbeidstrykk, pluss det trykk som tilsvarer vannhøyden målt 
fra tankbunnen til det høyeste sprinklerhodet i systemet. Det skal finnes egnede midler til påfylling av luften 
under trykk og påfylling av ferskvannskvantumet i tanken. Det skal finnes et måleglass som viser riktig nivå 
for vannet i tanken.

.10 Det skal finnes midler til å hindre at sjøvann kommer inn i tanken. Trykktanken skal være utstyrt med 
en effektiv sikkerhetsventil og trykkmåler. Stoppventiler eller -kraner skal være montert ved hver 
trykkmålerforbindelse.

.11 Det skal finnes en uavhengig drevet pumpe som utelukkende skal ha til oppgave å fortsette automatisk 
spredning av vann fra sprinklerhodene. Pumpen skal automatisk settes i gang av trykkfallet i systemet før 
det permanente ferskvannskvantumet i trykktanken er fullstendig oppbrukt.

.12 Pumpen og rørledningssystemet skal kunne opprettholde det nødvendige trykk på nivå med høyeste 
sprinklerhode for å sikre en kontinuerlig vannutstrømming som er tilstrekkelig til samtidig å dekke et 
minsteareal på 280 m² med den leveringshastighet som er fastsatt i punkt .8. For nye skip i klasse C og D 
med lengde mindre enn 40 meter og med et samlet beskyttet område på mindre enn 280 m2 kan flaggstatens 
myndighet angi egnet område for størrelse på pumper og alternative forsyningskomponenter.

.13 På pumpens leveringsside skal det være montert en prøvingsventil med et kort uttømmingsrør som er åpent i 
enden. Det effektive areal gjennom ventilen og røret skal være tilstrekkelig stort til å frigjøre den vannmengde 
som det er påbudt at pumpen skal kunne levere mens trykket i systemet fastsatt i nr. .9 opprettholdes.
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.14 Sjøinntaket til pumpen skal om mulig være i samme rom som pumpen og skal være slik innrettet at det når 
skipet flyter, ikke er nødvendig å stenge sjøvannstilførselen til pumpen for andre formål enn inspeksjon eller 
reparasjon av pumpen.

.15 Pumpen og tanken for sprinklersystemet skal være plassert i rimelig avstand fra ethvert maskinrom og skal 
ikke være plassert i noe rom som beskyttes av sprinklersystemet.

.16 Det skal finnes minst to kraftkilder for sjøvannspumpen og det automatiske brannalarm- og 
branndeteksjonssystemet. Når pumpens kraftkilder er elektriske, skal disse bestå av en hovedgenerator og 
en nødkraftkilde. Én kraftforsyning til pumpen skal tas ut fra hovedtavlen, og én skal tas fra nødtavlen med 
separate tilførselsledninger som er reservert utelukkende for dette formål. Tilførselsledningene skal være 
slik innrettet at de unngår bysser, maskinrom og andre innelukkede rom med stor brannfare, med mindre det 
er nødvendig for å nå de riktige fordelingstavlene, og skal være ført til en automatisk vendebryter plassert 
nær sprinklerpumpen. Bryteren skal besørge kraftforsyning fra hovedtavlen så lenge det kan skaffes kraft 
derfra, og skal være slik konstruert at dersom denne kraftforsyningen svikter, vil den automatisk kople 
over til kraftforsyning fra nødtavlen. Bryterne på hovedtavlen og nødtavlen skal være tydelig merket, og 
normalt skal de være innkoplet. Ingen andre brytere skal være tillatt i de aktuelle tilførselsledningene. En av 
kraftkildene til alarm- og deteksjonssystemet skal være en nødkraftkilde. Når en av kraftkildene til pumpen 
er en forbrenningsmotor, skal den i tillegg til å overholde bestemmelsene i nr. .15 være slik plassert at en 
brann i et hvilket som helst beskyttet rom ikke vil påvirke lufttilførselen til maskineriet.

.17 Sprinklersystemet skal ha forbindelse med skipets hovedbrannledning gjennom en tilbakeslagsskruventil 
som kan låses, og som vil hindre en tilbakestrømming fra sprinklersystemet til brannledningen.

.18 Det skal finnes en prøvingsventil for prøving av den automatiske alarmen for hver seksjon av sprinklerhoder 
ved uttømming av en vannmengde som tilsvarer drift av ett sprinklerhode. Prøvingsventilen for hver seksjon 
skal være plassert nær stoppventilen for vedkommende seksjon.

.19 Det skal finnes midler til å prøve at pumpen virker automatisk ved reduksjon av trykket i systemet.

.20 På en av de kontrolltavler som er nevnt i nr. .2, skal det være montert brytere som vil gjøre det mulig å prøve 
alarmen og indikatorene for hver seksjon av sprinklerhoder.

.21 Det skal finnes minst seks reservesprinklerhoder for hver seksjon.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.22 De automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemene skal være av godkjent type og i 
samsvar med bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.23 For nye skip i klasse C og D med lengde mindre enn 40 meter og med et samlet beskyttet område på 
mindre enn 280 m2 kan flaggstatens myndighet angi egnet område for størrelse på pumper og alternative 
komponenter.

9 Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer (R 13)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alminnelige bestemmelser

.1 Ethvert påbudt fast branndeteksjons- og brannalarmsystem med manuelle brannmeldere skal kunne 
settes i gang øyeblikkelig til enhver tid.

.2 Krafttilførsel og elektriske kretser som er nødvendig for drift av systemet, skal ha overvåkning for 
tap av kraft eller eventuelt for feiltilstander. Oppstått feiltilstand skal sette i gang et optisk og akustisk 
feilsignal, som skal være tydelig forskjellig fra et brannsignal, på kontrollpanelet.

.3 Det skal finnes minst to kraftkilder til det elektriske utstyret som brukes til drift av branndeteksjons- 
og brannalarmsystemet, og én av disse skal være en nødkraftkilde. Krafttilførselen skal skje 
gjennom særskilte tilførselsledninger som er reservert utelukkende til dette formålet. Slike 
tilførselsledninger skal gå til en automatisk vendebryter plassert i eller i nærheten av kontrollpanelet 
for branndeteksjonssystemet.
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.4 Detektorer og manuelle brannmeldere skal være gruppert i seksjoner. Aktivering av detektorer eller 
manuelle brannmeldere skal sette i gang et optisk og akustisk brannsignal på kontrollpanelet og ved 
indikatorene. Dersom det ikke er reagert på signalene innen to minutter, skal det automatisk gis akustisk 
alarm i hele besetningsinnredningen og arbeidsrom, kontrollstasjoner og maskinrom. Dette systemet 
for akustisk alarm behøver ikke være en integrert del av branndeteksjonssystemet.

.5 Kontrollpanelet skal være plassert på kommandobroen eller i hovedkontrollstasjonen for brann.

.6 Indikatorenhetene skal minst vise i hvilken seksjon en detektor eller manuell brannmelder er aktivert. 
Minst én enhet skal være slik plassert at den er lett tilgjengelig for ansvarshavende besetningsmedlemmer 
til enhver tid, i sjøen og i havn, unntatt når skipet er ute av drift. En indikatorenhet skal være plassert 
på kommandobroen dersom kontrollpanelet er plassert i hovedkontrollstasjonen for brann.

.7 Det skal være oppslått tydelig informasjon på eller i nærheten av hver indikatorenhet om de rom som 
er dekket, og seksjonenes plassering.

.8 Når branndeteksjonssystemet ikke har midler til fjernidentifikasjon av hver enkelt detektor, skal det 
normalt ikke være tillatt at en seksjon omfatter mer enn ett dekk innenfor innredning, arbeidsrom 
og kontrollstasjoner, unntatt en seksjon som dekker et trapperom. For å unngå forsinkelse med å 
finne brannkilden skal antall lukkede rom i hver seksjon være begrenset slik flaggstatens myndighet 
bestemmer. Det tillates ikke i noe tilfelle mer enn 50 lukkede rom i noen seksjon. Dersom 
branndeteksjonssystemet er utstyrt med detektorer som kan fjernidentifiseres enkeltvis, kan seksjonene 
omfatte flere dekk og betjene et hvilket som helst antall lukkede rom.

.9 Dersom det ikke finnes noe branndeteksjonssystem som kan fjernidentifisere hver enkelt detektor, 
skal en seksjon med detektorer ikke betjene rom på begge sider av skipet og heller ikke mer enn ett 
dekk, og skal ikke være plassert i mer enn én vertikal hovedsone, men flaggstatens myndighet kan, 
dersom den er forvisset om at skipets brannvern ikke reduseres av det, tillate at en slik seksjon med 
detektorer betjener begge sider av skipet og mer enn ett dekk. I skip utstyrt med branndetektorer som 
kan identifiseres enkeltvis, kan en seksjon betjene rom på begge sider av skipet og på flere dekk, men 
kan ikke være plassert i mer enn én vertikal hovedsone.

.10 En seksjon med branndetektorer som dekker en kontrollstasjon, et arbeidsrom eller et rom i 
innredningen, skal ikke omfatte et maskinrom.

.11 Detektorer skal settes i gang av varme, røyk eller andre forbrenningsprodukter, flamme eller 
kombinasjon av disse faktorene. Detektorer som settes i gang av andre faktorer som kan være tegn på 
begynnende brann, kan vurderes av flaggstatens myndighet, forutsatt at de ikke er mindre følsomme 
enn slike detektorer. Flammedetektorer skal brukes bare i tillegg til røyk- eller varmedetektorer.

.12 Det skal finnes hensiktsmessige instrukser og reservedeler for prøving og vedlikehold.

.13 Branndeteksjonssystemet skal funksjonsprøves periodisk til tilfredshet for flaggstatens myndighet, 
med utstyr som produserer varm luft ved relevant temperatur, eller røyk- eller aerosolpartikler som har 
relevant tetthetsområde eller partikkelstørrelse, eller andre forhold som kan forekomme i forbindelse 
med begynnende brann som detektoren er konstruert for å reagere på.

 Alle detektorene skal være av en type som kan prøves for riktig virkemåte og stilles tilbake til normal 
overvåking uten bytting av noen del.

.14 Branndeteksjonssystemet skal ikke brukes til andre formål, med det unntak at stenging av branndører 
og lignende funksjoner kan tillates på samme kontrollpanel.

.15 Branndeteksjonssystemer med angivelse av soneadresse skal være slik innrettet at

– en sløyfe ikke kan bli skadet på mer en ett punkt ved brann,

– det finnes midler til å sikre at en feil (f.eks. strømbrudd, kortslutning, jord) som forekommer i 
sløyfen, ikke vil sette hele sløyfen ut av funksjon,

– alle tiltak er truffet for å gjøre det mulig å gjenopprette systemets startkonfigurasjon i tilfelle svikt 
(elektrisk, elektronisk, databasert),

– den først utløste brannalarmen ikke vil hindre noen annen detektor i å utløse ytterligere 
brannalarmer.
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.2 Installasjonskrav

.1 Manuelle brannmeldere skal være installert i alle rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner. 
En manuell brannmelder skal være plassert ved hver utgang. Manuelle brannmeldere skal være lett 
tilgjengelige i korridorene på hvert dekk, slik at ingen del av korridoren er mer enn 20 meter fra en 
manuell brannmelder.

.2 Røykdetektorer skal være installert i alle trapperom, korridorer og rømningsveier i rom i innredningen.

.3 Når et fast branndeteksjons- og brannalarmsystem er påbudt for beskyttelse av andre rom enn dem som 
er fastsatt i nr. .2.2, skal minst én detektor i samsvar med nr. .1.11 være installert i hvert slikt rom.

.4 Detektorer skal være slik plassert at de har best mulig virkning. Steder nær bjelker og ventilasjonskanaler 
eller andre steder der luftstrøm kan nedsette virkningen, og steder der støt eller fysisk skade er 
sannsynlig, skal unngås. Generelt skal detektorer som er plassert i øvre del av rommet, ha en minste 
avstand på 0,5 m fra skott.

.5 Den største avstand mellom detektorene skal være i samsvar med følgende tabell:

Detektortype
Største gulvareal per 

detektor
(m2)

Største avstand mellom 
midtpunkter

(m)

Største avstand fra skott
(m)

Varme 37 9 4,5

Røyk 74 11 5,5

 Flaggstatens myndighet kan kreve eller tillate andre avstander basert på prøver som viser detektorenes 
egenskaper.

.6 Elektrisk ledningsnett som danner en del av systemet, skal være slik innrettet at det går utenom 
bysser, maskinrom og andre lukkede rom med høy brannfare, unntatt der det er nødvendig å sørge for 
branndeteksjon eller brannalarm i slike rom, eller for å tilkople passende krafttilførsel.

.3 Konstruksjonskrav

.1 Systemet og utstyret skal være riktig konstruert for å motstå variasjoner og topper i tilførselsspenning, 
endringer i omgivelseslufttemperaturen, vibrasjoner, fuktighet, sjokk, støt, og korrosjon som normalt 
kan påregnes i skip.

.2 Røykdetektorer som skal installeres i trapperom, korridorer og rømningsveier i rom i innredningen som 
fastsatt i nr. .2.2, skal være sertifisert for å virke før røyktettheten overstiger 12,5 % ugjennomsiktighet 
per meter, men ikke før røyktettheten overstiger 2 % ugjennomsiktighet per meter.

Røykdetektorer som skal installeres i andre rom, skal virke innen følsomhetsgrader som tilfredsstiller 
flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til at lav følsomhet eller overfølsomhet i detektoren skal 
unngås.

.3 Varmedetektorer skal være sertifisert for å virke før temperaturen overstiger 78 °C, men ikke før 
temperaturen overstiger 54 °C, når temperaturstigningen er mindre enn 1 °C per minutt. Ved raskere 
temperaturstigning skal varmedetektoren virke innen temperaturgrenser som tilfredsstiller flaggstatens 
myndighet, idet det tas hensyn til at lav følsomhet eller overfølsomhet i detektoren skal unngås.

.4 Den tillatte virketemperatur for varmedetektorer kan økes til 30 °C over høyeste temperatur i øvre del av 
rommet i tørkerom og lignende rom med normalt høye omgivelsestemperaturer.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.4.1  De faste branndeteksjons- og brannalarmsystemene skal være av godkjent type og i samsvar med 
bestemmelsene i «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.4.2  Manuelle brannmeldere som er i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem», skal være installert 
i alle rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner. En manuell brannmelder skal være plassert ved 
hver utgang. Manuelle brannmeldere skal være lett tilgjengelige i korridorene på hvert dekk, slik at ingen 
del av korridoren er mer enn 20 meter fra en manuell brannmelder.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:

.5 I tillegg til bestemmelsene ovenfor skal flaggstatens myndighet påse at sikkerhetskravene til anleggene er 
oppfylt med hensyn til deres uavhengighet av andre anlegg eller systemer, delenes korrosjonsbestandighet, 
den elektriske kraftforsyningen til deres kontrollsystemer og tilgangen på instrukser for drift og vedlikehold 
av dem.

10 Installasjoner for brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer (R 15)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Begrensninger i bruk av olje som brensel

Følgende begrensninger gjelder ved bruk av olje som brensel:

.1 Med mindre det er tillatt etter dette nummer, skal brennolje med flammepunkt under 60 °C ikke brukes.

.2 I nødgeneratorer kan brennolje med flammepunkt på 43 °C og over brukes.

.3 Flaggstatens myndighet kan gi generell tillatelse til bruk av brennolje med flammepunkt på mindre enn 
60 °C, men ikke mindre enn 43 °C, forutsatt at det er truffet ekstra forholdsregler som anses nødvendige, 
og forutsatt at omgivelsestemperaturen i rommet der slik brennolje lagres eller brukes, ikke tillates å 
stige mer enn til 10 °C under flammepunktet for brennoljen.

 For skip bygd 1. januar 2003 eller senere kan brennolje med et flammepunkt på mindre enn 60 °C, men 
ikke lavere enn 43 °C, tillates, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

.3.1 Brennoljetanker, unntatt de som er plassert i rom med dobbeltbunn, skal plasseres utenom 
maskinrom i kategori A.

.3.2 Det skal sørges for muligheter for måling av oljetemperatur på innsugingsrøret til brennstoffpumpen.

.3.3 Det skal sørges for stoppventiler eller -kraner på inntaks- og utløpssiden av brennoljefilter.

.3.4 Rørforbindelser skal i størst mulig grad være sveiset eller ha unionskjøter av konisk eller sfærisk 
type.

 Oljers flammepunkt skal bestemmes ved en godkjent metode i lukket apparat.

.2 Brennoljeinstallasjoner

På et skip der det brukes brennolje, skal installasjonene for lagring, fordeling og bruk av brennoljen være 
slik at kravene til sikkerhet for skipet og mennesker om bord oppfylles, og skal minst overholde følgende 
bestemmelser:

.1.1 Så langt det er praktisk mulig, skal ingen del av brennoljeinstallasjonen som inneholder oppvarmet olje 
med et trykk som overstiger 0,18 N/mm², være skjult slik at feil og lekkasjer ikke lett kan oppdages. 
Maskinrommet skal være tilstrekkelig opplyst der slike deler av brennoljeinstallasjonen finnes.

.1.2 Med oppvarmet olje menes olje med en temperatur som etter oppvarming er høyere enn 60 °C eller 
høyere enn oljens aktuelle flammepunkt, dersom dette er lavere enn 60 °C.
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.2 Ventilasjon av maskinrom skal under alle vanlige forhold være tilstrekkelig til å hindre oppsamling av 
oljedamp.

.3 Så langt det er praktisk mulig, skal brennoljetanker være fast innebygd i skroget og skal ligge utenfor 
maskinrom. Når brennoljetanker, bortsett fra dobbeltbunntanker, nødvendigvis er slik plassert at de støter 
opp til eller er inne i maskinrom, skal minst én av de vertikale sidene grense opp mot avgrensningen for 
maskinrommet, og skal fortrinnsvis ha en felles avgrensning mot dobbeltbunntankene, og det arealet av 
tankavgrensningen som er felles med maskinrommet, skal holdes på et minstemål. Dersom slike tanker 
er plassert innenfor avgrensningen for maskinrom, skal de ikke inneholde brennolje med flammepunkt 
under 60 °C. Bruk av frittstående brennoljetanker skal unngås og er forbudt i maskinrom.

.4 Ingen brennoljetank skal være slik plassert at spill eller lekkasje fra den kan medføre risiko for brann 
ved å komme i kontakt med varme flater. Det skal treffes forholdsregler for å hindre at olje som måtte 
spilles under trykk fra en pumpe, et filter eller en forvarmer, kommer i berøring med varme flater.

.5 Alle brennoljeledninger som, dersom de blir skadet, kan forårsake at olje lekker ut fra en lagertank, 
bunnfellingstank eller dagtank med en kapasitet på 500 liter eller mer, og som er plassert over 
dobbeltbunnen, skal være utstyrt med en kran eller ventil direkte på tanken, som skal kunne stenges 
fra et sikkert sted utenfor det aktuelle rommet i tilfelle brann i rommet der slike tanker er plassert. I 
det spesielle tilfellet at dyptanker ligger i sjakter eller rørtunneler eller lignende rom, skal det være 
montert ventiler på tanken, men i tilfelle brann må rørene som fører til dem, kunne stenges ved hjelp av 
en tilleggsventil på røret eller rørene utenfor tunnelen eller lignende rom. Dersom slik tilleggsventil er 
montert i maskinrommet, skal den kunne betjenes fra et sted utenfor dette rommet.

 På skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal kontrollinnretningene for fjernbetjening av ventilen til 
nødgeneratorens drivstofftank være plassert på et annet sted enn kontrollinnretningene for fjernbetjening 
av andre ventiler i maskinrom.

.6 Det skal finnes sikre og effektive midler til å måle brennoljemengden som finnes på alle brennoljetanker.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Peilerør skal ikke avsluttes i noe rom der det kan forekomme risiko for antenning av spill fra 
peilerøret. De skal særlig ikke avsluttes i passasjer- eller besetningsrom. Som generell regel skal 
peilerør ikke avsluttes i maskinrom. Dersom flaggstatens myndighet anser at sistnevnte krav er 
praktisk ugjennomførbart, kan den tillate at peilerør avsluttes i maskinrom, forutsatt at følgende 
krav er oppfylt:

.1.1 Det finnes i tillegg et oljestandsglass som oppfyller kravene i nr. .2.6.2.

.1.2 Peilerørene avsluttes på steder som er langt fra brann- eller eksplosjonsfarer, med mindre det er 
truffet forholdsregler, f.eks. montering av effektive skjermer, for å hindre at brennoljen i tilfelle 
spill gjennom avslutningen av peilerørene kommer i kontakt med en tennkilde.

.1.3 Avslutningen av peilerørene er utstyrt med selvlukkende blindinnretninger og med selvlukkende 
kontrollkran med liten diameter, plassert under blindinnretningen med henblikk på å fastslå, før 
blindinnretningen åpnes, at det ikke er brennolje i røret. Det skal treffes tiltak for å sikre at eventuelt 
spill av brennolje gjennom kontrollkranen ikke innebærer noen brann- eller eksplosjonsfare.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2 Andre innretninger til å måle brennoljemengden i en brennoljetank kan tillates dersom slike 
innretninger, i likhet med innretningene fastsatt i nr. .2.6.1.1, ikke går gjennom tanken under 
tanktoppen, og forutsatt at svikt i innretningene eller overfylling av tanken ikke vil føre til utslipp 
av brensel.

.3 Innretningene fastsatt i nr. .2.6.2 skal vedlikeholdes i forsvarlig stand for å sikre kontinuerlig og 
pålitelig driftstilstand.

.7 Det skal treffes tiltak for å hindre overtrykk i enhver oljetank eller i enhver del av brennoljeinstallasjonen, 
herunder påfyllingsrørene som betjenes av pumper om bord. Eventuelle sikkerhetsventiler og 
luft- eller overløpsrør skal ha avløp på et sted der det ikke er noen brann- eller eksplosjonsfare på 
grunn av utstrømming av olje eller damp, og skal ikke avsluttes i besetningsrom, passasjerrom eller 
spesiallasterom, lukkede roro-lasterom, maskinrom eller lignende rom på skip bygd 1. januar 2003 eller 
senere.
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.8 Brennoljerør og deres ventiler og tilbehør skal være av stål eller annet godkjent materiale; begrenset 
bruk av fleksible rør kan likevel tillates. Slike fleksible rør og utstyr som tilkoples endene, skal være av 
godkjent materiale som er motstandsdyktig mot brann og av tilstrekkelig styrke.

 For ventiler som er montert på brennoljetanker, og som er under statisk trykk, kan stål eller 
kulegrafittstøpejern godtas. Ventiler av vanlig støpejern kan imidlertid benyttes i rørsystemer som er 
konstruert for lavere trykk enn 7 bar og for lavere temperatur enn 60 °C.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.9 Alle utvendige brenselhøytrykksledninger mellom brenselhøytrykkspumper og innsprøytingsdyser 
skal være beskyttet med et kapslet rørsystem som kan holde på brensel ved svikt i en høytrykksledning. 
Et kapslet rør omfatter et ytterrør som brenselhøytrykksledningen er plassert i, slik at dette danner en 
permanent enhet. Det kapslede rørsystemet skal omfatte et middel til oppsamling av lekkasjer, og det 
skal finnes innretninger til å gi alarm ved svikt i brenselledningen.

.10 Alle flater med temperatur på mer enn 220 °C som brensel kan komme i kontakt med ved svikt i 
brenselsystemet, skal være forsvarlig isolert.

.11 Brennoljeledninger skal være skjermet eller på annen måte passende beskyttet for, så langt som praktisk 
mulig, å unngå oljesprut eller oljelekkasjer på varme flater, inn i luftinntak for maskineri eller andre 
tennkilder. Antall skjøter i slike rørsystemer skal holdes på et minstemål.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.12 Brennoljeledninger skal ikke plasseres rett over eller nær enheter med høy temperatur, herunder kjeler, 
damprør, eksosmanifolder, lyddempere eller annet utstyr som krever isolasjon. Så langt det er praktisk 
mulig, skal brennoljeledninger være ført langt fra varme overflater, elektriske installasjoner eller andre 
tennkilder, og skal være skjermet eller på annen måte passende beskyttet for å unngå oljesprut eller 
oljelekkasje på tennkildene. Antall skjøter i slike rørsystemer skal holdes på et minstemål.

.13 Komponenter i brenselsystemet i en dieselmotor skal konstrueres under hensyn til det høyeste trykk 
de kan utsettes for under drift, herunder eventuelle høytrykkspulser som blir generert av og overført 
tilbake til brenseltilførselsrør- og overløpsrørsystem fra brenselinnsprøytingspumpene. Forbindelser i 
brennstofftanker og spillrør skal være konstruert under hensyn til deres evne til å forhindre lekkasjer 
fra brennolje under trykk under drift og etter vedlikehold.

.14 I installasjoner med flere motorer som forsynes fra samme brennstoffkilde, skal det sørges for måter 
å isolere brennstofftilførsel- og overløpsrørsystem for de enkelte motorene. Slik isolering skal ikke 
påvirke driften av de andre motorene og skal kunne utføres fra et sted som ikke gjøres utilgjengelig på 
grunn av en brann i noen av motorene.

.15 Dersom flaggstatens myndighet tillater at olje og brennbare væsker ledes gjennom rom i innredningen 
og arbeidsrom, skal rørene som leder olje eller brennbare væsker, være av et materiale som er godkjent 
av flaggstatens myndighet under hensyn til brannfaren.

.16 Eksisterende skip i klasse B skal oppfylle kravene i nr. .2.9-.2.11, bortsett fra at for motorer med effekt 
på 375 kW eller mindre med brenselinnsprøytingspumper som betjener mer enn én innsprøytingsdyse, 
kan en passende kapsling likevel brukes som alternativ til det kapslede rørsystemet nevnt i nr. .2.9.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3 Smøreoljeinstallasjoner

Installasjonene for lagring, fordeling og bruk av olje som brukes i trykksmøresystemer, skal være slik at de 
oppfyller kravene til sikkerhet for skip og mennesker om bord, og slike installasjoner i maskinrom skal minst 
overholde bestemmelsene i nr. .2.1, .2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 og .2.11, med følgende unntak:

.1 Dette utelukker ikke bruk av strømnings-seglass i smøreoljesystemer, forutsatt at de ved prøvinger 
har vist seg å ha en tilfredsstillende grad av brannmotstand. Dersom det brukes strømnings-seglass, 
skal røret være utstyrt med ventiler i begge ender. Ventilen i den nedre enden av røret skal være av 
selvlukkende type.
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.2 Peilerør kan tillates i maskinrom, men kravene i nr. .2.6.1.1 og nr. .2.6.1.3 behøver ikke anvendes, 
forutsatt at peilerørene er utstyrt med passende stengeinnretninger.

 For skip bygd 1. januar 2003 eller senere gjelder bestemmelsene i nr. 10.2.5 også for smøreoljetanker, 
bortsett fra tanker med en kapasitet på mindre enn 500 liter, lagertanker der ventiler er stengt under 
normal drift av skipet, eller der det fastslås at utilsiktet betjening av en hurtiglukkende ventil på 
smøreoljetanken ville sette sikker drift av hovedframdriftsmaskineri og viktig hjelpemaskineri i fare.

.4 Installasjoner for andre brannfarlige oljer

Installasjoner for lagring, fordeling og bruk av andre brannfarlige oljer som brukes under trykk i 
kraftoverføringssystemer, kontroll- og aktiveringssystemer og oppvarmingssystemer, skal være slik at de 
oppfyller kravene til sikkerhet for skip og mennesker om bord. På steder der det finnes tennkilder, skal slike 
installasjoner minst overholde bestemmelsene i nr. 2.4, .2.6, .2.10 og .2.11 og bestemmelsene i nr. .2.7 og 
.2.8 med hensyn til styrke og konstruksjon.

.5 Periodisk ubemannede maskinrom

 I tillegg til kravene i punkt .1 til .4 skal brennolje- og smøreoljeinstallasjoner overholde følgende 
bestemmelser:

.1 Dersom dagtanker for brennolje fylles automatisk eller ved fjernstyring, skal det finnes innretninger 
til å hindre søl fra overløp. Annet utstyr som behandler brannfarlige væsker automatisk, f.eks. 
brennoljeseparatorer, som, når det er praktisk mulig, skal være installert i et eget rom reservert for 
separatorer og forvarmere, skal være innrettet for å hindre søl fra overløp.

.2 Dersom dagtanker for brennolje eller bunnfellingstanker er utstyrt med oppvarmingsinnretninger, skal 
det finnes en alarm for høy temperatur dersom flammepunktet for brennolje kan overskrides.

.6 Forbud mot å transportere brannfarlige oljer i forpiggtanker

Brennolje, smøreolje og andre brannfarlige oljer skal ikke transporteres i forpiggtanker.

11 Brannmannsutstyr (R 17)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Brannmannsutstyr skal bestå av følgende:

.1.1  Personlig utstyr som omfatter følgende:

.1 Vernedrakt av et materiale som beskytter huden mot den varme som utstråles fra ilden, og mot 
forbrenning og skålding fra damp. Yttersiden skal være vannavstøtende.

.2 Støvler og hansker av gummi eller annet materiale som ikke er elektrisk ledende.

.3 En stiv hjelm som gir effektiv beskyttelse mot støt.

.4 En elektrisk sikkerhetslampe (håndlampe) av godkjent type med en brennperiode på minst tre 
timer.

.5 En brannøks.

.1.2  Pusteutstyr av godkjent type, som består av et bærbart pusteapparat med trykkluft, der luftvolumet på 
flaskene skal være minst 1 200 liter, eller annet bærbart pusteutstyr som skal kunne fungere i minst 
30 minutter. Hvert pusteapparat skal være utstyrt med fulle reserveflasker og en lagringskapasitet på 
minst 2 400 liter ekstra luft, med følgende unntak:

i) Dersom skipet er utstyrt med fem eller flere bærbare pusteapparater med trykkluft, behøver den 
samlede lagringskapasiteten av ekstra reserveluft ikke overstige 9 600 liter, eller
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ii) dersom skipet er utstyrt med midler til å fylle luftflaskene med fullt trykk med luft som ikke er 
forurenset, skal reservelagringskapasiteten til de fulle reserveflaskene til hvert pusteapparat være 
minst 1 200 liter ekstra luft, og den samlede lagringskapasiteten av ekstra reserveluft som finnes 
på skipet, behøver ikke overstige 4 800 liter luft.

Alle luftflasker skal passe til alle bærbare pusteapparater med trykkluft.

.2 Hvert enkelt pusteapparat skal være utstyrt med en brannsikker redningsline av tilstrekkelig lengde og 
styrke, som skal kunne festes med en karabinkrok til seletøyet på hvert pusteapparat eller til et ekstra belte, 
slik at pusteapparatet ikke kan bli slitt av når redningslinen er i bruk.

.3 Nye skip i klasse B og eksisterende skip i klasse B med lengde 24 meter og mer samt alle nye skip i klasse 
C og D med lengde 40 meter og mer skal føre minst to sett brannmannsutstyr.

.1 På skip med lengde 60 meter og mer skal det i tillegg, dersom de samlede lengder av alle passasjer- og 
arbeidsrom på dekket som har slike rom, er mer enn 80 meter, eller, dersom det finnes mer enn ett slikt 
dekk, på det dekk som har den største samlede slik lengde, finnes to sett brannmannsutstyr og to sett 
personlig utstyr for hver 80. meter av slik samlet lengde, eller del av slik lengde.

 På skip som fører mer enn 36 passasjerer skal det finnes to ekstra sett brannmannsutstyr for hver vertikale 
hovedsone, unntatt for trapperom som utgjør egne vertikale hovedsoner, og for vertikale hovedsoner 
med begrenset lengde i for- og akterenden av et skip som ikke inneholder maskinrom eller hovedbysser.

.2 På skip med lengde 40 meter og mer, men mindre enn 60 meter, skal det finnes to sett brannmannsutstyr.

.3 På nye skip i klasse B og eksisterende skip i klasse B med lengde 24 meter og mer, men mindre enn 
40 meter, skal det også finnes to sett brannmannsutstyr, men med bare én reserveluftflaske til bærbare 
pusteapparater.

.4 På nye og eksisterende skip i klasse B med lengde mindre enn 24 meter og på nye skip i klasse C og D med 
lengde mindre enn 40 meter behøver det ikke finnes noe brannmannsutstyr.

.5 Brannmannsutstyret eller sett med personlig utstyr skal oppbevares slik at det er lett tilgjengelig og klart 
til bruk, og dersom det finnes mer enn ett sett brannmannsutstyr eller mer enn ett sett personlig utstyr, 
skal de oppbevares på godt atskilte steder. Minst ett sett brannmannsutstyr og ett sett personlig utstyr skal 
oppbevares på hvert slikt sted.

12 Diverse bestemmelser (R 18)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Når det lages gjennomføringer i skiller i klasse «A» for innføring av elektriske kabler, rør, sjakter, kanaler osv. 
eller for bærere, bjelker eller andre konstruksjonsdeler, skal det treffes tiltak for å sikre at brannmotstanden 
ikke svekkes, så langt dette er rimelig og praktisk gjennomførbart.

For skip bygd 1. januar 2003 eller senere der det finnes gjennomføringer i skiller i klasse «A», skal slike 
gjennomføringer prøves i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder» for å sikre at brannmotstanden 
i skillene ikke er svekket.

For ventilasjonskanaler gjelder regel II-2/B/9.2.2b og II-2/B/9.3.

Dersom en rørgjennomføring er laget av stål eller tilsvarende materiale med en tykkelse på 3 mm eller mer 
og en lengde på minst 900 mm (helst 450 mm på hver side av skillet) og ingen åpninger, er prøving ikke 
obligatorisk.

En slik gjennomføring skal være hensiktsmessig isolert ved en forlengelse av isolasjonen på samme nivå i 
skillet.
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.2 Når skiller i klasse «B» gjennomhulles for innføring av elektriske kabler, rør, sjakter, kanaler osv. eller for 
montering av ventilasjonsutstyr, lysarmatur og lignende innretninger, skal det treffes tiltak for å sikre at 
brannmotstanden ikke svekkes, så langt dette er rimelig og praktisk gjennomførbart. I skip bygd 1. januar 
2003 eller senere skal slike gjennomføringer brukes for å sikre at brannmotstanden i skillene ikke er svekket.

Andre rør enn stål- og kobberrør som går gjennom skiller i klasse «B», skal beskyttes av enten

.1 en brannkontrollert gjennomføringsinnretning, egnet for brannmotstanden i det skillet det er boret hull i 
og type rør som er brukt, eller

.2 en stålhylse med en tykkelse på minst 1,8 mm og en lengde på minst 900 mm for rørdiametere på 
150 mm eller mer og minst 600 mm for rørdiametere på mindre enn 150 mm (helst like mye på hver side 
av skillet).

 Røret skal koples til endene av hylsen ved flenser eller koplinger, eller klaringen mellom hylsen og røret 
skal ikke være mer enn 2,5 mm, eller enhver klaring mellom rør og hylse skal gjøres tett ved hjelp av 
brannsikkert eller annet egnet materiale.

.3 Rør som går gjennom skiller i klasse «A» eller «B», skal være av godkjent materiale, idet det tas hensyn til 
den temperatur slike skiller skal tåle.

I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal ikke-isolerte metallrør som går gjennom skiller i klasse «A» eller 
«B», være av materialer med en smeltetemperatur på over 950 °C for skiller i klasse «A-0» og 850 °C for 
skiller i klasse «B-0».

.4 I rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner skal rør for olje eller andre brannfarlige væsker være 
av egnet materiale og konstruksjon, idet det tas hensyn til brannfaren.

.5 Materialer som lett gjøres ubrukelige av varme, skal ikke brukes til overbordsspygatt, sanitæravløpsrør og 
andre utløp som er nær vannlinjen, og der svikt i materialet i tilfelle brann vil forårsake fare for innstrømming 
av vann.

.6 Dersom det brukes elektriske varmeovner, skal disse være fastmontert og slik konstruert at risiko for brann 
er redusert til et minstemål. Det skal ikke være montert varmeovner med elementet slik plassert at klær, 
gardiner eller andre lignende materialer kan bli svidd eller antent av varmen fra elementet.

.7 Alle avfallsbeholdere skal være av brannsikkert materiale uten åpninger i sider eller bunn.

.8 I rom der inntrenging av olje eller oljeprodukter er mulig, skal isolasjonens overflate være ugjennomtrengelig 
for olje eller oljedamp.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C og D: I rom der det er risiko for oljesprut eller oljedamp, f.eks. i maskinrom 
i kategori A, skal overflaten på isolasjonsmaterialet være ugjennomtrengelig for olje og oljedamp. Når 
kledning med uperforert stålplate eller annet brannsikkert materiale (ikke aluminium) utgjør den endelige 
fysiske overflaten, kan denne kledningen være sammenføyd med søm, nagling osv.

.9 Malingsskap og skap for brannfarlige væsker skal være beskyttet med en godkjent brannslokkingsinnretning 
som setter besetningen i stand til å slokke en brann uten å gå inn i rommet.

I skip bygd 1. januar 2003 eller senere gjelder følgende:

.1 Malingsskap skal beskyttes av

.1.1 et karbondioksidsystem konstruert for å gi et minstevolum av fri gass tilsvarende 40 % av 
bruttovolumet av rommet som beskyttes,

.1.2 et pulverslokkingssystem konstruert for minst 0,5 kg pulver/m3,
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.1.3 et vannforstøvingssystem eller sprinklersystem konstruert for 5 liter/m2 per minutt. 
Vannforstøvingssystemer kan være tilkoplet skipets hovedbrannledning, eller

.1.4 et system som gir tilsvarende beskyttelse, slik flaggstatens myndighet bestemmer.

 I alle tilfeller skal systemet kunne betjenes fra utsiden av rommet som beskyttes.

.2 Skap for brannfarlige væsker skal beskyttes av en egnet brannslokkingsinnretning som er godkjent av 
flaggstatens myndighet.

.3 For skap med et mindre dekksareal enn 4 m2 som ikke gir atkomst til rom i innredningen, kan bærbart 
brannslokkingsapparat med karbondioksid, dimensjonert til å gi et minstevolum av fri gass tilsvarende 
40 % av bruttovolumet av rommet, godkjennes i stedet for et fast system.

Det skal være en tømmeåpning i skapet for å tillate tømming av slokkemidlet uten å måtte gå inn i 
det beskyttede rommet. Det påkrevde bærbare brannslokkingsapparatet skal lagres rett ved siden av 
åpningen. Alternativt kan det benyttes en utløps- eller slangetilkopling for å lette bruken av vann fra 
hovedbrannledningen.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.10 Friteringsutstyr, koke- og stekeapparater:

Dersom friteringsutstyr, koke- og stekeapparater er installert og brukes i rom utenfor hovedbyssen, skal 
flaggstatens myndighet pålegge ekstra sikkerhetskrav med hensyn til de særskilte brannfarer i forbindelse 
med bruk av denne type utstyr.

I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal friteringsutstyr være utstyrt med følgende:

.1 et automatisk eller manuelt slokkingssystem prøvd etter en internasjonal standard i samsvar med ISO-
publikasjon 15371:2000 om brannslokkingssystemer for vern av friteringsutstyr i bysser,

.2 en hovedtermostat og en reservetermostat med en alarm for å varsle operatøren i tilfelle av svikt i én 
eller begge termostatene,

.3 innretninger for automatisk avstenging av strøm ved aktivering av slokkingssystemet,

.4 en alarm for å vise at slokkingssystemet er aktivert i byssa der utstyret er installert, og

.5 innretninger for manuell betjening av slokkingssystemet, klart merket for bruk for mannskapet.

I skip bygd før 1. januar 2003 skal nytt friteringsutstyr være i samsvar med bestemmelsene i dette nummer.

NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:

.11 Varmebroer:

 Ved gjennomføring av brannsikringstiltak skal flaggstatens myndighet treffe tiltak for å hindre overføring 
av varme gjennom varmebroer, f.eks. mellom dekk og skott.

 I skip bygd 1. januar 2003 eller senere skal isolering av et dekk eller skott føres forbi gjennomføringen, 
skjæringsstedet eller endepunktet i en avstand av minst 450 mm i tilfelle av stål- og aluminiumsstrukturer. 
Dersom et rom er delt med et dekk eller et skott av klasse «A»-standard med isolasjon av ulike verdier, 
skal isolasjonen med den høyeste verdien fortsette på dekket eller skottet med isolasjonen med den laveste 
verdien i en avstand av minst 450 mm.
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NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.12 Beholdere med komprimert gass:

 Alle bærbare beholdere for gass som er komprimert, flytende eller degradert under trykk, som kan gi næring 
til en mulig brann, skal umiddelbart etter bruk plasseres på et egnet sted over skottdekket, der det er direkte 
atkomst til åpent dekk.

13 Brannkontrolltegninger (R 20)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Til veiledning for skipets offiserer skal det på alle skip være permanent oppslått hovedinnretningstegninger 
som tydelig viser for hvert dekk kontrollstasjonene, de forskjellige brannsoner omgitt av skiller i klasse 
«A», soner omgitt av skiller i klasse «B» samt opplysninger om branndeteksjons- og brannalarmsystemet, 
sprinklerinstallasjonene, brannslokkingsutstyret, atkomstmidler til forskjellige rom, dekk osv., og 
ventilasjonssystemet, herunder nærmere detaljer om hvor viftekontrollinnretningene er plassert, plassering 
av spjeld og identifikasjonsnumre for ventilasjonsviftene som betjener hver sone. Alternativt kan ovennevnte 
opplysninger være oppført i et hefte som hver offiser skal ha fått et eksemplar av, og ett eksemplar skal 
til enhver tid finnes om bord på et tilgjengelig sted. Tegninger og hefter skal holdes à jour ved at enhver 
endring noteres på eller i dem så snart som mulig. Beskrivelsene på slike tegninger og hefter skal være på 
flaggstatens offisielle språk. Dersom språket er verken engelsk eller fransk, skal en oversettelse til et av disse 
språk være tatt med. Dersom skipet går i innenriksfart i en annen medlemsstat, skal det være tatt med en 
oversettelse til vedkommende vertsstats offisielle språk, dersom dette språket er verken engelsk eller fransk.

For nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal opplysningene til de påkrevde 
brannkontrolltegningene og -heftene og de grafiske symbolene som skal benyttes til brannkontrolltegningene, 
være i samsvar med IMO-resolusjonene A.756 (18) og A.654 (16).

.2 På alle skip med en lengde på 24 meter eller mer skal et duplikatsett av brannkontrolltegninger eller et hefte 
med slike tegninger være permanent plassert i en iøynefallende merket, værtett kasse utenfor dekkshuset til 
hjelp for landbasert brannslokkingsmannskap.

14 Beredskap og vedlikehold

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Generelle krav

Til enhver tid mens skipet er i fart, skal brannvernsystemer og brannslokkingssystemer og -innretninger 
vedlikeholdes og være klar til bruk.

Et skip er ikke i fart når

.1 det er inne til reparasjon eller i opplag (enten for anker eller i havn) eller i tørrdokk,

.2 det er av eieren eller eierens representant erklært ikke å være i fart, og

.3 det ikke er passasjerer om bord.

Følgende brannvernsystemer skal holdes i god stand for å sikre at de er fullt funksjonsdyktige dersom en 
brann skulle oppstå:

.1.1 Beredskap

.1 konstruksjonsmessig brannvern, herunder flammebestandige skiller og beskyttelse av åpninger og 
gjennomføringer i slike skiller,

.2 branndeteksjons- og brannalarmsystemer, og

.3 rømningssystemer og -innretninger.

Brannslokkingsutstyr og -innretninger skal holdes i god stand og være lett tilgjengelige for umiddelbar 
bruk. Bærbare brannslokkingsapparater som er tomme, skal umiddelbart fylles på nytt eller erstattes med 
en tilsvarende enhet.
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.1.2 Vedlikehold, prøving og inspeksjoner

Vedlikehold, prøving og inspeksjoner skal utføres på grunnlag av retningslinjene utviklet av IMO og på en 
måte som tar behørig hensyn til å sikre påliteligheten til brannslokkingssystemer og -innretninger.

En vedlikeholdsplan skal forefinnes om bord i skipet og skal være tilgjengelig for inspeksjon når flaggstatens 
myndighet måtte kreve det.

Vedlikeholdsplanen skal omfatte minst følgende brannvernsystemer og brannslokkingssystemer og 
-innretninger, der disse er installert:

.1 brannledninger, brannpumper og hydranter, herunder slanger og strålerør,

.2 faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer,

.3 faste brannslokkingssystemer og andre brannslokkingsinnretninger,

.4 automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystemer,

.5 ventilasjonssystemer, herunder brann- og røykspjeld, vifter og deres betjeningsinnretninger,

.6 nødavstenging av brenselstilførsel,

.7 branndører og deres betjeningsinnretninger,

.8 generelle nødalarmsystemer,

.9 pusteutstyr til nødevakuering,

.10 bærbare brannslokkingsapparater, inkludert reserveladninger, og

.11 brannmannsutstyr.

Vedlikeholdsprogrammet kan være edb-basert.

.2 Tilleggskrav

For nye skip i klasse B, C og D som er bygd 1. januar 2003 eller senere, og som fører mer enn 
36 passasjerer, skal en vedlikeholdsplan for lavt plassert belysning og høyttalersystemer utvikles i tillegg til 
vedlikeholdsplanen nevnt i nr. .1.2.

15 Instrukser, opplæring og øvelser om bord

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP:

.1 Instrukser, oppgaver og organisering

.1 Besetningsmedlemmene skal få instrukser om brannsikkerhet om bord i skipet.

.2 Besetningsmedlemmene skal få instrukser om sine fastsatte oppgaver.

.3 Det skal organiseres lag som har ansvar for brannslokking. Disse lagene skal til enhver tid ha anledning 
til å utføre sine oppgaver mens skipet er i fart.

.2 Opplæring og øvelser om bord

.1 Besetningsmedlemmene skal være opplært til å kjenne skipets innretning samt plassering og betjening 
av brannslokkingssystemer og -innretninger som de kan komme til å bruke.
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.2 Opplæring i bruk av pusteutstyr til nødevakuering skal anses som en del av opplæringen om bord.

.3 Prestasjonene til besetningsmedlemmer som har fått tildelt brannslokkingsoppgaver, skal vurderes 
periodisk ved at det drives opplæring og øvelser om bord for å bestemme områder der det er nødvendig 
med forbedringer, for å sikre at det opprettholdes kompetanse i brannslokking og for å sikre beredskapen 
til brannslokkingslagene.

.4 Opplæring om bord i bruk av skipets brannslokkingssystemer og -innretninger skal planlegges og drives 
i samsvar med bestemmelsene i regel III/19.4.1 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer.

.5 Brannøvelser skal drives og registreres i samsvar med bestemmelsene i regel III/19.3.4, III/19.5 og 
III/30 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer.

.3 Opplæringshåndbøker

Det skal finnes en opplæringshåndbok i alle messer og fritidsrom for besetningen eller i alle mannskapslugarer. 
Opplæringshåndboken skal være skrevet på skipets arbeidsspråk. Opplæringshåndboken, som kan bestå av 
flere bind, skal inneholde de nødvendige instrukser og opplysninger som framgår av dette nummer på en 
lett forståelig måte og om mulig med illustrasjoner. Slike opplysninger kan gis i form av audiovisuelle 
hjelpemidler i stedet for en håndbok. Opplæringshåndboken skal inneholde en detaljert forklaring av 
følgende:

.1 Alminnelig brannvernpraksis og sikkerhetstiltak i forbindelse med farene ved røyking, elektriske 
faremomenter, brannfarlige væsker og lignende vanlige faremomenter om bord i skip,

.2 alminnelige instrukser om brannslokking og framgangsmåter ved brannslokking, herunder 
framgangsmåter for brannvarsling og bruk av manuelle brannmeldere,

.3 betydningen av skipets forskjellige alarmer,

.4 brannslokkingssystemers og –innretningers virkemåte og bruk,

.5 branndørers virkemåte og bruk,

.6 brann- og røykspjelds virkemåte og bruk, og

.7 rømningssystemer og -innretninger.

.4 Brannkontrolltegninger

Brannkontrolltegninger skal tilfredsstille kravene i regel II-2/A-13.

16 Drift

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Det skal finnes driftshåndbøker om bord med opplysninger og instrukser om riktig drift av skipet og 
håndtering av lasten med hensyn til brannvern.

.2 Driftshåndboken skal inneholde nødvendige opplysninger og instrukser for sikker drift av skipet og 
håndtering av lasten med hensyn til brannvern. Håndboken skal omfatte opplysninger om besetningens 
ansvar for skipets alminnelige brannvern under lasting og lossing og mens skipet er underveis. For skip som 
fører farlig last, skal driftshåndboken inneholde en henvisning til de relevante instruksene for brannslokking 
og håndtering av last i nødssituasjoner som finnes i Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til 
sjøs.

.3 Driftshåndboken for brannvern skal være skrevet på skipets arbeidsspråk.

.4 Driftshåndboken for brannvern kan kombineres med opplæringshåndbøkene som er påkrevd etter regel II-
2/A/15.3.
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DEL B

BRANNSIKRINGSTILTAK

1 Byggemåte (R 23)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Skrog, overbygning, bærende skott, dekk og dekkshus skal være bygd av stål eller annet likeverdig materiale. 
Ved anvendelse av definisjonen av stål eller annet likeverdig materiale i henhold til regel II-2/A/2.7 skal 
«den fastsatte standard brannprøven» være i samsvar med holdbarhets- og isolasjonsstandardene angitt i 
tabellene i regel 4 og 5. Dersom slike skiller som f.eks. dekk eller sider og ender på dekkshus tillates å ha 
brannsikkerhet av type «B-0», skal «den fastsatte standard brannprøven» vare en halv time.

.2 I tilfeller der noen del av konstruksjonen består av aluminiumslegering, får likevel følgende bestemmelser 
anvendelse:

.1 Bortsett fra deler som ikke er bærende, skal isolasjonen på deler av aluminiumslegering i skiller i 
klasse «A» eller «B» være slik at temperaturen i konstruksjonskjernen ikke stiger mer enn 200 °C over 
omgivelsestemperaturen på noe tidspunkt under den fastsatte standard brannprøvingen.

.2 Særlig oppmerksomhet skal rettes mot isolasjonen på deler av aluminiumslegering i søyler, støtter og 
andre konstruksjonsdeler som skal bære områder for stuing og utsetting av og innskiping i livbåter og 
redningsflåter samt isolasjonen på skiller i klasse «A» eller «B» for å sikre

.1 at for slike konstruksjonsdeler som bærer områder med livbåter og redningsflåter og skiller i klasse 
«A», skal den begrensning i temperaturstigningen som er fastsatt i nr. .2.1, gjelde ved utgangen av 
en time, og

.2 at for slike konstruksjonsdeler som skal bære skiller i klasse «B», skal den begrensning i 
temperaturstigningen som er fastsatt i nr. .2.1, gjelde ved utgangen av en halv time.

.3 Topper og casinger i maskinrom skal være bygd av stål som er tilstrekkelig isolert, og eventuelle åpninger i 
dem skal være hensiktsmessig innrettet og beskyttet for å hindre spredning av brann.

2 Vertikale hovedsoner og horisontale soner (R 24)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1.1 I skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal skrog, overbygning og dekkshus være inndelt i vertikale 
hovedsoner med skiller i klasse «A-60».

 Trinn og recesser skal holdes på et minstemål, men der de er nødvendige, skal også de være skiller i klasse 
«A-60».

 Dersom det på én side av skillet er et åpent dekksrom, et sanitærrom eller lignende rom, eller en tank, 
herunder brennoljetank, et tomt rom eller et hjelpemaskinrom med liten eller ingen brannfare, eller der det 
er brennoljetanker på begge sider av skillet, kan standarden reduseres til «A-0».

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1.2 På nye skip i klasse B, C og D som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og på eksisterende skip i klasse B som 
fører mer enn 36 passasjerer, skal skrog, overbygning og dekkshus ved rom i innredningen og arbeidsrom 
være inndelt i vertikale hovedsoner med skiller i klasse «A». Disse skillene skal ha isolasjonsverdier i 
samsvar med tabellene i regel 5.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2 Skott som danner grensene for de vertikale hovedsoner over skottdekket, skal så langt det er praktisk mulig, 
være i flukt med vanntette oppdelingsskott plassert umiddelbart under skottdekket. Lengden og bredden 
på vertikale hovedsoner kan forlenges til høyst 48 meter for å få endene på vertikale hovedsoner til å falle 
sammen med vanntette oppdelingsskott eller for å gjøre plass til et stort fellesrom som går over hele lengden 
av den vertikale hovedsonen, forutsatt at det samlede arealet av den vertikale hovedsonen ikke er større enn 
1 600 m² på noe dekk. Lengden eller bredden på en vertikal hovedsone er største avstand mellom forreste 
punkter på de skott som avgrenser den.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 
PASSASJERER:

.3 Slike skott skal gå fra dekk til dekk og til platehuden eller andre avgrensninger.

.4 Dersom en vertikal hovedsone er oppdelt med horisontale skiller i klasse «A» i horisontale soner med 
henblikk på å danne et hensiktsmessig sperresjikt mellom soner med og uten sprinkleranlegg på skipet, 
skal skillene strekke seg mellom tilstøtende, vertikale hovedsoneskott og platehuden eller skipets utvendige 
grenser, og de skal være isolert i samsvar med verdier for brannisolasjon og brannmotstand som er angitt 
i henholdsvis tabell 4.2 for nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, og tabell 5.2 for nye skip som ikke 
fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer.

.5  .1 På skip som er konstruert for spesialfart, f.eks. bil- eller jernbaneferjer, der bruken av vertikale 
hovedsoneskott ville være uforenlig med skipets formål, skal likeverdig beskyttelse oppnås ved å dele 
rommet i horisontale soner.

.2 På skip med spesiallasterom skal et slikt rom likevel oppfylle gjeldende bestemmelser i regel II-2/B/14, 
og i den grad slik oppfyllelse er uforenlig med å oppfylle andre krav i denne del, får kravene i regel 
II-2/B/14 anvendelse.

3 Skott innenfor vertikale hovedsoner (R 25)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:

.1.1 På nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal alle skott som ikke er påbudt å være skiller i klasse «A», 
minst være skiller i klasse «B» eller klasse «C» som fastsatt i tabellene i regel 4. Alle slike skiller kan være 
kledd med brennbare materialer i samsvar med bestemmelsene i regel 11.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, SAMT EKSISTERENDE 
SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:

.1.2 På nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 
36 passasjerer, skal alle skott i rom i innredningen og arbeidsrom som ikke er påbudt å være skiller i klasse 
«A», minst være skiller i klasse «B» eller klasse «C» som fastsatt i tabellene i regel 5.

 Slike skiller kan være kledd med brennbare materialer i samsvar med bestemmelsene i regel 11.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2 På nye skip i klasse B, C og D som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som 
fører mer enn 36 passasjerer, skal alle skott i korridorer, når det ikke er påbudt at de skal være skiller i klasse 
«A», være skiller i klasse «B» som strekker seg fra dekk til dekk, unntatt som følger:

.1 Når gjennomgående takkledninger eller garnering av klasse «B» er montert på begge sider av skottet, 
skal den del av skottet som befinner seg bak den gjennomgående takkledningen eller garneringen, være 
av et materiale som med hensyn til tykkelse og sammensetning oppfyller kravene til bygging av skiller 
i klasse «B», men skal kreves å oppfylle kravene til motstandsdyktighet for klasse «B» bare i den grad 
det er rimelig og praktisk gjennomførbart.

.2 Dersom et skip er beskyttet med et automatisk sprinkleranlegg som overholder bestemmelsene i regel 
II-2/A/8, kan korridorskott av materialer i klasse «B» slutte ved en takkledning i korridoren, forutsatt at 
vedkommende takkledning er av et materiale som med hensyn til tykkelse og sammensetning oppfyller 
kravene til bygging av skiller i klasse «B».

 Uten hensyn til kravene i regel 4 og 5 skal det kreves at slike skott og takkledninger oppfyller kravene 
til motstandsdyktighet for klasse «B», bare i den grad det er rimelig og praktisk gjennomførbart. Alle 
dører og dørkarmer i slike skott skal være av ikke-brennbare materialer og skal være slik konstruert og 
satt opp at de har en betydelig motstandsdyktighet mot brann.

.3 Alle skott som er påbudt å være skiller i klasse «B», unntatt korridorskott fastsatt i nr. .2, skal strekke seg 
fra dekk til dekk og til platehuden eller andre avgrensninger, med mindre gjennomgående takkledninger 
eller garnering i klasse «B» som er montert på begge sider av skottet, har minst samme brannmotstand 
som skottet; i så tilfelle kan skottet slutte ved den gjennomgående takkledningen eller garneringen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 10/490 12.2.2015

4 Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som fører mer enn 36 passasjerer (R 26)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 I tillegg til å overholde de særskilte bestemmelsene for brannmotstand for skott og dekk nevnt andre steder 
i denne del skal alle skott og dekk minst ha en brannmotstand som fastsatt i tabell 4.1 og 4.2.

.2 Følgende krav gjelder ved anvendelse av tabellene:

.1 Tabell 4.1 får anvendelse på skott som avgrenser verken vertikale hovedsoner eller horisontale soner.

 Tabell 4.2 får anvendelse på dekk som verken danner trinn i vertikale hovedsoner eller avgrenser 
horisontale soner.

.2 For å kunne bestemme hvilken brannmotstand som skal anvendes på avgrensninger mellom tilstøtende 
rom, blir slike rom klassifisert etter sin brannfare, som vist i kategori 1)-14). Når innholdet og bruken av 
et rom er slik at det oppstår tvil om hvordan det bør klassifiseres ved anvendelse av denne regel, skal det 
behandles som et rom i den aktuelle kategori som har de strengeste avgrensningskravene. Overskriften 
for hver kategori er ment å være mer typisk enn restriktiv. Tallet foran hver kategori viser til den aktuelle 
kolonnen eller linjen i tabellene.

1) Kontrollstasjoner:

– Rom som inneholder nødenergikilder for kraft og lys.

– Styrehus og bestikk.

– Rom som inneholder skipsradioutstyret.

– Brannslokkingsrom, brannkontrollrom og branndeteksjonssteder.

– Kontrollrom for framdriftsmaskineriet når dette ligger utenfor framdriftsmaskinrommet.

– Rom som inneholder sentralisert brannalarmutstyr.

– Rom som inneholder nødstasjoner med sentraliserte personvarslingssystemer og -utstyr.

2) Trapper:

– Innvendige trapper, heiser og rulletrapper (unntatt dem som i sin helhet ligger innenfor 
maskinrom) for passasjerer og besetning med tilhørende rom og sjakter.

– I denne forbindelse skal en trapp som er lukket bare på ett plan, anses som en del av det rom 
som den ikke er atskilt fra ved en branndør.

3) Korridorer:

– Passasjer- og besetningskorridorer.

4) Evakueringsstasjoner og utvendige rømningsveier:

– Stuingsområde for redningsfarkoster.

– Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk som danner innskipings- og utsettingssteder 
for livbåter og redningsflåter.

– Mønstringsstasjoner, innvendige og utvendige.

– Utvendige trapper og åpne dekk som brukes til rømningsveier.

– Skipssiden til vannlinjen i letteste sjøgående tilstand, overbygnings- og dekkshussider under og 
i umiddelbar nærhet av innskipingsområdene for redningsflåter og evakueringssklier.
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5) Åpne plasser på dekk:

– Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk klar av innskipings- og utsettingssteder for 
livbåter og redningsflåter.

– Steder i fri luft (rommet utenfor overbygninger og dekkshus).

6) Rom i innredningen med liten brannfare:

– Lugarer som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare.

– Kontorer og skipsapotek som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare.

– Fellesrom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare og med et dekksareal 
på mindre enn 50 m².

7) Rom i innredningen med moderat brannfare:

– Rom som i kategori 6) ovenfor, men som inneholder møbler og inventar med annen brannfare 
enn begrenset.

– Fellesrom som inneholder møbler og inventar med begrenset brannfare og har et dekksareal på 
50 m² eller mer.

– Isolert beliggende skap og små lagerrom i innredningen med areal mindre enn 4 m² (der det 
ikke oppbevares brannfarlige væsker).

– Butikker.

– Rom for framvisning og oppbevaring av kinofilm.

– Diettkjøkkener (der det ikke finnes åpen flamme).

– Skap for rengjøringsutstyr (der det ikke oppbevares brannfarlige væsker).

– Laboratorier (der det ikke oppbevares brannfarlige væsker).

– Apotek.

– Små tørkerom (med et dekksareal på 4 m² eller mindre).

– Rom til oppbevaring av verdisaker.

– Operasjonsrom.

8) Rom i innredningen med større brannfare:

– Fellesrom som inneholder møbler og inventar med annen brannfare enn begrenset og med et 
dekksareal på 50 m² eller mer.

– Frisør- og skjønnhetssalonger.

9) Sanitærrom og lignende rom:

– Felles sanitæranlegg, dusjer, bad, vannklosetter osv.

– Små vaskerom.

– Innendørs svømmebassenger.

– Isolert beliggende penterier uten kokeapparater i rom i innredningen.

– Private sanitæranlegg skal anses som en del av det rom de tilhører.
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10) Tanker, tomrom og rom for hjelpemaskineri med liten eller ingen brannfare:

– Vanntanker som utgjør en del av skipets konstruksjon.

– Tomrom og kofferdammer.

– Rom for hjelpemaskineri som ikke inneholder maskiner med trykksmøresystem og der lagring 
av brennbare stoffer er forbudt, f.eks. følgende:

– Rom for ventilasjon og luftkondisjonering, rom for ankerspill, rom for styremaskin, 
rom for stabiliseringsutstyr, rom for elektrisk framdriftsmotor, rom som inneholder 
seksjonsfordelingstavler og annet rent elektrisk utstyr som ikke er oljefylte elektriske 
transformatorer (over 10 kVA), aksel- og rørtunneler, rom for pumper og kjølemaskineri (der 
det ikke håndteres eller brukes brannfarlige væsker).

– Lukkede sjakter i forbindelse med ovennevnte rom.

– Andre lukkede sjakter, f.eks. rør- og kabelsjakter.

11) Rom for hjelpemaskineri, lasterom, oljelasttanker og andre oljetanker og andre lignende rom med 
moderat brannfare:

– Oljelasttanker.

– Lasterom, sjakter og lukeåpninger.

– Kjølerom.

– Brennoljetanker (når de er installert i eget rom som ikke inneholder maskineri).

– Aksel- og rørtunneler der brennbare stoffer kan lagres.

– Rom for hjelpemaskineri som i kategori 10) som inneholder maskiner med trykksmøresystem 
eller der lagring av brennbare stoffer er tillatt.

– Oljefyllingsstasjoner.

– Rom som inneholder oljefylte elektriske transformatorer (over 10 kVA).

– Rom som inneholder små forbrenningsmotorer med effekt på inntil 110 kW som driver 
generatorer, sprinkler-, vannforstøvings- eller brannpumper, lensepumper osv.

– Lukkede sjakter i forbindelse med ovennevnte rom.

12) Maskinrom og hovedbysser:

– Maskinrom for hovedframdriftsmaskineri (andre rom enn rom for elektrisk framdriftsmotor) 
og kjelerom.

– Andre rom for hjelpemaskiner enn dem som hører til kategori 10) og 11), og som inneholder 
forbrenningsmotorer eller andre oljefyrte varme- eller pumpeaggregater.

– Hovedbysser og tilhørende rom.

– Sjakter og casinger til rommene nevnt ovenfor.
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13) Lagerrom, verksteder, penterier osv.:

– Hovedpenterier som ikke er forbundet med bysser.

– Hovedvaskeri.

– Store tørkerom (med et dekksareal på mer enn 4 m²).

– Diverse lagerrom.

– Post- og bagasjerom.

– Avfallsrom.

– Verksteder (utenfor maskinrom, bysser osv.).

– Skap og lagerrom med større areal enn 4 m², unntatt de rom som er innrettet for lagring av 
brannfarlige væsker.

14) Andre rom der brannfarlige væsker oppbevares:

– Malingsskap.

– Lagerrom som inneholder brannfarlige væsker (også fargestoffer, medisiner osv.).

– Laboratorier (der brannfarlige væsker oppbevares).

.3 Når brannmotstanden for skillet mellom to rom er angitt med én enkelt verdi, skal denne verdien gjelde i alle 
tilfeller.

.4 Det er ingen særlige krav til materialer eller sikkerhet for skillene når det står bare en strek i tabellene.

.5 For rom i kategori 5) skal flaggstatens myndighet bestemme om isolasjonsverdiene i tabell 4.1 skal gjelde for 
ender på dekkshus og overbygninger, samt om isolasjonsverdiene i tabell 4.2 skal gjelde for værdekk. Ikke 
i noe tilfelle skal kravene til kategori 5) i tabell 4.1 eller 4.2 gjøre det nødvendig med lukking av rom som 
flaggstatens myndighet mener ikke behøver være lukket.

.3 Gjennomgående takkledninger eller garneringer av klasse «B» i forbindelse med de aktuelle dekk eller skott 
kan godtas som helt eller delvis å bidra til den påbudte isolasjon og motstandsdyktighet for et skille.

.4 Ved godkjenning av konstruksjonsmessige brannverndetaljer skal flaggstatens myndighet ta hensyn til 
risikoen for varmeoverføring på skjæringssteder og der påbudte termiske sperrer slutter. 
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5 Brannmotstand for skott og dekk i nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i 
klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 27)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, OG EKSISTERENDE 
SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:

.1 I tillegg til å overholde de særskilte bestemmelsene for brannmotstand for skott og dekk nevnt andre steder 
i denne del skal skott og dekk minst ha en brannmotstand som fastsatt i tabell 5.1 og 5.2.

Ved godkjenning av konstruksjonsmessige forholdsregler for brannvern i nye skip skal det tas hensyn 
til risikoen for overføring av varme mellom varmebroer ved skjæringslinjepunkter og der termiske 
sperreinnretninger avsluttes.

.2 Følgende krav gjelder ved anvendelse av tabellene:

.1 Tabell 5.1 og 5.2 får anvendelse på henholdsvis skott og dekk som danner skille mellom tilstøtende rom.

.2 For å kunne bestemme hvilken standard for brannmotstand som skal anvendes på skiller mellom 
tilstøtende rom, blir slike rom klassifisert etter sin brannfare, som vist i kategori 1)-11) nedenfor. 
Overskriften for hver kategori er ment å være mer typisk enn restriktiv. Tallet foran hver kategori viser 
til den aktuelle kolonnen eller linjen i tabellene.

1) Kontrollstasjoner:

– Rom som inneholder nødenergikilder for kraft og lys.

– Styrehus og bestikk.

– Rom som inneholder skipsradioutstyret.

– Brannslokkingsrom, brannkontrollrom og branndeteksjonssteder.

– Kontrollrom for framdriftsmaskineriet når dette ligger utenfor framdriftsmaskinrommet.

– Rom som inneholder sentralisert brannalarmutstyr.

2) Korridorer:

– Passasjer- og besetningskorridorer og vestibyler.

3) Rom i innredningen:

– Rom som definert i regel II-2/A/2.10, unntatt korridorer.

4) Trapper:

– Innvendige trapper, heiser og rulletrapper (unntatt dem som i sin helhet ligger innenfor 
maskinrom) med tilhørende rom og sjakter.

– I den forbindelse anses en trapp som er lukket bare på ett dekk, som en del av det rom som den 
ikke er atskilt fra ved en branndør.

5) Arbeidsrom (liten risiko):

– Skap og lagerrom som ikke er innrettet for oppbevaring av brannfarlige væsker, og som har 
mindre areal enn 4 m², samt tørkerom og vaskerom.
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6) Maskinrom i kategori A:

– Rom som definert i regel II-2/A/2.19.1.

7) Andre maskinrom:

– Rom som definert i regel II-2/A/2.19.2, unntatt maskinrom i kategori A.

8) Lasterom:

– Alle rom som brukes til last (herunder tanker for oljelast), og sjakter og luker til slike rom, 
unntatt spesiallasterom.

9) Arbeidsrom (høy risiko):

– Bysser, penterier som inneholder kokeapparater, malings- og lamperom, skap og lagerrom med 
areal på 4 m² eller mer, rom til oppbevaring av brannfarlige væsker samt andre verksteder enn 
dem som er en del av maskinrom.

10) Åpent dekk:

– Åpne plasser på dekk og lukkede promenadedekk uten brannfare. Luftrom (områder utenfor 
overbygning og dekkshus).

11) Spesiallasterom:

– Rom som definert i regel II-2/A/2.18.

.3 Ved bestemmelse av den brannmotstand som skal anvendes på avgrensningen mellom to rom innenfor 
en vertikal hovedsone eller horisontal sone som ikke er beskyttet av et automatisk sprinklersystem i 
samsvar med bestemmelsene i regel II-2/A/8, eller mellom slike soner der ingen av dem er beskyttet på 
denne måten, får den høyeste av de to verdier angitt i tabellene anvendelse.

.4 Ved bestemmelse av den brannmotstand som skal anvendes på avgrensningen mellom to rom innenfor 
en vertikal hovedsone eller horisontal sone som er beskyttet av et automatisk sprinklersystem i samsvar 
med bestemmelsene i regel II-2/A/8, eller mellom slike soner der begge er beskyttet på denne måten, får 
den laveste av de to verdier angitt i tabellene anvendelse. Dersom en sone med sprinklersystem støter 
opp til en sone uten sprinklersystem innenfor rom i innredningen og arbeidsrom, skal den høyeste av de 
verdier som er angitt i tabellene, anvendes på skillet mellom sonene.

.3 Gjennomgående takkledninger eller garneringer av klasse «B» i forbindelse med de aktuelle dekk eller skott 
kan godtas som helt eller delvis å bidra til den påbudte isolasjon og motstandsdyktighet for et skille.

.4 Utvendige avgrensninger som etter regel 1.1 skal være av stål eller annet likeverdig materiale, kan bores 
hull i for montering av vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke andre steder i denne del er et krav at slike 
avgrensninger skal ha brannmotstand i klasse «A». Likeledes kan dører i slike avgrensninger som ikke er 
påbudt å være av klasse «A»-brannmotstand, være av materiale til tilfredshet for flaggstatens myndighet. 
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6 Rømningsveier (R 28)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Fra alle passasjer- og besetningsrom og fra alle rom der besetningen vanligvis arbeider, unntatt maskinrom, 
skal det være innrettet trapper, leidere, korridorer og dører for å gi hurtig atkomst til dekket der innskiping i 
livbåter og redningsflåter foregår. Særlig skal følgende bestemmelser overholdes:

.1 Under skottdekket skal det være to rømningsveier, hvorav minst én er uavhengig av vanntette dører, 
fra hver vanntette avdeling eller lignende begrenset rom eller gruppe av rom. Unntaksvis kan den ene 
utgangen sløyfes, forutsatt at det tas behørig hensyn til rommenes art og beliggenhet og til det antall 
personer som normalt vil kunne arbeide der.

 I slike tilfeller skal den eneste rømningsveien garantere sikker rømning.

 For skip bygd 1. januar 2003 eller senere kan dispensasjonen foran gis bare for besetningsrom som 
bare benyttes leilighetsvis, og i så fall skal den nødvendige rømningsveien være uavhengig av vanntette 
dører.

.2 Over skottdekket skal det være minst to rømningsveier fra hver vertikale hovedsone eller lignende 
begrenset rom eller gruppe av rom, og minst én av dem skal gi atkomst til en trapp som danner en 
vertikal utgang.

.3 Dersom radiotelegrafstasjonen ikke har direkte atkomst til åpent dekk, skal det være to rømningsveier 
fra eller atkomster til en slik stasjon, der én av disse kan være en lysventil eller et vindu med tilstrekkelig 
størrelse eller andre midler.

.4 På eksisterende skip i klasse B skal lengden av en korridor eller del av en korridor som det er bare én 
rømningsvei fra, ikke overstige fem meter.

 På nye skip i klasse A, B, C og D med lengde 24 meter og mer er det forbudt med en korridor, vestibyle 
eller del av en korridor som det er bare én rømningsvei fra.

 Blindkorridorer i arbeidsområder som er nødvendig for skipets praktiske bruk, som brennoljestasjoner 
og tverrskips forsyningskorridorer, skal kunne tillates, forutsatt at slike blindkorridorer er atskilt fra 
besetningsinnredningen og ikke er tilgjengelig fra passasjerinnredningen. En del av en korridor som har 
en dybde som ikke overstiger dens bredde, anses som en recess eller lokal forlengelse og er tillatt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER, BYGD FØR 1. JANUAR 2003:

.5 Minst én av rømningsveiene som er påbudt etter nr. .1.1 og .1.2, skal bestå av en lett tilgjengelig, 
innelukket trapp som skal gi sammenhengende brannbeskyttelse fra det nivå der den begynner, og til 
vedkommende dekk med innskiping i livbåter og redningsflåter, eller til det øverste dekket dersom 
innskipingsdekket ikke strekker seg til den aktuelle vertikale hovedsonen.

 I sistnevnte tilfelle skal det finnes direkte atkomst til innskipingsdekket via utvendige, åpne trapper 
og passasjer som skal ha nødbelysning i samsvar med regel III/5.3 og gangflater med sklisikkert 
underlag. Avgrensninger som vender mot utvendige, åpne trapper, og passasjer som danner en del av en 
rømningsvei, skal være slik beskyttet at en brann i et innelukket rom bak slike avgrensninger, ikke vil 
hindre rømning til innskipingsstasjonene.

 Bredden, antallet og sammenhengen i rømningsveiene skal være som følger:

.1 Trapper skal ha fri bredde på minst 900 mm, dersom dette er rimelig og praktisk og til medlemsstatens 
tilfredshet, men skal ikke i noe tilfelle være mindre enn 600 mm. Trapper skal være utstyrt med 
håndlister på hver side. Den minste frie bredden av trapper skal økes med 10 mm for hver person 
utover 90 personer. Den største frie bredden mellom rekkverk der trappene er bredere enn 900 
mm, skal være 1 800 mm. Det samlede antall personer som skal evakueres gjennom slike trapper, 
skal forutsettes å være to tredeler av besetningen og det samlede antall passasjerer i områdene som 
betjenes av slike trapper. Bredden av trappene skal minst være i samsvar med standardene fastsatt i 
IMO-resolusjon A.757 (18).
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.2 Alle trapper som er dimensjonert for mer enn 90 personer, skal ligge i skipets lengderetning.

.3 Dører og korridorer og mellomavsatser som inngår i rømningsveiene, skal være dimensjonert på 
samme måte som trapper.

.4 Trapper skal ikke ha vertikal stigning på mer enn 3,5 meter uten å innbefatte en avsats, og skal ikke 
ha en skråningsvinkel på mer enn 45°.

.5 Avsatser på hvert dekksnivå skal ikke ha areal på mindre enn 2 m² og skal øke med 1 m² for hver 
tiende person utover 20 personer, men behøver ikke ha større areal enn 16 m², unntatt avsatser som 
betjener fellesrom som har direkte atkomst til trapperommet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D MED LENGDE 24 METER OG MER, BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER 
SENERE:

5a. Minst én av rømningsveiene som er påbudt etter nr. .1.1 og .1.2, skal bestå av en lett tilgjengelig, 
innelukket trapp som skal gi sammenhengende brannbeskyttelse fra det nivå der den begynner, og til 
vedkommende dekk med innskiping i livbåter og redningsflåter, eller til det øverste værdekket dersom 
innskipingsdekket ikke strekker seg til den aktuelle vertikale hovedsonen.

I sistnevnte tilfelle skal det finnes direkte atkomst til innskipingsdekket via utvendige, åpne trapper 
og passasjer som skal ha nødbelysning i samsvar med regel III/5.3 og gangflater med sklisikkert 
underlag. Avgrensninger som vender mot utvendige, åpne trapper, og passasjer som danner en del av en 
rømningsvei og avgrensninger i en slik posisjon at dersom de svikter under brann, vil hindre rømning 
til innskipingsdekket, skal ha en brannmotstand, herunder isolasjonsverdier, som er i samsvar med 
tabell 4.1-5.2.

Bredden, antallet og sammenhengen i rømningsveiene skal være i samsvar med kravene i «Regelverk 
for brannsikkerhetssystem».

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I 
KLASSE B:

.6 Det skal finnes tilfredsstillende beskyttelse av atkomst fra trapperom til områder der innskiping i livbåter 
og redningsflåter foregår.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

6a. Det skal finnes beskyttelse av atkomst fra trapperom til områder der innskiping i livbåter og redningsflåter 
foregår, enten direkte eller gjennom beskyttede interne veier med de verdier for brannmotstand og 
isolasjon for trapperom som er fastsatt i tabell 4.1-5.2.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.7 I tillegg til nødbelysningen som er påbudt etter regel II-1/D/3 og III/5.3, skal rømningsveier, herunder 
trapper og utganger, være merket med belysning eller lysende striper plassert høyst 0,3 meter over 
dekket, langs hele rømningsveien, herunder ved hjørner og i kryss. Merkingen skal gjøre det mulig 
for passasjerene å oppdage alle rømningsveier og hurtig gjenkjenne rømningsutgangene. Dersom det 
brukes elektrisk belysning, skal den være forsynt fra nødkraftkilden og skal være slik innrettet at svikt i 
ett enkelt lys eller brudd i en lysende stripe ikke vil føre til at merkingen blir uten virkning. I tillegg skal 
alle skilt i rømningsveien og merking av steder der brannslokkingsutstyr er plassert, være av selvlysende 
materiale eller merket med belysning. Flaggstatens myndighet skal sikre at slik belysning eller lysende 
utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med retningslinjer fastsatt i IMO-resolusjon A.752 (18).

For nye skip i klasse B, C og D, bygd 1. januar 2003 eller senere skal imidlertid flaggstatens myndighet 
sikre at slik belysning eller lysende utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med retningslinjer 
fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.8 I skip som fører mer enn 36 passasjerer, får bestemmelsen i nr. .1.7 i denne regel anvendelse også på 
besetningsinnredningene.
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.9 Dører som normalt er låst, men som utgjør en del av en rømningsvei.

.1 Lugardører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.

Det skal heller ikke finnes dører langs den fastsatte rømningsveien som ved bevegelse i rømningsretningen 
må åpnes med nøkkel.

.2 Rømningsdører fra fellesrom som normalt er stengt, skal utstyres med et middel for hurtig åpning. 
Dette skal bestå av en dørlåsmekanisme med en innretning som frigjør reilen når den utsettes for 
trykk i rømningsretningen. Hurtigåpningsmekanismer skal konstrueres og installeres til tilfredshet for 
flaggstatens myndighet, og skal særlig

.2.1  bestå av stenger eller paneler der aktiveringsdelen strekker seg over minst halvparten av dørbladets 
bredde, minst 760 mm og høyst 1 120 mm over dekket,

.2.2  frigjøre reilen når det anvendes en kraft på høyst 67 N, og

.2.3  ikke være utstyrt med noen låseinnretning, skrue eller annen innretning som hindrer at reilen løser 
ut når det legges trykk på utløserinnretningen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2  .1 I spesiallasterom skal antall og plassering av rømningsveier både under og over skottdekket være til 
tilfredshet for flaggstatens myndighet, og generelt skal sikkerhet for atkomst til innskipingsdekket 
tilsvare minst det som er fastsatt i nr. .1.1, .1.2, .1.5 og .1.6.

I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal slike rom utstyres med avmerkede 
gangbaner til rømningsveiene med en bredde på minst 600 mm, og disse avmerkede gangbanene 
langskips skal, når det er rimelig og praktisk mulig, være hevet minst 150 mm over dekksoverflaten. 
Parkering for kjøretøyer skal være slik innrettet at disse gangbanene til enhver tid holdes frie.

.2 En av rømningsveiene fra maskinrom der besetningen normalt er i arbeid, skal ikke gå via spesiallasterom.

.3 Heisbare ramper for på- og avkjøring til/fra plattformdekk må ikke kunne blokkere de godkjente 
rømningsveiene når de er i senket stilling.

.3.1 Det skal finnes to rømningsveier fra hvert maskinrom. Særlig skal følgende bestemmelser overholdes:

.1 Dersom rommet ligger under skottdekket, skal de to rømningsveiene bestå av enten

.1 to sett stålleidere plassert så langt fra hverandre som mulig som fører til dører i den øvre delen 
av rommet med tilsvarende avstand, og som gir atkomst til vedkommende dekk for innskiping i 
livbåter og redningsflåter. På nye skip skal én av disse leiderne gi sammenhengende beskyttelse 
mot brann fra den nedre delen av rommet til et sikkert sted utenfor rommet. I nye skip i klasse 
B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal denne leideren være plassert inne i en beskyttet 
omslutning som overholder regel II-2/B/4, kategori (2) eller II-2/B/5, kategori (4), fra den nedre 
delen av rommet den skal brukes i, til en sikker posisjon utenfor rommet. Selvlukkende branndører 
med samme standarder for brannmotstand skal monteres i innebygningen. Leideren skal monteres 
slik at det ikke overføres varme til omslutningen gjennom uisolerte festepunkter. Den beskyttede 
omslutningen skal ha innvendige minstedimensjoner på minst 800 mm × 800 mm, og skal være 
utstyrt med nødlys, eller

.2 en stålleider som fører til en dør som gir atkomst til innskipingsdekket, og i tillegg, i den nedre 
delen av rommet og på et sted godt atskilt fra nevnte leider, skal det være en ståldør som kan 
betjenes fra begge sider, og som gir atkomst til en sikker rømningsvei fra nedre del av rommet til 
innskipingsdekket.

.2 Dersom rommet ligger over skottdekket, skal de to rømningsveiene være plassert lengst mulig fra 
hverandre, og dørene som fører fra disse rømningsveiene, skal være slik plassert at de gir atkomst til 
vedkommende innskipingsdekk for livbåter og redningsflåter. Dersom det er nødvendig å bruke leidere 
i slike rømningsveier, skal de være laget av stål.
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NYE SKIP I KLASSE A, B, C OG D:

.3 Fra rom til overvåking av driften av maskineriet og fra arbeidsstasjoner skal det være minst to 
rømningsveier, og én av dem skal være uavhengig av maskinrommet og gi atkomst til innskipingsdekket.

.4 Undersiden av trapper i maskinrom skal være skjermet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3.2 På skip med lengde på mindre enn 24 meter kan flaggstatens myndighet tillate at en rømningsvei i 
maskinrom sløyfes, idet det tas hensyn til bredden til og innretningen av den øvre delen av rommet.

 På skip med lengde 24 meter og mer kan flaggstatens myndighet tillate at én av rømningsveiene fra 
et hvilket som helst slikt rom sløyfes, forutsatt at enten en dør eller en stålleider gir sikker fluktvei til 
innskipingsdekket, idet det tas hensyn til rommets art og plassering og til om det normalt arbeider personer 
i rommet. I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal det, dersom nødstyreplassen 
er plassert i styremaskinrommet, finnes en annen rømningsvei derfra, med mindre det er direkte atkomst til 
åpent dekk fra styremaskinrommet.

.3.3 Det skal finnes to rømningsveier fra et maskinkontrollrom beliggende innenfor et maskinrom, og minst én 
av disse skal gi sammenhengende beskyttelse mot brann til et sikkert sted utenfor maskinrommet.

.4 Ikke i noe tilfelle skal heiser anses å være en del av en påbudt rømningsvei.

.5 NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B MED LENGDE 40 
METER OG MER:

.1 Pusteutstyr for nødrømning skal finnes i samsvar med «Regelverk for brannsikkerhetssystem».

.2 Minst to enheter pusteutstyr for nødrømning skal finnes i hver vertikale hovedsone.

.3 I skip som fører mer enn 36 passasjerer skal det dessuten i hver vertikale hovedsone finnes to enheter 
pusteutstyr i tillegg til dem som kreves etter nr. .5.2.

.4 Nr. .5.2 og .5.3 gjelder imidlertid ikke trapperom som utgjør egne vertikale hovedsoner og for de 
vertikale hovedsonene i for- eller akterenden av et skip som ikke inneholder rom i kategoriene (6), (7), 
(8) eller (12), som definert i regel II-2/B/4.

.5 I maskinrom skal pusteutstyr for nødrømning være plassert klart til bruk på lett synlige steder som 
når som helst kan nås raskt og enkelt i tilfelle av brann. Ved plassering av pusteutstyr for nødrømning 
skal det tas hensyn til utformingen av maskinrommet og antallet personer som normalt arbeider i dette 
rommet.

.6 Det vises til IMOs retningslinjer for ytelse, plassering, bruk og vedlikehold av pusteutstyr for 
nødrømning (MSC/Circ. 849).

.7 Antall og plassering av slikt utstyr skal angis på brannkontrolltegningene som fastsatt i henhold til 
regel II-2/A/13.

6-1 Rømningsveier på roro-passasjerskip (R 28-1)

.1 KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT 
EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP SKIP I KLASSE B:

.1.1 Dette nummer får anvendelse på nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D samt eksisterende roro-
passasjerskip i klasse B. For eksisterende skip får kravene i regelen anvendelse senest på datoen for den 
første periodiske besiktelsen etter datoen nevnt i regel II-2/B/16 nr. .1.
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.1.2 Det skal være montert håndlister eller andre holdemidler i alle korridorer langs hele rømningsveien, slik at 
hele veien som fører til mønstrings- og innskipingsstasjoner, så langt som mulig er utstyrt med uavbrutte 
holdeinnretninger. Slike håndlister skal finnes på begge sider av korridorer i langsskipsretningen på mer 
enn 1,8 meters bredde og i korridorer i tverrskipsretningen på mer enn én meters bredde. Det skal tas særlig 
hensyn til behovet for å krysse vestibyler, atrier og andre store, åpne rom langs rømningsveier. Håndlister og 
andre holdemidler skal ha slik styrke at de kan tåle en fordelt horisontal belastning på 750 N/m som virker 
i retning av korridorens eller rommets midtpunkt, og en fordelt vertikal belastning på 750 N/m som virker 
nedover. De to belastningene behøver ikke virke samtidig.

.1.3 Rømningsveier skal ikke sperres av møbler eller andre hindringer. Med unntak av bord og stoler som kan 
flyttes for å skaffe åpen plass, skal skap og annet tungt inventar i fellesrom og langs rømningsveier være 
fastgjort for å hindre forskyvning dersom skipet ruller eller krenger. Gulvbelegg skal også være fastgjort. 
Når skipet er underveis, skal rømningsveiene holdes fri for hindringer som rengjøringstraller, sengetøy, 
bagasje og kasser med varer.

.1.4 Det skal finnes rømningsveier fra alle rom på skipet der personer normalt oppholder seg, til en 
mønstringsstasjon. Disse rømningsveiene skal være slik innrettet at de gir den mest direkte ruten som 
er mulig til mønstringsstasjonen, og skal være merket med symboler for redningsutstyr og -innretninger 
vedtatt av IMO ved resolusjon A.760 (18).

.1.5 Dersom innelukkede rom støter til åpent dekk, skal åpninger fra det innelukkede rommet til det åpne dekket 
kunne brukes som nødutgang, dersom det er praktisk mulig.

.1.6 Dekk skal være løpende nummerert, med tanktopp eller laveste dekk som nummer «1». Disse numrene skal 
ha en framtredende plassering på trappeavsatser og foran heiser. Dekk kan også ha navn, men dekknummeret 
skal alltid være plassert sammen med navnet.

.1.7 Enkle tegninger med angivelsen «Du er her» og rømningsveier markert med piler skal være framtredende 
plassert på innsiden av hver lugardør og i fellesrom. Tegningen skal vise rømningsretningen og skal være 
korrekt orientert ut fra hvor i skipet den er plassert.

.1.8 Lugardører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel. Det skal heller ikke finnes dører langs den 
fastsatte rømningsveien som ved bevegelse i rømningsretningen må åpnes med nøkkel.

.2 KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D:

.2.1 De nederste 0,5 meter av skott og andre skillevegger som danner vertikale skiller langs rømningsveier, 
skal kunne tåle en belastning på 750 N/m2 for at det skal være mulig å gå på dem når skipet har stor 
krengingsvinkel.

.2.2 Rømningsveien fra lugarer til trapperom skal være så direkte som mulig, med et så lite antall retningsendringer 
som mulig. Det skal ikke være nødvendig å gå fra den ene siden av skipet til den andre for å komme til 
en rømningsvei. Det skal ikke være nødvendig å gå mer enn to dekk opp eller ned for å komme til en 
mønstringsstasjon eller til åpent dekk fra noe passasjerrom.

.2.3 Det skal finnes utvendige veier fra åpent dekk nevnt i nr. .2.2 til innskipingsstasjonene for redningsfarkostene.

.3 KRAV SOM FÅR ANVENDELSE PÅ NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. 
JULI 1999 ELLER SENERE:

 For nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D som er bygd 1. juli 1999 eller senere, skal rømningsveiene 
vurderes ved en evakueringsanalyse tidlig i konstruksjonsprosessen. Analysen skal brukes til å kartlegge 
og eliminere så langt som praktisk gjennomførbart, den trengsel som kan oppstå på grunn av passasjerers 
og besetningsmedlemmers normale bevegelse langs rømningsveiene dersom skipet skal forlates, herunder 
muligheten for at besetningen kan måtte bevege seg i motsatt retning av passasjerene. I tillegg skal 
analysen brukes til å påvise at rømningsinnretningene er tilstrekkelig fleksible til å ta hensyn til at visse 
rømningsveier, mønstringsstasjoner, innskipingsstasjoner eller redningsfarkoster kanskje ikke kan brukes 
som følge av en ulykke.
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7 Gjennomføringer og åpninger i skiller i klasse «A» og «B» (R 30 og 31)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle åpninger i skiller i klasse «A» skal være utstyrt med permanent festede lukkeinnretninger som skal være 
like motstandsdyktige mot brann som skillene de er plassert i.

.2 Alle dører og dørkarmer i skiller i klasse «A» og innretningene til å sikre dem når de er lukket, skal ha en 
motstandsdyktighet mot brann og mot inntrenging av røyk og flammer som, så langt som praktisk mulig, 
tilsvarer den for de skott som dørene er plassert i. Slike dører og dørkarmer skal være bygd av stål eller annet 
likeverdig materiale. Vanntette dører behøver ikke være isolert.

.3 Hver dør skal kunne åpnes og lukkes fra begge sider av skottet av én enkelt person.

.4 Branndører i skott i vertikale hovedsoner og trapperom skal, bortsett fra maskinelt betjente vanntette 
skyvedører og dører som normalt er låst, oppfylle følgende krav:

.1 Dørene skal være selvlukkende og kunne lukkes med en krenging på inntil 3,5 grader mot lukkeretningen. 
Dørenes lukkehastighet skal om nødvendig kunne styres for å unngå unødig fare for mennesker. På nye 
skip skal den jevne lukkehastigheten være høyst 0,2 m/s og minst 0,1 m/s med skipet på rett kjøl.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2 Fjernstyrte skyvedører eller maskinelt betjente dører skal være utstyrt med en alarm som lyder i minst 
5 sekunder, men høyst 10 sekunder før døren begynner å bevege seg, og som fortsetter å lyde til døren er 
helt lukket. Dører som er konstruert for å åpne seg igjen når den møter en hindring, skal åpne seg igjen 
tilstrekkelig til å gi fri passasje på minst 0,75 meter, men høyst én meter.

.3 Alle dører, unntatt branndører som normalt holdes lukket, skal kunne fjernutløses automatisk fra 
kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjoner, enten samtidig eller i grupper, og også enkeltvis fra 
et sted på begge sider av døren. Det skal på brannkontrollpanelet i den kontinuerlig bemannede sentrale 
kontrollstasjonen gis indikasjon på om hver av de fjernstyrte dørene er lukket. Utløsingsmekanismen 
skal være slik konstruert at døren automatisk lukkes i tilfelle av feil i kontrollsystemet eller den sentrale 
krafttilførselen. Utløsingsbryterne skal ha en på/av-funksjon for å hindre at systemet tilbakestilles 
automatisk. Kroker som holder dørene åpne, og som ikke kan utløses fra en sentral kontrollstasjon, er 
forbudt.

.4 Lokale energiakkumulatorer for maskinelt betjente dører skal finnes i umiddelbar nærhet av dørene 
for å gjøre det mulig å betjene dørene minst ti ganger (helt åpne og helt lukket) ved bruk av lokale 
betjeningsinnretninger.

.5 På dobbelte pendeldører utstyrt med smekklås som er nødvendig for brannmotstanden, skal låsen 
aktiveres automatisk når dørene utløses av systemet.

.6 Dører som gir direkte atkomst til spesiallasterom, og som er maskinelt betjente og lukkes automatisk, 
behøver ikke være utstyrt med alarm og fjernutløsingsmekanisme som påkrevd i nr. .4.2 og .4.3.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .4 får nr. .4a anvendelse:

4a. Branndører i skott i vertikale hovedsoner, bysseavgrensninger og trapperom, bortsett fra maskinelt betjente 
vanntette dører og dører som normalt er låst, skal oppfylle følgende krav:

.1 Dørene skal være selvlukkende og kunne lukkes mot en krenging på inntil 3,5 grader mot lukkeretningen.

.2 Den tilnærmede lukketiden for hengslede branndører skal være høyst 40 sekunder og minst 10 sekunder 
fra de begynner å bevege seg, med skipet på rett kjøl. Den tilnærmet jevne lukkehastigheten for 
skyvebranndører skal være høyst 0,2 m/s og minst 0,1 m/s med skipet på rett kjøl.
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.3 Dørene skal kunne fjernutløses fra kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjoner, enten samtidig 
eller i grupper, og skal også kunne fjernutløses enkeltvis fra et sted på begge sider av døren. 
Utløsingsbryterne skal ha en på/av-funksjon for å hindre at systemet tilbakestilles automatisk.

.4 Kroker som holder dørene åpne, og som ikke kan utløses fra en sentral kontrollstasjon, er forbudt.

.5 En dør som lukkes med fjernbetjening fra den sentrale kontrollstasjonen, skal kunne åpnes igjen ved 
hjelp av lokal betjening fra begge sider av døren. Etter å ha vært åpnet lokalt skal døren lukkes igjen 
automatisk.

.6 Det skal på branndørens kontrollpanel i den kontinuerlig bemannede sentrale kontrollstasjonen gis 
indikasjon på om hver av de fjernutløste dørene er lukket.

.7 Utløsingsmekanismen skal være konstruert slik at døren automatisk lukkes i tilfelle av feil i 
kontrollsystemet eller den sentrale krafttilførselen.

.8 Lokale energiakkumulatorer for maskinelt betjente dører skal finnes i umiddelbar nærhet av dørene 
for å gjøre det mulig å betjene dørene minst ti ganger etter feil i kontrollsystemet eller den sentrale 
krafttilførselen (helt åpne og helt lukket) ved bruk av lokale betjeningsinnretninger.

.9 Svikt i kontrollsystemet eller den sentrale krafttilførselen ved en dør skal ikke hindre at de andre dørene 
fungerer på en sikker måte.

.10 Fjernutløste skyvedører eller maskinelt betjente dører skal være utstyrt med en alarm som lyder i minst 
5 sekunder, men høyst 10 sekunder etter at døren er utløst fra den sentrale kontrollstasjonen, og før 
døren begynner å bevege seg, og som fortsetter å lyde til døren er helt lukket.

.11 En dør som er konstruert for å åpne seg igjen når den møter en hindring, skal åpne seg igjen, men ikke 
mer enn én meter fra kontaktpunktet.

.12 På dobbelte pendeldører som er utstyrt med en smekklås som er nødvendig for brannmotstanden, skal 
låsen aktiveres automatisk av dørene når de utløses av betjeningssystemet.

.13 Dører som gir direkte atkomst til spesiallasterom, og som er maskinelt betjent og lukkes automatisk, 
behøver ikke være utstyrt med alarmer og fjernutløsingsmekanismer som påkrevd i nr. .3 og .10.

.14 Komponentene i det lokale betjeningssystemet skal være tilgjengelige for vedlikehold og justering.

.15 Maskinelt betjente dører skal være utstyrt med et betjeningssystem av godkjent type som skal kunne 
benyttes i tilfelle av brann, som fastsatt i samsvar med «Regelverk for brannprøvingsmetoder». Dette 
systemet skal oppfylle følgende krav:

.15.1 Betjeningssystemet skal kunne aktivere døren ved en temperatur på minst 200 °C i minst 
60 minutter ved normal krafttilførsel.

.15.2 Krafttilførselen til alle andre dører der det ikke er brann, skal ikke påvirkes.

.15.3 Ved temperaturer som overstiger 200 °C skal betjeningssystemet være automatisk isolert fra 
krafttilførselen og skal kunne holde døren lukket opptil minst 945 °C.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.5 Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger 
av glass, vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke finnes noe krav om at slike avgrensninger skal ha 
brannmotstand i klasse «A» i henhold til regel 10. Likeledes får kravene til brannmotstand i klasse «A» ikke 
anvendelse på utvendige dører i overbygninger og dekkshus.
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .5 får nr. .5a anvendelse:

5a. Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger 
av glass, vinduer og lysventiler, forutsatt at det ikke finnes noe krav om at slike avgrensninger skal ha 
brannmotstand i klasse «A» i henhold til regel 10.

Kravene til brannmotstand i klasse «A» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på utvendige 
dører, bortsett fra utvendige dører i overbygning og dekkshus som vender ut mot redningsutstyr, 
innskipingsstasjoner og utvendige mønstringsstasjonsområder, utvendige trapper og åpne dekk som 
benyttes som rømningsveier. Dører til trapperom behøver ikke oppfylle dette kravet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.6 Bortsett fra for vanntette dører, værtette dører (delvis vanntette dører), dører som fører til åpent dekk, og 
dører som må være rimelig gasstette, skal alle dører i klasse «A» i trapperom, fellesrom og skott i vertikale 
hovedsoner i rømningsveier være utstyrt med en selvlukkende slangeåpning som med hensyn til materiale, 
konstruksjon og brannmotstand er likeverdig med døren den er installert i, og skal ha en fri åpning på 
150 mm² med døren lukket og være plassert i dørens nedre kant, på motsatt side fra dørhengslene, eller, for 
skyvedører, nærmest åpningen.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.7 Dører og dørkarmer i skiller i klasse «B» og lukkeinnretningene deres skal ha en lukkemetode som er like 
motstandsdyktig mot brann som skillene, bortsett fra at ventilasjonsåpninger kan tillates i den nedre delen 
av slike dører. Når det er slike åpninger i eller under en dør, skal det samlede nettoareal av enhver slik åpning 
eller åpninger ikke være større enn 0,05 m². Alternativt er det tillatt med en ikke-brennbar ventilasjonskanal 
mellom lugaren og korridoren, plassert under sanitærenheten, når kanalens tverrsnittsareal ikke overstiger 
0,05 m2. Alle ventilasjonsåpninger skal være utstyrt med en rist av ikke-brennbart materiale. Dørene skal 
være ikke-brennbare.

.7.1 Av hensyn til støyreduksjon kan myndigheten som likeverdig løsning tillate dører med innebygd 
ventilasjonslydsluse med åpning nederst på én side av døren og øverst på den andre siden, forutsatt at 
følgende bestemmelser overholdes:

.1 Den øvre åpningen skal alltid vende mot korridoren og skal være utstyrt med et gitter av ikke-brennbart 
materiale og et automatisk brannspjeld som aktiveres ved en temperatur på ca. 70 °C.

.2 Den nedre åpningen skal være utstyrt med et gitter av ikke-brennbart materiale.

.3 Dørene skal prøves i samsvar med resolusjon A.754 (18).

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.8 Lugardører i skiller i klasse «B» skal være av selvlukkende type. Innretninger som holder dørene åpne, er 
ikke tillatt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.9 Kravene til brannmotstand i klasse «B» for et skips ytre avgrensninger får ikke anvendelse på skillevegger 
av glass, vinduer og lysventiler. Likeledes får kravene til brannmotstand i klasse «B» ikke anvendelse på 
utvendige dører i overbygninger og dekkshus. For skip som fører færre enn 36 passasjerer, kan flaggstatens 
myndighet tillate bruk av brennbare materialer i dører som skiller lugarer fra individuelle innvendige 
sanitærrom som dusjer.

8 Beskyttelse av trapper og heiser i rom i innredningen og arbeidsrom (R 29)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Alle trapper skal ha bærekonstruksjon av stål og være innelukket av skiller i klasse «A», med effektive 
midler til lukking av alle åpninger, med følgende unntak:

.1 En trapp som forbinder bare to dekk, behøver ikke være innelukket, forutsatt at dekkets motstandsdyktighet 
sikres med forsvarlige skott eller dører i ett mellomdekksrom. Når en trapp er innelukket bare på ett 
mellomdekk, skal trapperommet være beskyttet i samsvar med tabellene for dekk i regel 4 og 5.
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.2 Trapper kan være montert uten trapperom i fellesrom, forutsatt at de i sin helhet ligger innenfor et slikt 
fellesrom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2 Trapperom skal ha direkte atkomst til korridorene og ha tilstrekkelig areal til å hindre trengsel, idet det tas 
hensyn til det antall personer som vil kunne bruke dem i en nødssituasjon.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D: Innenfor slike trapperom er det tillatt bare med allment tilgjengelige 
toaletter, skap av ikke-brennbart materiale til oppbevaring av sikkerhetsutstyr og åpne informasjonsskranker.

Bare fellesrom, korridorer, allment tilgjengelige toaletter, spesiallasterom, andre rømningstrapper som 
kreves etter regel 6-1.5, og utvendige arealer kan ha direkte atkomst til slike trapperom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3 Heissjakter skal være slik montert at de hindrer bevegelse av røyk og flamme fra ett mellomdekk til et annet, 
og skal være utstyrt med lukkemidler slik at det er mulig å kontrollere trekk og røyk.

9 Ventilasjonssystemer (R 32)

.1 Skip som fører mer enn 36 passasjerer:

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Ventilasjonssystemet skal, i tillegg til nr. .1 i regel 32, også oppfylle kravene i nr. .2.2-.2.6, .2.8 og .2.9 i 
regel 32.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.2 I alminnelighet skal ventilasjonsvifter være slik plassert at kanalene til de forskjellige rommene holdes 
innenfor den samme vertikale hovedsonen.

.3 Når ventilasjonssystemer er ført gjennom dekk, skal det i tillegg til de tiltak for dekkets brannmotstand 
som er påbudt etter regel II-2/A/12.1, treffes tiltak for å redusere sannsynligheten for at røyk og varme 
gasser trenger fram fra et mellomdekksrom til et annet gjennom systemet. I tillegg til de isolasjonskrav 
som er fastsatt i denne regel, skal vertikale kanaler om nødvendig være isolert som påbudt etter de 
aktuelle tabeller i regel 4.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.4 Ventilasjonskanaler skal være av følgende materialer:

.1 Kanaler med tverrsnittsareal på minst 0,075 m² og alle vertikale kanaler med forbindelse til mer enn 
ett enkelt mellomdekksrom skal være av stål eller annet likeverdig materiale.

.2 Kanaler med tverrsnittsareal på under 0,075 m² med unntak av vertikale kanaler nevnt i nr. .1.4.1 
skal være av ikke-brennbare materialer. Dersom slike kanaler går gjennom skiller i klasse «A» eller 
«B», skal det tas behørig hensyn til å sikre skillets brannmotstand.

.3 Korte kanallengder som i alminnelighet ikke er mer enn 0,02 m² i tverrsnittsareal og heller ikke over 
to meter lange, behøver ikke være av ikke-brennbare materialer, forutsatt at alle følgende vilkår er 
oppfylt:

.1 Kanalen er av et materiale med lav brannfare til tilfredshet for flaggstatens myndighet,

.2 kanalen brukes bare i den avsluttende enden av ventilasjonssystemet, og

.3 kanalen er ikke plassert nærmere enn 600 mm målt i kanalens lengderetning fra en 
gjennomføring i et skille av klasse «A» eller «B», herunder gjennomgående takkledninger av 
klasse «B».
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .1 får nr. .1a anvendelse:

 .1a Kanalen skal være av et materiale som har lav flammespredningsevne.

.5 Trapperom skal være ventilert og skal betjenes bare av et uavhengig vifte- og kanalsystem som ikke skal 
betjene noen andre rom i ventilasjonssystemet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.6 All mekanisk ventilasjon med unntak av ventilasjon i maskinrom og lasterom og ethvert alternativt 
system som måtte være påbudt etter nr. 9.2.6, skal være utstyrt med betjeningsinnretninger som er 
slik gruppert at alle vifter kan stoppes fra en hvilken som helst av to atskilte plasser som skal ligge så 
langt fra hverandre som praktisk mulig. Betjeningsinnretninger for den mekaniske ventilasjonen av 
maskinrom skal også være slik gruppert at de kan betjenes fra to plasser, med én av disse plassert utenfor 
slike rom. Vifter som betjener mekaniske ventilasjonssystemer for lasterom, skal kunne stoppes fra et 
sikkert sted utenfor slike rom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.7 Dersom fellesrom strekker seg over tre eller flere åpne dekk og inneholder brennbare gjenstander som 
møbler og innelukkede rom som butikker, kontorer og restauranter, skal rommet være utstyrt med et 
røykavtrekkssystem. Røykavtrekkssystemet skal aktiveres av det påbudte røykdeteksjonssystemet og 
skal kunne betjenes manuelt. Viftene skal ha slik størrelse at hele luftvolumet i rommet kan skiftes ut på 
10 minutter eller mindre.

.8 Ventilasjonskanaler skal være utstyrt med inspeksjons- og rengjøringsluker med egnet plassering, når 
det er rimelig og praktisk mulig.

.9 Avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser der det vil kunne samle seg fett, skal oppfylle kravene i 
nr. .9.2.3.2.1 og .9.2.3.2.2 og skal være utstyrt med:

.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, med mindre det er montert et alternativt, godkjent 
fettfjerningssystem,

.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen som virker automatisk og har fjernbetjening, 
og i tillegg et fjernbetjent brannspjeld plassert i den øvre enden av kanalen,

.3 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen,

.4 fjernbetjeningsinnretninger til å stenge av avtrekksvifter og tilførselsvifter, til å betjene 
brannspjeldene nevnt i nr. .2 og til å betjene brannslokkingssystemet, som skal være plassert på et 
sted nær inngangen til byssen. Dersom det er installert et system med flere forgreninger, skal det 
finnes midler til å stenge alle forgreningene som har avtrekk gjennom den samme hovedkanalen før 
det slippes et brannslokkingsmiddel ut i systemet, og

.5 hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker.

.2 Skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Ventilasjonskanaler skal være av ikke-brennbart materiale. Korte kanallengder som i alminnelighet ikke 
er mer enn to meter lange og ikke er mer enn 0,02 m² i tverrsnittsareal, behøver likevel ikke være ikke-
brennbare, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

.1 Disse kanalene skal være av et materiale som flaggstatens myndighet mener har lav brannfare,

.2 de kan brukes bare i enden av ventilasjonsinnretningen, og

.3 de skal ikke være plassert nærmere enn 600 mm målt i kanalens lengderetning fra en åpning i et 
skille i klasse «A» eller «B», herunder gjennomgående takkledninger i klasse «B».
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .1 får nr. .1a anvendelse:

.1a Disse kanalene skal være av et materiale som har lav flammespredningsevne.

.2a Når ventilasjonskanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m² går gjennom skott eller dekk i klasse 
«A», skal åpningene være fôret med en stålplatehylse, med mindre kanalene som går gjennom skottene eller 
dekkene, er av stål i nærheten av gjennomføringen gjennom dekket eller skottet, og kanalene og hylsene skal 
på dette sted oppfylle følgende vilkår:

.1 Hylsene skal ha en tykkelse på minst 3 mm og en lengde på minst 900 mm. Ved gjennomføring gjennom 
skott skal denne lengde helst være fordelt med 450 mm på hver side av skottet. Disse kanalene, eller 
hylser som fôrer slike kanaler, skal ha brannisolasjon. Isolasjonen skal ha minst samme brannmotstand 
som skottet eller dekket som kanalen går gjennom.

.2 Kanaler med et fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,075 m² skal, i tillegg til kravene i nr. .9.2.2.1, være 
utstyrt med brannspjeld. Brannspjeldet skal fungere automatisk, men skal også kunne stenges manuelt 
fra begge sider av skottet eller dekket. Spjeldet skal være utstyrt med en indikator som viser om 
spjeldet er åpent eller stengt. Brannspjeld kreves likevel ikke der kanaler går gjennom rom omgitt av 
skiller i klasse «A» uten å betjene disse rommene, forutsatt at kanalene har samme brannmotstand 
som skillene de går gjennom. Brannspjeld skal være lett tilgjengelige. I nye skip i klasse B, C og D 
bygd 1. januar 2003 eller senere der brannspjeld er plassert bak takkledninger eller garneringer, skal 
disse takkledningene eller garneringene være utstyrt med en inspeksjonsdør med et skilt som viser 
brannspjeldets identifikasjonsnummer. Brannspjeldets identifikasjonsnummer skal også finnes på de 
nødvendige fjernbetjeningsinnretningene.

.2b I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere der en tynnvegget kanal med et fritt 
tverrsnittsareal likt eller mindre enn 0,02 m2 passerer gjennom skott eller dekk i klasse «A», skal åpningen 
være fôret med en stålplatehylse med en tykkelse på minst 3 mm og en lengde på minst 200 mm, helst 
delt med 100 mm på hver side av skottet, eller, når det gjelder dekk, helt lagt på undersiden av dekket der 
gjennomføringen er.

.3 Kanaler for ventilasjon av maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom skal ikke gå 
gjennom rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner, med mindre de oppfyller vilkårene fastsatt 
i nr. .9.2.3.1.1-.9.2.3.1.4 eller .9.2.3.2.1 og .9.2.3.2.2:

.1.1 Kanalene er av stål med tykkelse på minst 3 mm dersom bredden eller diameteren er inntil 300 mm, 
og på minst 5 mm dersom bredden eller diameteren er 760 mm eller mer; for slike kanaler med bredde 
eller diameter mellom 300 mm og 760 mm skal tykkelsen bestemmes ved interpolasjon,

.1.2  kanalene har hensiktsmessige støtter og avstiving,

.1.3 kanalene er utstyrt med automatiske brannspjeld nær skillene de går gjennom, og

.1.4  kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard fra maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom eller 
spesiallasterom til et punkt minst 5 meter bortenfor hvert brannspjeld,

 eller

.2.1  kanalene er laget av stål i samsvar med nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2, og

.2.2  kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard i hele sin lengde i rom i innredningen, arbeidsrom 
eller kontrollstasjoner.

 Gjennomføringer i skiller i hovedsoner skal likevel også oppfylle kravene i nr. .9.2.8.
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 I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal ventilasjonssystemene for maskinrom 
i kategori «A», kjøretøyrom, roro-lasterom, bysser, spesiallasterom og lasterom generelt være atskilt fra 
hverandre og fra ventilasjonssystemene som betjener andre rom. Unntatt er bysseventilasjonssystemer 
i passasjerskip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, som ikke behøver å være fullstendig atskilt, men 
kan betjenes av separate kanaler fra en ventilasjonsenhet som betjener andre rom. I alle tilfeller skal det 
være montert et automatisk brannspjeld i bysseventilasjonskanalen nær ventilasjonsenheten.

.4 Kanaler for ventilasjon av rom i innredningen, arbeidsrom eller kontrollstasjoner skal ikke gå gjennom 
maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom med mindre de oppfyller vilkårene fastsatt i 
nr. .9.2.4.1.1-.9.2.4.1.3 eller .9.2.4.2.1 og .9.2.4.2.2:

.1.1  Kanaler som går gjennom maskinrom, bysse, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom, er laget av 
stål i samsvar med nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2,

.1.2  det er montert automatiske brannspjeld nær avgrensningene som de går gjennom, og

.1.3  motstandsdyktigheten til maskinrommets, byssens, bildekkets, roro-lasterommets eller 
spesiallasterommets avgrensninger er opprettholdt ved gjennomføringen,

 eller

.2.1  kanaler som går gjennom maskinrom, bysse, bildekk, roro-lasterom eller spesiallasterom, er laget av 
stål i samsvar med nr. .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2, og

.2.2 kanalene er isolert i samsvar med «A-60»-standard gjennom maskinrom, bysser, bildekk, roro-lasterom 
eller spesiallasterom.

 Gjennomføringer i skiller i hovedsoner skal likevel også oppfylle kravene i nr. .9.2.8.

.5 Ventilasjonskanaler med fritt tverrsnittsareal på mer enn 0,02 m² som går gjennom skott i klasse «B», skal 
være fôret med en stålplatehylse med lengde 900 mm, helst fordelt med 450 mm på hver side av skottet, med 
mindre kanalen er laget av stål i denne lengden.

.6 På kontrollstasjoner utenfor maskinrom skal det treffes tiltak som er praktisk gjennomførbare, for å sikre 
uavbrutt ventilasjon, sikt og fravær av røyk, slik at det i tilfelle av brann kan føres tilsyn med maskineriet og 
utstyret der og det fortsatt kan fungere effektivt. Det skal finnes alternative og atskilte midler for lufttilførsel, 
og luftinntak til de to tilførselskildene skal være slik plassert at risikoen for at begge inntakene trekker inn 
røyk samtidig, reduseres mest mulig. Disse bestemmelsene behøver ikke få anvendelse på kontrollstasjoner 
som ligger på, og som har åpning ut mot, et åpent dekk, eller dersom lokale lukkeinnretninger ville være like 
effektive.

.7 Dersom de går gjennom rom i innredningen eller rom som inneholder brennbare materialer, skal 
avtrekkskanalene fra komfyrer i bysser bestå av skiller i klasse «A». Hver avtrekkskanal skal være utstyrt 
med:

.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring,

.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen,

.3 innretninger som kan betjenes fra byssen til å stoppe avtrekksviftene, og

.4 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen.
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.8 Dersom det er nødvendig at en ventilasjonskanal går gjennom et skille i en vertikal hovedsone, skal 
det være montert et sviktsikkert brannspjeld med automatisk lukking i umiddelbar nærhet av skillet. 
Spjeldet skal også kunne lukkes manuelt fra begge sider av skillet. Betjeningsstedet skal være lett 
tilgjengelig og merket med rød, lysreflekterende farge. Kanalen mellom skillet og spjeldet skal være av 
stål eller annet likeverdig materiale og om nødvendig isolert i samsvar med kravene i regel II--2/A/12.1. 
Spjeldet skal minst på én side av skillet være utstyrt med en synlig indikator som viser om spjeldet er 
åpent eller stengt.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.9 Hovedinntakene og -uttakene fra alle ventilasjonssystemer skal kunne stenges fra utsiden av rommet 
som ventileres.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.10 Mekanisk ventilasjon av rom i innredningen, arbeidsrom, lasterom, kontrollstasjoner og maskinrom skal 
kunne stoppes fra et lett tilgjengelig sted utenfor rommet som ventileres. Dette stedet bør ikke lett kunne 
bli isolert i tilfelle av brann i rommene som ventileres. Midlene til å stoppe den mekaniske ventilasjonen 
av maskinrom skal være helt atskilt fra midlene til å stoppe ventilasjonen av andre rom.

.3 ALLE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Følgende innretninger skal prøves i samsvar med IMOs «Regelverk for brannprøvingsmetoder»:

.1 brannspjeld, herunder relevante betjeningsmidler, og

.2 kanalgjennomføringer i skiller i klasse «A». Når stålhylser er direkte sammenføyd med ventilasjonskanaler 
ved hjelp av naglede eller påskrudde flenser eller ved sveising, er slik prøving ikke nødvendig.

.10 Vinduer og lysventiler (R 33)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1 Alle andre vinduer og lysventiler i skott i rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner enn dem 
som omfattes av bestemmelsene i regel 7.5, skal være slik laget at motstandskravene til den skottype de er 
montert i, oppfylles.

For skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette fastsettes i samsvar med IMOs 
regelverk for brannprøvingsmetoder.

.2 Uten hensyn til kravene i tabellene i regel 4 og 5 skal alle vinduer og lysventiler i skott som skiller rom i 
innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner fra friluft, være laget med rammer av stål eller annet egnet 
materiale. Glasset skal være montert i metallramme eller -vinkel.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM FØRER MER ENN 36 PASSASJERER:

.3 Vinduer som vender ut mot redningsutstyr, innskipingsområder og mønstringsstasjoner, utvendige trapper 
og åpne dekk som brukes som rømningsveier, og vinduer som ligger under innskipingsområder for 
redningsflåter og evakueringssklier, skal ha brannmotstand i samsvar med kravene i tabellene i regel 4. 
Dersom det finnes egne automatiske sprinklerhoder for vinduer, kan A-0-vinduer godtas som likeverdige.

På skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere må de egne automatiske sprinklerhodene være

.1 egne sprinklerhoder plassert over vinduene og installert i tillegg til de konvensjonelle taksprinklerne, 
eller

.2 konvensjonelle taksprinklerhoder slik plassert at vinduet er beskyttet med en gjennomsnittlig 
vanntilførsel på minst 5 liter/m2 per minutt, og det ekstra vindusområdet omfattes av beregningen av 
området som dekkes.

Vinduer plassert i skipets side under innskipingsområdene for livbåter skal ha en brannmotstand som minst 
tilsvarer «A-0»-standarden.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SOM IKKE FØRER MER ENN 36 PASSASJERER, SAMT EKSISTERENDE 
SKIP I KLASSE B:

.4 Uten hensyn til kravene i tabellene i regel II-2/B/5 skal det tas særlig hensyn til brannmotstanden for 
vinduer som vender ut mot åpne eller innelukkede innskipingsområder for livbåter og redningsflåter, og til 
brannmotstanden for vinduer plassert under slike områder i en slik posisjon at det vil hindre utsetting av eller 
innskiping i livbåter eller redningsflåter dersom vinduene svikter under en brann.

11 Begrenset bruk av brennbare materialer (R 34)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Med unntak av lasterom, postrom, bagasjerom eller kjølerom i arbeidsrom skal alle kledninger, underlag, 
sperrer mot trekk, takkledninger og isolasjoner være av ikke-brennbart materiale. Delskott eller dekk som 
brukes til å dele opp et rom for nytteformål eller for utsmykningsformål, skal også være av ikke-brennbart 
materiale.

.2 Sperresjikt for damp og lim som brukes i forbindelse med isolasjon for kjøleanlegg, samt isolasjon av 
tilhørende rørarmatur behøver ikke være ikke-brennbare, men de skal brukes i så liten utstrekning som 
mulig, og deres udekkede overflater skal ha en motstandsdyktighet mot flammespredning i samsvar med 
prøvingsmetoden i IMO-resolusjon A.653 (16).

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .2 får nr. .2a anvendelse:

.2a Sperresjikt for damp og lim som brukes i forbindelse med isolasjon for kjøleanlegg, samt isolasjon av 
tilhørende rørarmatur behøver ikke være ikke-brennbare, men de skal brukes i så liten utstrekning som 
mulig, og deres udekkede overflater skal ha lav flammespredningsevne.

.3 Følgende overflater skal ha lav flammespredningsevne:

.1 Utsatte overflater i korridorer og trapperom og på skott, på kledning på skillevegger og takkledninger i 
alle rom i innredningen, og arbeidsrom og kontrollstasjoner.

.2 Innelukkede eller utilgjengelige rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner.

.4 Det samlede volum av brennbare belegg, listverk, dekorasjoner og finér i ethvert rom i innredningen og 
arbeidsrom skal ikke overstige et volum tilsvarende 2,5 mm finér på den sammenlagte overflate av vegger 
og tak. Møbler festet til garneringer, skott eller dekk behøver ikke tas med i beregningen av det samlede 
volumet av brennbare materialer.

For skip utstyrt med et automatisk sprinkleranlegg som er i samsvar med bestemmelsene i regel II--2/A/8, 
kan volumet foran omfatte noen brennbare materialer brukt til oppsetting av skiller i klasse «C».

.5 Finér som brukes på overflater, og kledning som omfattes av kravene i nr. .3, skal ha en varmeverdi som ikke 
overstiger 45 MJ/m² av arealet for den anvendte tykkelse.

.6 Møbler i trapperom skal være begrenset til sittemøbler. Disse skal være fastmonterte, begrenset til seks 
sitteplasser på hvert dekk i hvert trapperom, ha begrenset brannfare og ikke være en hindring i passasjerenes 
rømningsvei. Flaggstatens myndighet kan tillate ytterligere sittemøbler i hovedresepsjonsområdet i et 
trapperom dersom disse er festet, ikke-brennbare og ikke er en hindring i passasjerenes rømningsvei. Det 
er ikke tillatt med møbler i passasjer- og besetningskorridorer som danner rømningsveier i lugarområder. I 
tillegg kan skap av ikke-brennbart materiale til oppbevaring av sikkerhetsutstyr som er påkrevd etter reglene, 
tillates. Drikkevannsautomater og ismaskiner kan tillates i korridorer, forutsatt at de er fastmontert og ikke 
begrenser rømningsveienes bredde. Dette gjelder også for dekorative blomster- eller plantearrangementer, 
statuer eller andre kunstgjenstander som malerier og gobeliner i korridorer og trapper.

.7 Maling, lakk og andre overflatebehandlingsmidler som brukes på udekkede innvendige flater, skal ikke 
kunne skape store mengder røyk og giftige stoffer.
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SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .7 får nr. .7a anvendelse:

.7a. Maling, lakk og andre overflatebehandlingsmidler som brukes på udekkede innvendige flater, skal ikke 
kunne skape store mengder røyk og giftige stoffer, som bestemt i samsvar med IMOs «Regelverk for 
brannprøvingsmetoder».

.8 Underste dekkskledning skal, dersom det brukes i rom i innredningen og kontrollstasjoner, være av 
godkjent materiale som ikke lett antennes, som bestemt i samsvar med prøvingsmetodene i IMO-resolusjon 
A.687 (17), eller forårsaker fare for forgiftning eller eksplosjon ved høye temperaturer.

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I stedet for nr. .8 får nr. .8a anvendelse:

.8a. Underste dekksbekledning skal, dersom det brukes i rom i innredningen, arbeidsrom og kontrollstasjoner, 
være av godkjent materiale som ikke lett antennes eller forårsaker fare for forgiftning eller eksplosjon ved 
høye temperaturer, som bestemt i samsvar med IMOs regelverk for brannprøvingsmetoder.

12 Konstruksjonsdetaljer (R 35)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

I rom i innredningen og arbeidsrom, kontrollstasjoner, korridorer og trapper skal

.1 lukkede luftrom bak himlinger, paneler eller kledninger være passende oppdelt med tettsittende trekkstoppere 
plassert ikke mer enn 14 meter fra hverandre, og

.2 slike lukkede luftrom, herunder de som ligger bak kledninger i trapper, sjakter osv. i vertikal retning, være 
lukket ved hvert dekk.

13 Faste branndeteksjons- og brannalarmsystemer og automatiske sprinkler-, branndeteksjons- og 
brannalarmsystemer (R 14) (R 36)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 I skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og i skip med lengde mindre enn 24 meter skal det i hver enkelt 
sone, både vertikal og horisontal, i alle rom i innredningen og arbeidsrom og i kontrollrom, unntatt rom som 
ikke har vesentlig brannfare, f.eks. tomrom, sanitærrom osv., være montert

.1 et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i 
regel II-2/A/9, og som er slik montert og innrettet at det oppdager brann i slike rom; i nye skip i klasse 
B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere dessuten et system som oppdager røyk i korridorer, trapper 
og rømningsveier i rom i innredningen, eller

.2 et automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller 
kravene i regel II-2/A/8 eller IMO-retningslinjene for et godkjent tilsvarende sprinkleranlegg som angitt 
i IMO-resolusjon A.800 (19), og som er slik montert og innrettet at det beskytter disse rommene, og i 
tillegg et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i 
regel II-2/A/9 og er slik montert og innrettet at det oppdager røyk i korridorer, trapper og rømningsveier 
i rom i innredningen.

.2 Skip som fører mer enn 36 passasjerer, bortsett fra skip med lengde mindre enn 24 meter, skal være utstyrt 
med følgende:

Et automatisk sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene 
i regel II-2/A/8 eller IMO-retningslinjene for et godkjent tilsvarende sprinkleranlegg som angitt i IMO-
resolusjon A.800 (19), i alle arbeidsrom, kontrollstasjoner og rom i innredningen, herunder korridorer og 
trapper.

Alternativt kan kontrollstasjoner der vann kan skade viktig utstyr, utstyres med et godkjent fastmontert 
brannslokkingsutstyr av en annen type.



12.2.2015 Nr. 10/515EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Det skal være installert et fastmontert branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller 
kravene i regel II-2/A/9, montert og arrangert slik at det oppdager røyk i arbeidsrom, kontrollstasjoner og 
rom i innredningen, herunder korridorer og trapper. Røykdetektorer behøver ikke være installert i private 
bad og i bysser.

Rom som har liten eller ingen brannfare, f.eks. tomrom, allment tilgjengelige toaletter, CO2-rom og lignende 
rom, behøver ikke være utstyrt med et automatisk sprinkleranlegg eller fastmontert branndeteksjons- og 
brannalarmsystem.

.3 I periodisk ubemannede maskinrom skal det være installert et fastmontert branndeteksjons- og 
brannalarmsystem av godkjent type, i samsvar med de aktuelle bestemmelser i regel II-2/A/9.

Dette branndeteksjonssystemet skal være slik konstruert og detektorene slik plassert at de hurtig oppdager 
et brannutbrudd i enhver del av disse rommene og under normale driftsforhold for maskineriet og normal 
variasjon i ventilasjon nødvendiggjort av mulig varierende omgivelsestemperaturer. Med unntak av 
rom med begrenset høyde og der slik bruk passer særlig godt, skal deteksjonssystemer som bruker bare 
varmedetektorer, ikke være tillatt. Deteksjonssystemet skal sette i gang akustiske og optiske alarmer som er 
tydelig forskjellige fra alarmer fra eventuelle andre systemer som ikke varsler brann, på tilstrekkelig mange 
steder til å sikre at alarmen høres og observeres på kommandobroen og av en ansvarlig maskinoffiser.

Når kommandobroen er ubemannet, skal alarmen lyde på et sted der et ansvarlig besetningsmedlem har vakt.

Etter installering skal systemet prøves under varierende driftsforhold for maskinen og ventilasjon.

14 Beskyttelse av spesiallasterom (R 37)

.1 Bestemmelser som får anvendelse på spesiallasterom, enten de ligger over eller under skottdekket

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B SOM FØRER MER ENN 
36 PASSASJERER:

.1 Alminnelige bestemmelser

.1 Hovedprinsippet som ligger til grunn for bestemmelsene i denne regel, er at siden vanlig inndeling 
i vertikale hovedsoner kanskje ikke er praktisk mulig i spesiallasterom, må likeverdig beskyttelse 
oppnås i slike rom ved inndeling i horisontale soner og installering av et effektivt fastmontert 
brannslokkingssystem. En horisontal sone i henhold til denne regel kan omfatte spesiallasterom 
som går over flere enn ett dekk, forutsatt at den samlede frie høyden for kjøretøyer ikke overstiger 
10 meter.

.2 Kravene i regel II-2/A/12, II-2/B/7 og II-2/B/9 til opprettholdelse av motstandsevnen i vertikale 
soner får tilsvarende anvendelse på dekk og skott som danner de avgrensninger som skiller 
horisontale soner fra hverandre og fra resten av skipet.

.2 Konstruksjonsmessig beskyttelse

.1 På nye skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal grenseskottene og dekkene i spesiallasterom 
være isolert etter «A-60»-standard. Dersom et åpent dekksrom (som definert i regel 4.2.2 (5)), 
et sanitærrom eller lignende rom (som definert i regel 4.2.2(9)) eller en tank, et tomrom eller 
hjelpemaskinrom med liten eller ingen brannfare (som definert i regel 4.2.2(10)) ligger på én side 
av skillet, kan standarden likevel reduseres til «A-0».

 Dersom brennoljetanker befinner seg under et spesiallasterom, kan motstandsdyktigheten i dekket 
mellom slike rom reduseres til «A-0»-standard.

.2 På nye skip som ikke fører mer enn 36 passasjerer, og eksisterende skip i klasse B som fører mer 
enn 36 passasjerer, skal grenseskottene i spesiallasterom isoleres som fastsatt for rom i kategori (11) 
i tabell 5.1 i regel 5 og de horisontale avgrensningene som fastsatt for rom i kategori (11) i tabell 5.2 
i regel 5.

.3 Det skal finnes indikatorer på kommandobroen som angir når en branndør som fører til eller fra 
spesiallasterommene, er lukket.

 Dører til spesiallasterom skal være av en slik konstruksjon av de ikke kan holdes permanent åpne, 
og skal holdes lukket under fart.
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.3 Fastmontert brannslokkingssystem

Hvert spesiallasterom skal være utstyrt med et godkjent, fastmontert vannforstøvingssystem for manuell 
betjening som skal kunne beskytte alle deler av alle dekk og kjøretøyplattformer i slike rom.

For nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal slike vannforstøvingssystemer ha

.1 en trykkmåler på ventilmanifolden,

.2 tydelig merking på hver enkelt ventil på manifolden som viser hvilket rom den betjener,

.3 instruksjoner for vedlikehold og betjening i rommet der ventilene er plassert, og

.4 et tilstrekkelig antall lenseventiler.

Flaggstatens myndighet kan tillate bruk av andre fastmonterte brannslokkingssystemer som ved en 
prøving i full skala under forhold som simulerer brann i flytende bensin i et spesiallasterom, har vist 
seg ikke å være mindre effektiv når det gjelder å kontrollere de typene brann som kan oppstå i slike 
rom. Slike fastmonterte vannforstøvingssystemer eller andre tilsvarende brannslokkingssystemer skal 
være i samsvar med bestemmelsene i IMO-resolusjon A.123 (V), og det skal tas hensyn til IMO MSC/
Circ. 914 «Retningslinjer for godkjenning av alternative vannbaserte brannslokkingssystemer for bruk 
i spesiallasterom».

.4 Brannpatruljer og branndeteksjon

.1 Det skal finnes et effektivt patruljeringssystem i spesiallasterom. I ethvert slikt rom der det ikke til 
enhver tid under reisen blir holdt kontinuerlig brannvakt, skal det være installert et fastmontert 
branndeteksjons- og brannalarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i regel II-2/A/9. Det 
fastmonterte branndeteksjonssystemet skal hurtig kunne oppdage et brannutbrudd. Typen detektorer og 
deres innbyrdes avstand og plassering skal bestemmes idet det tas hensyn til virkningen av ventilasjon 
og andre relevante faktorer.

I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal systemet, etter at det er installert, 
prøves under normale ventilasjonsforhold og gi en samlet reaksjonstid som flaggstatens myndighet er 
tilfreds med.

.2 Det skal finnes manuelle brannmeldere etter behov i hele spesiallasterommet, og én skal være plassert i 
nærheten av hver utgang fra slike rom.

I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal manuelle brannmeldere være slik 
plassert at ingen del av rommet er mer enn 20 meter fra en manuell brannmelder.

.5 Bærbart brannslokkingsutstyr

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.5a. I hvert spesiallasterom skal det finnes

.1 minst tre vanntåkesprederenheter,

.2 en bærbar skumpost som oppfyller bestemmelsene i regel II-2/A/6.2, forutsatt at minst to slike poster er 
tilgjengelige på skipet for bruk i slike rom, og

.3 minst ett bærbart brannslokkingsapparat plassert ved hver atkomst til slike rom.
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NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

.5b. Bærbare brannslokkingsapparater skal være plassert på alle dekksnivåer i alle lasterom eller rom der 
det transporteres kjøretøyer, høyst 20 meter fra hverandre på begge sider av rommet. Minst ett bærbart 
brannslokkingsapparat skal være plassert ved hver atkomst til slike rom.

I tillegg skal det være følgende brannslokkingsinnretninger i spesiallasterom:

.1 minst tre vanntåkesprederenheter, og

.2 en bærbar skumpost som oppfyller bestemmelsene i «Regelverk for brannvernsystemer», forutsatt 
at minst to slike poster er tilgjengelige på skipet for bruk i slike roro-rom.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.6 Ventilasjonsanlegg

.1 Det skal være installert et effektivt, mekanisk ventilasjonsanlegg til spesiallasterommene, med 
tilstrekkelig kapasitet til å skifte ut luften minst 10 ganger per time. Dette anlegget skal være 
fullstendig atskilt fra andre ventilasjonsanlegg, og skal alltid være i drift når det er kjøretøyer i slike 
rom. Luften skal skiftes ut minst 20 ganger per time under lasting og lossing av kjøretøyer.

 Ventilasjonskanaler som betjener spesiallasterom, og som kan effektivt avstenges, skal være atskilt 
for hvert slikt rom. Anlegget skal kunne betjenes fra et sted utenfor slike rom.

.2 Ventilasjonen skal være slik at den hindrer lagdannelse i luften og at det oppstår luftlommer.

.3 Det skal være en innretning på kommandobroen som viser eventuelt bortfall av eller reduksjon i den 
påkrevde ventilasjonskapasiteten.

.4 Det skal være truffet tiltak som muliggjør hurtig stopp og effektiv stenging av ventilasjonsanlegget 
i tilfelle brann, under hensyn til vær- og sjøforhold.

.5 Ventilasjonskanaler, herunder spjeld, skal være av stål og slik innrettet at det er til tilfredshet for 
flaggstatens myndighet.

 I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal ventilasjonskanaler som går 
gjennom horisontale soner eller maskinrom, være stålkanaler av klasse «A-60» konstruert i samsvar 
med regel II-2/B/9.2.3.1.1 og II-2/B/9.2.3.1.2.

.2 Tilleggsbestemmelser som får anvendelse bare på spesiallasterom over skottdekket

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1.1 Spygatt

 I betraktning av det alvorlige tap av stabilitet som vil kunne oppstå som følge av oppsamling av store 
vannmengder på dekket eller dekkene når det fastmonterte vannforstøvingsanlegget trer i virksomhet, 
skal det være montert spygatt for å sikre at slikt vann får hurtig og direkte avløp over bord.

NYE RORO-PASSASJERSKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE RORO-PASSASJERSKIP 
I KLASSE B:

.1.2 Avløp

.1.2.1 Avløpsventiler for spygatt, utstyrt med lukkemidler som kan betjenes fra et sted over 
skottdekket i samsvar med kravene i gjeldende internasjonale konvensjon om lastelinjer, skal 
holdes åpne når skipet er i sjøen.
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.1.2.2 Enhver betjening av ventilene nevnt i nr. .1.2.1 skal noteres i skipsdagboken.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2 Forholdsregler mot antenning av brannfarlige damper

.1 På et dekk eller en plattform, dersom en slik er installert, der det fraktes kjøretøyer, og der det kan 
forventes at eksplosive damper kan danne seg, unntatt plattformer med åpninger av tilstrekkelig 
størrelse til at bensingass kan trenge nedover, skal utstyr som kan utgjøre en tennkilde for 
brannfarlige damper, og særlig elektrisk utstyr og ledninger, være montert minst 450 mm over 
dekket eller plattformen. Elektrisk utstyr montert mer enn 450 mm over dekket eller plattformen 
skal være av en type som er slik innebygd og beskyttet at åpne gnister forhindres. Dersom det er 
nødvendig å montere elektrisk utstyr og ledninger mindre enn 450 mm over dekket eller plattformen 
av hensyn til sikker drift av skipet, kan slikt elektrisk utstyr og ledninger likevel monteres, forutsatt 
at de er av en sertifisert sikker type som er godkjent for bruk i en eksplosiv blanding av bensin og 
luft.

.2 Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type 
som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet av en slik 
avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, idet det tas hensyn til andre mulige tennkilder.

.3 Tilleggsbestemmelser som får anvendelse bare på spesiallasterom under skottdekket

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Pumping og lensing av rennesteiner

I betraktning av det alvorlige tap av stabilitet som kan oppstå som følge av oppsamling av store 
vannmengder på dekk eller tanktopp når det faste vannforstøvingsanlegget trer i virksomhet, kan 
flaggstatens myndighet kreve at det monteres ekstra pumpe- og lenseinnretninger i tillegg til det som er 
fastsatt etter kravene i regel II-1/C/3.

I nye skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal i slike tilfeller lensesystemet 
dimensjoneres for å fjerne minst 125 % av den samlede kapasiteten til både vannforstøvingssystemets 
pumper og det påkrevde antallet brannslangestrålerør. Lensesystemets ventiler skal kunne betjenes utenfor 
det beskyttede rommet fra en posisjon i nærheten av brannslokkingssystemets betjeningsinnretninger. 
Lensebrønner skal ha tilstrekkelig kapasitet og skal være plassert ved skipssiden i en innbyrdes avstand 
på høyst 40 meter i hvert vanntette rom.

.2 Forholdsregler mot antenning av brannfarlige damper

.1 Dersom det installeres elektrisk utstyr og ledninger, skal det være av en type som egner seg til bruk 
i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft. Annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for 
brannfarlige damper, er ikke tillatt.

.2 Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type 
som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet av en slik 
avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, idet det tas hensyn til andre mulige tennkilder.

.4 Permanente åpninger

SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Permanente åpninger i sideplater, i enden av spesiallasterom eller i dekket beliggende over slike skal være 
slik plassert at en brann i spesiallasterommet ikke utgjør noen fare for stuingsområder og innskipingsstasjoner 
for redningsfarkoster og rom i innredninger, arbeidsrom og kontrollstasjoner i overbygninger og dekkshus 
over spesiallasterommene.

15 Brannpatruljer samt branndeteksjons-, brannalarm- og personvarslingssystemer (R 40)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Manuelle brannmeldere som oppfyller kravene i regel II-2/A/9, skal være installert.

.2 Alle skip skal til enhver tid i sjøen eller i havn (unntatt når de er ute av drift) være slik bemannet eller utstyrt 
at enhver brannalarm mottas umiddelbart av et ansvarlig besetningsmedlem.
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.3 Det skal være montert en særskilt alarm som betjenes fra kommandobroen eller brannkontrollstasjonen for å 
tilkalle besetningen. Denne alarmen kan være en del av skipets generelle alarmsystem, men den skal kunne 
settes i gang uavhengig av alarmen til passasjerrommene.

.4 Det skal finnes et personvarslingssystem eller annet effektivt kommunikasjonsmiddel i hele innredningen og 
arbeidsrommene og kontrollstasjonene og åpne dekk.

I skip i klasse B, C og D bygd 1. januar 2003 eller senere skal dette personvarslingssystemet være i samsvar 
med kravene i regel III/6.5.

.5 NYE SKIP I KLASSE B, C OG D SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

For skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal det opprettholdes et effektivt patruljeringssystem, slik at 
utbrudd av brann kan oppdages raskt. Hvert medlem av brannpatruljen skal være opplært til å kjenne skipets 
innretning samt plassering og betjening av utstyr som han eller hun kan komme til å bruke. Hvert medlem av 
brannpatruljen skal være utstyrt med et toveis, bærbart radiotelefonapparat.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.6 Skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal ha de deteksjonsalarmer for systemene som er påbudt etter 
regel 13.2, samlet i en kontinuerlig bemannet sentral kontrollstasjon. I tillegg skal fjernbetjeningsinnretninger 
for lukking av branndører og stenging av ventilasjonsvifter være samlet på samme sted. Ventilasjonsviftene 
skal kunne settes i drift igjen av besetningen fra den kontinuerlig bemannede kontrollstasjonen. 
Kontrollpanelet i den sentrale kontrollstasjonen skal kunne vise om branndører er åpne eller lukket, og om 
detektorer, alarmer og vifter er slått på eller av. Kontrollpanelet skal ha kontinuerlig krafttilførsel og bør ha 
automatisk omkopling til nødkraft i tilfelle normal krafttilførsel svikter. Kontrollpanelet skal forsynes fra 
den elektriske hovedkraftkilden og nødkraftkilden definert i regel II-1/D/3, med mindre reglene tillater andre 
innretninger.

.7 Kontrollpanelet skal være konstruert etter sviktsikkert prinsipp; for eksempel skal en åpen detektorkrets 
forårsake alarmtilstand.

16 Oppgradering av eksisterende skip i klasse B som fører mer enn 36 passasjerer (R 41-1)

I tillegg til kravene til eksisterende skip i klasse B i dette kapittel II-2 skal eksisterende skip i klasse B som fører 
mer enn 36 passasjerer, oppfylle følgende krav:

.1 Innen 1. oktober 2000:

.1 Alle rom i innredningen og arbeidsrom, trapperom og korridorer skal være utstyrt med et røykdeteksjons- 
og alarmsystem av godkjent type som oppfyller kravene i regel II-2/A/9. Slike systemer behøver 
ikke installeres i private bad og i rom med liten eller ingen brannfare som tomrom og lignende rom. 
Detektorer som aktiveres av varme i stedet for røyk, skal installeres i bysser.

.2 Røykdetektorer koplet til branndeteksjons- og alarmsystemet skal også monteres over takkledninger i 
trapper og korridorer i områder der takkledningen er av brennbar konstruksjon.

.3.1 Hengslede branndører i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger som normalt 
holdes åpne, skal være selvlukkende og kunne utløses fra en sentral kontrollstasjon og fra et sted ved 
døren.

.3.2 På en kontinuerlig bemannet kontrollstasjon skal det være plassert et panel som viser om branndørene 
i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger er lukket.

.3.3 Avtrekkskanaler fra komfyrer i bysser der det vil kunne samle seg fett, og som går gjennom rom i 
innredningen eller rom som inneholder brennbare materialer, skal bestå av skiller i klasse «A». Hver 
avtrekkskanal fra komfyrer i bysser skal være utstyrt med:

.1 en fettutskiller som lett kan fjernes for rengjøring, med mindre det benyttes en alternativ, godkjent 
fettfjerningsmetode,
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.2 et brannspjeld plassert i den nedre enden av kanalen,

.3 innretninger som kan betjenes inne i byssen til å stenge av avtrekksvifter,

.4 en fastmontert innretning til brannslokking inne i kanalen, og

.5 hensiktsmessig plasserte inspeksjons- og rengjøringsluker.

.3.4 Bare allment tilgjengelige toaletter, heiser, skap av ikke-brennbare materialer til oppbevaring 
av sikkerhetsutstyr og åpne informasjonsskranker kan være plassert innenfor avgrensningen av 
trapperom. Andre eksisterende rom innenfor trapperom

.1 skal tømmes, lukkes permanent og koples fra det elektriske systemet, eller

.2 skal være atskilt fra trapperommet ved installering av skiller i klasse «A», i samsvar med regel 5. 
Slike rom kan ha direkte atkomst til trapperom ved installering av dører i klasse «A», i samsvar 
med regel 5 og forutsatt at det finnes et sprinklersystem i disse rommene. Lugarer skal likevel 
ikke vende direkte ut mot trapperommet.

.3.5 Andre rom enn fellesrom, korridorer, allment tilgjengelige toaletter, spesiallasterom, andre trapper 
fastsatt i regel 6.1.5, åpne dekksrom og rom som omfattes av nr. .3.4.2, skal ikke ha direkte atkomst 
til trapperom.

.3.6 Eksisterende maskinrom i kategori 10) beskrevet i regel II-2/B/4 og kontorer bak informasjonsskranker 
som vender direkte ut mot trapperom, kan beholdes, forutsatt at de er beskyttet av røykdetektorer, og 
at kontorer bak informasjonsskranker inneholder bare møbler med begrenset brannfare.

.3.7 I tillegg til den nødbelysning som er påbudt etter regel II-1/D/3 og III/5.3, skal rømningsveiene, 
herunder trapper og utganger, være merket langs hele rømningsveien, herunder ved hjørner og i kryss, 
med belysning eller selvlysende striper plassert høyst 0,3 meter over dekket. Merkingen skal gjøre 
det mulig for passasjerene å oppdage alle rømningsveier og hurtig gjenkjenne rømningsutgangene. 
Dersom det brukes elektrisk belysning, skal den være forsynt fra nødkraftkilden og skal være slik 
innrettet at svikt i ett enkelt lys eller brudd i en lysende stripe ikke vil føre til at merkingen blir uten 
virkning. I tillegg skal alle skilt i rømningsveien og merking av steder der brannslokkingsutstyr er 
plassert, være av selvlysende materiale eller merket med belysning. Flaggstatens myndighet skal påse 
at slik belysning eller selvlysende utstyr er vurdert, prøvd og anvendt i samsvar med retningslinjene 
gitt i IMO-resolusjon A.752 (18) eller i ISO-standard 15370-2001.

.3.8 Det skal finnes et generelt nødalarmsystem. Alarmen skal kunne høres i hele innredningen og rom der 
besetningen vanligvis arbeider, og åpne dekk, og lydtrykknivået skal være i samsvar med standardene 
i reglene for alarmer og indikatorer vedtatt av IMO ved resolusjon A.686 (17).

.3.9 Det skal finnes et personvarslingssystem eller annet effektivt kommunikasjonsmiddel i hele 
innredningen, fellesrom og arbeidsrom, kontrollstasjoner og åpne dekk.

.3.10 Møbler i trapperom skal være begrenset til sittemøbler. Disse skal være fastmonterte, begrenset 
til seks sitteplasser på hvert dekk i hvert trapperom, ha begrenset brannfare og ikke være en 
hindring i passasjerenes rømningsvei. Flaggstatens myndighet kan tillate ytterligere sittemøbler 
i hovedresepsjonsområdet i et trapperom dersom disse er fastmontert, ikke-brennbare og 
ikke er en hindring i passasjerenes rømningsvei. Det er ikke tillatt med møbler i passasjer- og 
besetningskorridorer som danner rømningsveier i lugarområder. I tillegg kan skap av ikke-brennbart 
materiale til oppbevaring av sikkerhetsutstyr påkrevd etter reglene, tillates.

.2 Innen 1. oktober 2003:

.1 Alle trapper i rom i innredningen og arbeidsrom skal være av stålkonstruksjon, unntatt der flaggstatens 
myndighet tillater bruk av annet likeverdig materiale, og skal være innelukket av skiller i klasse «A», 
med effektive midler til lukking av alle åpninger, med følgende unntak: 
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.1 En trapp som forbinder bare to dekk, behøver ikke være innelukket, forutsatt at dekkets 
motstandsdyktighet sikres med forsvarlige skott eller dører i ett mellomdekksrom. Når en trapp er 
lukket i ett mellomdekksrom, skal trapperommet være beskyttet i samsvar med tabellene for dekk i 
regel 5.

.2 Trapper kan være montert uten trapperom i fellesrom, forutsatt at de i sin helhet ligger innenfor et 
slikt fellesrom.

.2 Maskinrom skal være utstyrt med et fastmontert brannslokkingsanlegg som oppfyller kravene i 
regel II-2/A/6.

.3 Ventilasjonskanaler som går gjennom skiller mellom vertikale hovedsoner, skal være utstyrt med et 
sviktsikkert brannspjeld med automatisk lukking, som også skal kunne lukkes manuelt fra begge sider 
av skillet. I tillegg skal sviktsikre brannspjeld med automatisk lukking og med manuell betjening fra 
innsiden av trapperommet være montert i alle ventilasjonskanaler som betjener både rom i innredningen, 
arbeidsrom og trapperom der de er ført gjennom slike trapperom. Ventilasjonskanaler som går gjennom 
et skille i en hovedbrannsone uten å betjene rom på begge sider, eller som går gjennom et trapperom 
uten å betjene vedkommende trapperom, behøver ikke være utstyrt med spjeld, forutsatt at kanalene 
er konstruert og isolert etter «A-60»-standard og ikke har noen åpninger innenfor trapperommet eller i 
kanaldelen på den siden som ikke betjenes direkte.

.4 Spesiallasterom skal oppfylle kravene i regel II-2/B/14.

.5 Alle branndører i trapperom, skott i vertikale hovedsoner og bysseavgrensninger som normalt holdes 
åpne, skal kunne utløses fra en sentral kontrollstasjon og fra et sted ved døren.

.6 Kravene i nr. .1.3.7 i denne regel får anvendelse også for rom i innredningen.

.3 Følgende gjelder innen 1. oktober 2005 eller 15 år etter skipets byggedato, avhengig av hva som kommer 
sist:

.1 Rom i innredningen og arbeidsrom, trapperom og korridorer skal være utstyrt med et automatisk 
sprinkler-, branndeteksjons- og brannalarmsystem som oppfyller kravene i regel II-2/A/8 eller IMOs 
retningslinjer for et godkjent likeverdig sprinklersystem fastsatt i IMO-resolusjon A.800 (19).

17 Særlige krav til skip som fører farlig last (R 41)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D, BYGD FØR 1. JANUAR 2003 SAMT EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

Kravene i SOLAS-regel II-2/54 får eventuelt anvendelse for passasjerskip som fører farlig last.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Kravene i kapittel II-2 del G regel 19 i SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, får eventuelt anvendelse 
på passasjerskip som fører farlig last.

18 Særlige krav til helikopteranlegg

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Skip utstyrt med helikopterdekk skal være i samsvar med kravene kapittel II-2 del G regel 18 i SOLAS-
konvensjonen av 1974, med endringer.
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KAPITTEL III

REDNINGSUTSTYR

1 Definisjoner (R 3)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

I dette kapittel og med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, får definisjonene i regel III/3 i SOLAS-konvensjonen 
av 1974, med endringer, anvendelse:

2 Samband, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, personlig redningsutstyr (R 6, 7, 18, 21 og 22)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

På grunnlag av skipets klasse skal hvert skip føre minst den mengde radioredningsutstyr, radartranspondere, 
personlig redningsutstyr, redningsfarkoster og mann-overbord-båter, nødbluss og linekastingsapparater som er 
fastsatt i tabellen nedenfor og tilhørende noter.

Alt ovennevnt utstyr, herunder eventuelle utsettingsinnretninger, skal være i samsvar med reglene i kapittel III 
i vedlegget til SOLAS-konvensjonen av 1974, med endringer, med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt i 
numrene nedenfor.

Videre skal alle skip føre redningsdrakter og varmebeskyttelsesutstyr som skal brukes av de personer det er plass 
til i livbåter og mann-overbord-båter, i den grad det kreves etter reglene i kapittel III i vedlegget til SOLAS-
konvensjonen av 1974, med endringer.

Skip som ikke fører livbåt eller mann-overbord-båt, skal for redningsformål være utstyrt med minst én 
redningsdrakt. Dersom skipet alltid går i fart i varmt klima der det etter flaggstatens myndighets mening ikke er 
nødvendig med varmebeskyttelsesutstyr, er det imidlertid ikke nødvendig å føre denne typen vernetøy.
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Skipets klasse: B C D

Antall personer (N) > 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250 > 250 ≤ 250

Redningsfarkost(1)(2)(3)(4):

— eksisterende skip 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N 1,10 N

— nye skip 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N 1,25 N

Mann-overbord-båter(4)(5) 1 1 1 1 1 1

Livbøyer(6) 8 8 8 4 8 4

Redningsvester(8)(9) 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N 1,05 N

Redningsvester for barn 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N 0,10 N

Nødbluss(7) 12 12 12 12 6 6

Linekastingsapparater 1 1 1 1 — —

Radartranspondere 1 1 1 1 1 1

Toveis VHF-radiotelefonapparat 3 3 3 3 3 2

(1) Redningsfarkost kan være enten livbåter som er i samsvar med avsnitt 4.5, 4.6 eller 4.7 i LSA-regelverket, eller 
redningsflåter som oppfyller kravene i avsnitt 4.1 i LSA-regelverket og enten avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-regelverket. I 
tillegg skal redningsvester om bord på roro-passasjerskip også oppfylle kravene i regel III/5-1.2.

 Dersom det kan rettferdiggjøres ut fra reisens beskyttede art og/eller de gunstige klimaforholdene i fartsområdet, kan 
flaggstatens myndighet godta, dersom dette ikke avvises av vertsstaten:
a) oppblåsbare, åpne, vendbare redningsflåter som ikke er i samsvar med avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-regelverket, forutsatt 

at disse redningsflåtene fullt ut oppfyller kravene i vedlegg 10 i regelverket for hurtiggående fartøyer.
b) redningsflåter som ikke oppfyller kravene i nr. 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 i LSA-regelverket om isolasjon av redningsflåtens 

bunn mot kulde.
 Redningsfarkoster for eksisterende skip i klasse B, C og D skal være i samsvar med de aktuelle reglene i SOLAS-konvensjonen 

av 1974 for eksisterende skip, med endringer per vedtakelsesdatoen for dette direktiv. Ett eller flere skipsevakueringssystemer 
som er i samsvar med avsnitt 6.2 i LSA-regelverket, kan erstatte redningsflåter og utsettingsinnretninger med tilsvarende 
kapasitet slik tabellen krever.

(2) Redningsfarkoster skal, så langt det er praktisk gjennomførbart, være jevnt fordelt på hver side av skipet.
(3) Det samlede antall redningsfarkoster skal være i samsvar med prosentandelen nevnt i tabellen ovenfor, og den sammenlagte 

kapasiteten til en kombinasjon av redningsfarkoster og supplerende redningsflåter skal være 110 % av det samlede antall 
personer (N) som skipet er sertifisert for å føre. Det skal føres et tilstrekkelig antall redningsfarkoster til å sikre at de 
gjenværende redningsfarkostene i tilfelle en redningsfarkost havarerer eller blir ubrukelig, har plass til det samlede antall 
personer som skipet er sertifisert for å føre.

(4) Antall livbåter og/eller mann-overbord-båter skal være tilstrekkelig til å sikre at det dersom det samlede antall personer som 
skipet er sertifisert for å føre, må forlate skipet, ikke er nødvendig at hver livbåt eller mann-overbord-båt samler mer enn ni 
redningsflåter.

(5) Mann-overbord-båter skal betjenes av egne utsettingsinnretninger som kan sørge for både utsetting og ombordtaking.
 Dersom en mann-overbord-båt oppfyller kravene i avsnitt 4.5 eller 4.6 i LSA-regelverket, kan den regnes med i kapasiteten 

til redningsfarkostene fastsatt i tabellen ovenfor.
 Minst én av mann-overbord-båtene på roro-passasjerskip skal være en hurtig mann-overbord-båt som oppfyller kravene i 

regel III/5-1.3.
 Når flaggstatens myndighet mener at det er fysisk umulig å installere en mann-overbord-båt på et skip, kan skipet fritas fra 

å føre mann-overbord-båt, forutsatt at skipet oppfyller alle følgende krav:
a) Skipet er utstyrt med innretninger som gjør det mulig å ta en hjelpeløs person opp fra vannet,
b) ombordtaking av en hjelpeløs person kan observeres fra kommandobroen, og
c) skipet er tilstrekkelig manøvreringsdyktig til å gå nær opp til og ta om bord personer under de verst tenkelige forhold.

(6) Minst én av livbøyene på hver side skal være utstyrt med en flytende redningsline med lengde lik det som er størst av 
enten minst to ganger høyden fra bøyens stuingssted over vannlinjen ved skipets minste seilingsdypgående, og 30 meter. 
To livbøyer skal være utstyrt med et selvvirkende røyksignal og et selvvirkende lys; de skal kunne utløses raskt fra 
kommandobroen. De øvrige livbøyene skal være utstyrt med selvtennende lys i samsvar med bestemmelsene i nr. 2.1.2 i 
LSA-regelverket.

(7) Nødbluss som oppfyller kravene i avsnitt 3.1 i LSA-regelverket, skal oppbevares på kommandobroen eller styreplassen.
(8) Redningsvester om bord på roro-passasjerskip skal oppfylle kravene i regel III/5-1.5.
(9) Det skal finnes en oppblåsbar redningsvest for alle personer som skal utføre arbeid i utsatte områder om bord. Disse 

oppblåsbare redningsvestene kan omfattes av det samlede antallet redningsvester som kreves etter dette direktiv.

3 Nødalarm, betjeningsinstrukser, opplæringshåndbok, mønstringsplaner og nødinstrukser (R 6, 8, 9, 19 og 
20)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Alle skip skal være utstyrt med følgende:

.1 Et hovedalarmsystem (R 6.4.2)

Dette må oppfylle kravene i nr. 7.2.1.1 i LSA-regelverket og være egnet til å sammenkalle passasjerer og 
besetning til mønstringsstasjonene og til å iverksette operasjonene som er angitt i mønstringsplanen.
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På alle skip som fører mer enn 36 passasjerer, skal nødalarmsystemet suppleres med et personvarslingssystem 
som kan brukes fra broen. Systemet skal være av en slik art og slik innrettet og plassert at meldinger som 
sendes over systemet, lett kan høres av personer med normal hørsel, på alle steder der personer sannsynligvis 
vil oppholde seg når hovedmaskinen er i gang.

FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

De generelle nødalarmsystemene skal kunne høres på alle åpne dekk, og minste lydtrykknivå for nødalarmen 
skal være i samsvar med nr. 7.2.1.2 og 7.2.1.3 i LSA-regelverket.

.2 Personvarslingssystem (R 6.5)

.2.1 I tillegg til kravene i regel II-2/B/15.4 og i nr. .1 skal alle passasjerskip som fører mer enn 36 passasjerer, 
være utstyrt med et personvarslingssystem. For eksisterende skip får kravene i nr. .2.2, .2.3 og .2.5 
anvendelse, med forbehold for bestemmelsene i nr. .2.6, senest på datoen for første periodiske besiktelse 
etter 1. juli 1998.

.2.2 Personvarslingssystemet skal bestå av et høyttaleranlegg som gjør det mulig å kringkaste meldinger til 
alle rom der besetningsmedlemmer og passasjerer, eller begge grupper, normalt oppholder seg, samt 
til mønstringsstasjoner. Det skal gjøre det mulig å kringkaste meldinger fra kommandobroen og andre 
lignende steder om bord på skipet som flaggstatens myndighet mener er nødvendig. Det skal være 
installert idet det tas hensyn til akustisk marginale forhold, og skal ikke kreve noen form for handling 
fra den meldingen er rettet til.

.2.3 Personvarslingssystemet skal være beskyttet mot uvedkommendes bruk, skal kunne høres tydelig over 
omgivelsesstøyen i alle rom nevnt i nr. .2.2 og skal være utstyrt med en overstyringsfunksjon som 
betjenes fra ett sted på kommandobroen og andre steder om bord som flaggstatens myndighet mener 
er nødvendig, slik at alle nødmeldinger blir kringkastet dersom en høyttaler i de aktuelle rommene har 
blitt slått av, dens volum har blitt skrudd ned eller personvarslingssystemet brukes til andre formål.

FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Minste lydtrykknivå for kringkasting av nødmeldinger skal være i samsvar med nr. 7.2.2.2 i LSA-
regelverket.

.2.4 NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Personvarslingssystemet skal ha minst to uavhengige sløyfer som skal være tilstrekkelig atskilt i 
hele sin lengde og ha to atskilte og uavhengige forsterkere, og

.2 personvarslingssystemet og dets ytelsesstandarder skal være godkjent av flaggstatens myndighet, 
idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO.

.2.5 Personvarslingssystemet skal være koplet til den elektriske nødkraftkilden.

.2.6 Eksisterende skip som allerede er utstyrt med et personvarslingssystem som er godkjent av flaggstatens 
myndighet, og som i vesentlig grad er i samsvar med det som er påbudt etter nr. .2.2, .2.3 og .2.5, 
behøver ikke forandre systemet.

.3 Mønstringsplan og nødinstrukser (R 8)

Det skal for hver person om bord finnes tydelige instrukser som skal følges i en nødssituasjon, i samsvar med 
IMO-resolusjon A.691 (17).

Mønstringsplaner og nødinstrukser i samsvar med kravene i SOLAS-regel III/37 skal være oppslått på lett 
synlige steder i hele skipet, herunder kommandobroen, maskinrommet og besetningsinnredningen.

Illustrasjoner og instrukser på relevante språk skal være oppslått i passasjerlugarer og være lett synlig 
plassert på mønstringsstasjoner og i andre passasjerrom for å informere passasjerene om

i) passasjerenes mønstringsstasjoner,

ii) hvordan de skal forholde seg i en nødssituasjon,
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iii) hvordan man tar på seg en redningsvest.

Den person som i samsvar med SOLAS-regel IV/16 er utpekt til å ha hovedansvar for radiosamband i 
nødssituasjoner, skal ikke være pålagt andre plikter i slike situasjoner. Dette skal være framgå av 
mønstringsplanen og nødinstruksen.

.4 Betjeningsinstrukser (R 9)

Det skal finnes oppslag eller skilt på eller i nærheten av redningsfarkostene og deres betjeningsinnretninger 
for utsetting som skal

i) illustrere formålet med betjeningsinnretningene og framgangsmåter for å betjene utstyret og gi relevante 
instrukser og advarsler,

ii) lett kunne ses under de lysforhold som eksisterer i en nødssituasjon,

iii) bruke symboler i samsvar med IMO-resolusjon A.760 (18).

.5 Opplæringshåndbok

Det skal finnes en opplæringshåndbok som er i samsvar med kravene i SOLAS-regel III/35, i alle messer og 
fritidsrom for besetningen eller i hver mannskapslugar.

.6 Vedlikeholdsinstruks (R 20.3)

Det skal finnes instrukser for vedlikehold om bord av redningsutstyr, eller vedlikeholdsprogrammer for 
skipet som omfatter vedlikehold av redningsutstyr, og vedlikehold skal utføres i samsvar med dette. Disse 
instruksene skal oppfylle kravene i SOLAS-regel III/36.

4 Bemanning av og ansvar for redningsfarkoster (R 10)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Det skal være et tilstrekkelig antall øvede personer om bord som kan mønstre og hjelpe uøvede personer.

.2 Det skal være et tilstrekkelig antall besetningsmedlemmer om bord som kan betjene de redningsfarkoster og 
utsettingsinnretninger som er påkrevd for at det samlede antall personer om bord kan forlate skipet.

.3 En offiser eller kvalifisert person skal ha fått ansvaret for hver redningsfarkost som skal brukes. Et 
besetningsmedlem med øvelse i å håndtere og betjene redningsflåter kan likevel få ansvaret for hver 
redningsflåte eller gruppe av redningsflåter. Til hver mann-overbord-båt og motorisert redningsfarkost skal 
det være utpekt en person som kan betjene motoren og utføre mindre justeringer.

.4 Skipsføreren skal sørge for en hensiktsmessig fordeling av personer nevnt i nr. .1, .2 og .3 mellom skipets 
redningsfarkoster.

5 Mønstrings- og innskipingsinnretninger for redningsfarkoster (R 11, R 23 og R 25)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 De redningsfarkoster som det kreves godkjente utsettingsinnretninger for, skal være plassert så nær rom i 
innredningen og arbeidsrom som mulig.

.2 Mønstringsstasjoner skal finnes i nærheten av innskipingsstasjonene og skal være lett tilgjengelige fra 
innredningen og arbeidsområder og ha rikelig plass til å samle og instruere passasjerene. Det skal være en fri 
dekksplass på minst 0,35 m2 per person.

.3 Mønstrings- og innskipingsstasjoner, ganger, trapper og utganger med atkomst til mønstrings- og 
innskipingsstasjonene skal ha tilstrekkelig belysning.

Slik belysning skal kunne forsynes fra den elektriske nødkraftkilden som er påbudt etter regel II-1/D/3 og 
II-1/D/4.
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I tillegg til og som en del av merkingen som kreves etter regel II-2/B 6.1.7 for nye skip i klasse B, C og D, 
skal veier til mønstringsstasjonene angis med symbolet for mønstringsstasjon som er beregnet for formålet, 
i samsvar med IMO-resolusjon A.760 (18). Dette kravet får anvendelse også for eksisterende skip i klasse B 
som fører mer enn 36 passasjerer.

.4 Det skal være mulig å gå om bord i livbåtene enten direkte fra stedet der de er plassert, eller fra et 
innskipingsdekk, men ikke begge deler.

.5 Det skal være mulig å gå om bord i redningsflåter som settes ut med daviter, fra et tilstøtende sted til stedet 
der de er plassert, eller fra en posisjon som redningsflåten flyttes til før utsetting.

.6 Om nødvendig skal det finnes midler til å bringe redningsflåter som settes ut med daviter, inn til skipssiden 
og holde dem der slik at personer trygt kan gå om bord.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.7 Dersom en utsettingsinnretning for redningsfarkoster ikke gjør det mulig å gå om bord i redningsfarkosten 
før den er på vannet, og høyden fra innskipingsstasjonen til vannet er mer enn 4,5 meter over vannlinjen ved 
skipets minste seilingsdypgående, skal det være installert en godkjent type MES (skipsevakueringssystem) 
som overholder bestemmelsene i avsnitt 6.2 i LSA-regelverket.

På skip utstyrt med skipsevakueringssystem skal det sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen 
og redningsfarkostens plattform.

.8 Det skal være minst én innskipingsleider på hver side av skipet, i samsvar med kravene i nr. 6.1.6 i LSA-
regelverket, men flaggstatens myndighet kan frita et skip fra dette kravet, forutsatt at fribordet i alle uskadede 
tilstander og fastsatte skadetilstander for trim og krenging mellom påtenkt innskipingssted og vannlinjen 
ikke er mer enn 1,5 meter.

5-1 Krav til roro-passasjerskip (R 26)

RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD FØR 1. JANUAR 2003:

.1 Roro-passasjerskip bygd før 1. januar 2003 skal oppfylle kravene i nr. .6.2, .6.3, .6.4, .7, .8 og .9 senest på 
datoen for første periodiske besiktelse etter 1. januar 2006.

Fram til denne datoen får nr. .2, .3, .4 og .5 anvendelse for roro-skip bygd før 1. januar 2003.

Uten hensyn til ovenstående skal redningsutstyr eller –innretninger på slike skip oppfylle de relevante krav 
i nr. .6, .7, .8 og .9 når de byttes ut, eller når slike skip gjennomgår større reparasjoner, ombygginger eller 
endringer som omfatter utskifting av eller tillegg til skipets eksisterende redningsutstyr eller -innretninger.

.2 Redningsflåter

.1 Roro-passasjerskipets redningsflåter skal betjenes av evakueringssklier i samsvar med SOLAS-
regel III/48.5, med endringer, eller utsettingsinnretninger i samsvar med SOLAS-regel III/48.6, med 
endringer, likt fordelt på begge sider av skipet.

Det skal sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen og plattformen.

.2 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være utstyrt med friflyt-stuingsinnretninger som oppfyller 
kravene i SOLAS-regel III/23, med endringer.

.3 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være av en type som er utstyrt med en entringsplattform i 
samsvar med kravene i SOLAS-regel III/39.4.1 eller SOLAS-regel III/40.4.1, med endringer.

.4 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal enten rette seg opp automatisk eller være en overdekket, 
vendbar redningsflåte som er stabil i sjøgang og kan fungere sikkert, uavhengig av hvilken side den 
flyter på. Åpne, vendbare redningsflåter kan tillates dersom flaggstatens myndighet mener dette er 
forsvarlig ut fra reisens beskyttede art og de gunstige klimaforholdene i fartsområdet og -perioden, og 
forutsatt at slike redningsflåter fullt ut oppfyller kravene i vedlegg 10 i regelverket for hurtiggående 
fartøyer. 
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Alternativt skal skipet føre redningsflåter som retter seg opp automatisk, eller overdekkede, vendbare 
redningsflåter i tillegg til dets normale antall redningsflåter, med slik samlet kapasitet at det er plass til 
minst 50 % av personene som det ikke er plass til i livbåtene. Denne ekstra redningsflåtekapasiteten skal 
bestemmes ut fra differansen mellom det samlede antall personer om bord og det antall personer som 
det er plass til i livbåtene. Hver slik redningsflåte skal være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det 
tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO i MSC/Circ. 809.

.3 Hurtige mann-overbord-båter

.1 Minst én av mann-overbord-båtene på et roro-passasjerskip skal være en hurtig mann-overbord-båt 
godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO i MSC/Circ. 
809.

.2 Hver hurtige mann-overbord-båt skal betjenes av en egnet utsettingsinnretning godkjent av flaggstatens 
myndighet. Ved godkjenning av slike innretninger skal flaggstatens myndighet ta hensyn til at den 
hurtige mann-overbord-båten er beregnet på å settes ut og tas om bord selv under meget ugunstige 
værforhold, og også ta i betraktning de anbefalinger som er vedtatt av IMO.

.3 Minst to besetninger for hver hurtige mann-overbord-båt skal jevnlig få opplæring og øvelse, idet det 
tas hensyn til del A-VI/2, tabell A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast 
rescue boats» i regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) og anbefalingene 
vedtatt av IMO ved resolusjon A.771 (18). Opplæring og øvelser skal omfatte alle redningsaspekter som 
håndtering, manøvrering og betjening av disse båtene under forskjellige forhold, og hvordan de rettes 
opp etter kantring.

.4 Dersom et eksisterende roro-passasjerskip er innrettet på en slik måte eller er av en slik størrelse at det 
hindrer plassering av den hurtige mann-overbord-båten som er påbudt etter nr. .3.1, kan den hurtige 
mann-overbord-båten utplasseres i stedet for en eksisterende livbåt som er godtatt som mann-overbord-
båt eller båt til bruk i en nødssituasjon, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

.1 Den hurtige mann-overbord-båten som er utplassert, betjenes av en utsettingsinnretning som er i 
samsvar med bestemmelsene i nr. .3.2,

.2 kapasiteten til redningsfarkosten som går tapt ved den ovennevnte utskiftingen, oppveies av at det 
installeres redningsflåter som kan føre like mange personer som får plass i livbåten som skiftes ut, 
og

.3 slike redningsflåter betjenes av de eksisterende utsettingsinnretningene eller evakueringssystemene.

.4 Redningsutstyr

.1 Alle roro-passasjerskip skal være utstyrt med effektive midler til hurtig ombordtaking av overlevende 
fra vannet og overføring av overlevende fra redningsenheter eller redningsfarkoster til skipet.

.2 Midlene til overføring av overlevende til skipet kan være en del av et evakueringssystem eller kan være 
en del av et system konstruert for redningsformål.

Slike midler skal være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt 
av IMO i MSC/Circ. 810.

.3 Dersom det er meningen at sklien i et skipsevakueringssystem skal tjene som middel til overføring av 
overlevende til skipets dekk, skal sklien være utstyrt med håndliner eller trinn som hjelp til å klatre opp 
sklien.

.5 Redningsvester

.1 Uten hensyn til kravene i SOLAS-regel III/7.2 og III/22.2, med endringer, skal det være stuet et 
tilstrekkelig antall redningsvester i nærheten av mønstringsstasjonene, slik at passasjerene ikke må gå 
tilbake til sine lugarer for å hente redningsvester.

.2 På roro-passasjerskip skal hver redningsvest være utstyrt med lys som oppfyller kravene i SOLAS-regel 
III/32.2, med endringer.
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RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD ETTER 1. JANUAR 2003:

.6 Redningsflåter

.1 Redningsflåter på roro-passasjerskipet skal betjenes av evakueringssystemer i samsvar med nr. 6.2 i 
LSA-regelverket eller utsettingsinnretninger i samsvar med nr. 6.1.5 i LSA-regelverket, likt fordelt på 
begge sider av skipet.

Det skal sikres at det er samband mellom innskipingsstasjonen og plattformen.

.2 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være utstyrt med friflyt-stuingsinnretninger som oppfyller 
kravene i SOLAS-regel III/13.4, med endringer.

.3 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal være av en type som er utstyrt med en entringsplattform 
som oppfyller kravene i nr. 4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-regelverket.

.4 Hver redningsflåte på roro-passasjerskip skal enten rette seg opp automatisk eller være en overdekket, 
vendbar redningsflåte som er stabil i sjøgang og kan fungere sikkert, uavhengig av hvilken side den 
flyter på. Åpne, vendbare redningsflåter kan tillates dersom flaggstatens myndighet mener dette er 
forsvarlig ut fra reisens beskyttede art og de gunstige klimaforholdene i fartsområdet og -perioden, og 
forutsatt at slike redningsflåter fullt ut oppfyller kravene i vedlegg 10 i regelverket for hurtiggående 
fartøyer.

Alternativt skal skipet føre redningsflåter som retter seg opp automatisk, eller overdekkede, vendbare 
redningsflåter i tillegg til dets normale antall redningsflåter, med slik samlet kapasitet at det er plass til 
minst 50 % av personene som det ikke er plass til i livbåtene. Denne ekstra redningsflåtekapasiteten skal 
bestemmes ut fra differansen mellom det samlede antall personer om bord og det antall personer som 
det er plass til i livbåtene. Hver slik redningsflåte skal være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det 
tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO i MSC/Circ. 809.

.7 Hurtige mann-overbord-båter

.1 Minst én av mann-overbord-båtene på et roro-passasjerskip skal være en hurtig mann-overbord-båt som 
er godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO i MSC/Circ. 
809.

.2 Hver hurtige mann-overbord-båt skal betjenes av en egnet utsettingsinnretning som er godkjent av 
flaggstatens myndighet. Ved godkjenning av slike innretninger skal flaggstatens myndighet ta hensyn til 
at den hurtige mann-overbord-båten er beregnet på å settes ut og tas om bord selv under meget ugunstige 
værforhold, og skal også ta i betraktning de anbefalinger som er vedtatt av IMO.

.3 Minst to besetninger for hver hurtige mann-overbord-båt skal jevnlig få opplæring og øvelse, idet det 
tas hensyn til del A-VI/2, tabell A-VI/2-2 «Specification of the minimum standard of competence in fast 
rescue boats» i regelverket for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) og anbefalingene 
vedtatt av IMO ved resolusjon A.771 (18). Opplæring og øvelser skal omfatte alle redningsaspekter som 
håndtering, manøvrering og betjening av disse båtene under forskjellige forhold, og hvordan de rettes 
opp etter kantring.

.4 Dersom et eksisterende roro-passasjerskip er innrettet på en slik måte eller er av en slik størrelse at det 
hindrer plassering av den hurtige mann-overbord-båten som er påbudt etter nr. .3.1, kan den hurtige 
mann-overbord-båten utplasseres i stedet for en eksisterende livbåt som er godtatt som mann-overbord-
båt eller båt til bruk i en nødssituasjon, forutsatt at alle følgende vilkår er oppfylt:

.1 Den hurtige mann-overbord-båten som er utplassert, betjenes av en utsettingsinnretning som er i 
samsvar med bestemmelsene i nr. .3.2,

.2 kapasiteten til redningsfarkosten som går tapt ved den ovennevnte utskiftingen, oppveies av at det 
installeres redningsflåter som kan føre like mange personer som får plass i livbåten som skiftes ut, 
og

.3 slike redningsflåter betjenes av de eksisterende utsettingsinnretningene eller evakueringssystemene.
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.8 Redningsutstyr

.1 Alle roro-passasjerskip skal være utstyrt med effektive midler til hurtig ombordtaking av overlevende 
fra vannet og overføring av overlevende fra redningsenheter eller redningsfarkoster til skipet.

.2 Midlene til overføring av overlevende til skipet kan være en del av et evakueringssystem eller kan være 
en del av et system konstruert for redningsformål.

Slike midler skal være godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt 
av IMO i MSC/Circ. 810.

.3 Dersom det er meningen at sklien i et skipsevakueringssystem skal tjene som middel til overføring av 
overlevende til skipets dekk, skal sklien være utstyrt med håndliner eller trinn som hjelp til å klatre opp 
sklien.

.9 Redningsvester

.1 Uten hensyn til kravene i SOLAS-regel III/7.2 og III/22.2, med endringer, skal det være stuet et 
tilstrekkelig antall redningsvester i nærheten av mønstringsstasjonene, slik at passasjerene ikke må gå 
tilbake til sine lugarer for å hente redningsvester.

.2 På roro-passasjerskip skal hver redningsvest være utstyrt med lys som oppfyller kravene i nr. 2.2.3 i 
LSA-regelverket.

5-2 Landings- og evakueringsområder for helikoptre (R 28)

NYE OG EKSISTERENDE RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Eksisterende roro-passasjerskip skal oppfylle kravene i nr. .2 i denne regel innen datoen for første periodiske 
besiktelse etter 1. juli 1998.

.2 Roro-passasjerskip skal være innrettet med et område for evakuering med helikopter, godkjent av flaggstatens 
myndighet, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt av IMO i resolusjon A.229 (VII).

.3 Nye roro-passasjerskip i klasse B, C og D med lengde på 130 meter og mer skal være innrettet med et 
landingsområde for helikopter som er godkjent av flaggstatens myndighet, idet det tas hensyn til 
anbefalingene vedtatt av IMO.

5-3 System til hjelp for skipsførerens beslutninger (R 29)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Eksisterende skip skal oppfylle kravene i denne regel innen datoen for første periodiske besiktelse etter 
1. juli 1999.

.2 På alle skip skal det på kommandobroen finnes et system til hjelp for skipsførerens beslutninger ved 
krisehåndtering.

.3 Systemet skal minst bestå av en trykt beredskapsplan eller -planer. Alle nødssituasjoner som vil kunne 
forekomme, skal være kartlagt i beredskapsplanen eller -planene, herunder, men ikke begrenset til, følgende 
hovedgrupper av nødssituasjoner:

.1 brann,

.2 havari,

.3 forurensning,

.4 ulovlige handlinger som truer skipets, passasjerenes og besetningens sikkerhet,

.5 personulykker,

.6 ulykker i forbindelse med last,

.7 nødassistanse til andre skip.
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.4 Nødprosedyrene fastsatt i beredskapsplanen eller -planene skal tjene som grunnlag for skipsførernes 
beslutninger om håndtering av enhver kombinasjon av nødssituasjoner.

.5 Beredskapsplanen eller -planene skal ha en ensartet oppbygning og være enkle å bruke. Faktiske lastetilstander 
slik de er beregnet for skipets stabilitet under reisen, skal eventuelt brukes for havarikontrollformål.

.6 I tillegg til den trykte beredskapsplanen eller -planene kan flaggstatens myndighet også godta bruk av et 
edb-basert system til hjelp for beslutningstaking på kommandobroen som gir all informasjon som finnes i 
beredskapsplanen eller -planene, prosedyrer, sjekklister osv., og som kan vise en liste over anbefalte tiltak 
for nødssituasjoner som vil kunne oppstå.

6 Utsettingsstasjoner (R 12)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Utsettingsstasjoner skal være slik plassert at forsvarlig utsetting er sikret, idet det tas særskilt hensyn til klaring 
fra propellen og sterkt utoverhengende deler av skroget, og slik at redningsfarkoster kan settes ut langs en rett 
skipsside. Dersom de er plassert forut, skal de ligge aktenfor kollisjonsskottet på et beskyttet sted.

7 Stuing av redningsfarkoster (R 13 og 24)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Hver redningsfarkost skal være stuet

a. slik at verken redningsfarkosten eller dens stuingsinnretning vanskeliggjør utsettingsoperasjonen for 
noen annen redningsfarkost,

b. så nær vannflaten som det er sikkert og praktisk mulig; redningsfarkoster som settes ut med daviter, 
skal, så langt som praktisk gjennomførbart, med redningsfarkosten i stuet posisjon ha davittoppen høyst 
15 meter fra vannlinjen ved skipets minste seilingsdypgående, og posisjonen for en redningsfarkost 
som settes ut med daviter, skal i innskipingsposisjon være slik at den er klar av vannlinjen med skipet i 
fullastet tilstand under ugunstige trimforhold på opptil 10 grader og med 20 graders krenging til begge 
sider for nye skip, og for eksisterende skip opptil minst 15 grader, eller til den vinkel der kanten av 
værdekket kommer under vann, dersom denne vinkelen er mindre,

c. i en tilstand av permanent beredskap, slik at to besetningsmedlemmer kan klargjøre den for innskiping 
og utsetting på mindre enn 5 minutter,

d. så langt forut for propellen som praktisk mulig, og

e. fullt utstyrt, som påbudt etter de aktuelle SOLAS-regler med endringer, med det unntak at ytterligere 
redningsflåter som definert i note 3 til tabellen i regel III/2 kan fritas fra noen av SOLAS-kravene for 
utstyr som nevnt i merknaden.

.2 Livbåter skal stues fastgjort til utsettingsinnretningene, og på passasjerskip med lengde 80 meter og mer 
skal hver livbåt være slik stuet at livbåtens akterende ikke er mindre enn 1,5 ganger livbåtlengden forenfor 
propellen.

.3 Alle redningsflåter skal stues

a. med redningsflåtens fangline festet til skipet,

b. med en fri-flyt-innretning som oppfyller kravene i nr. 4.1.6 i LSA-regelverket, og som gjør det mulig for 
redningsflåten å flyte fritt og, dersom den er oppblåsbar, å blåses opp automatisk når skipet synker. En 
fri-flyt-innretning kan brukes til to eller flere redningsflåter dersom fri-flyt-innretningen er tilstrekkelig 
til å oppfylle kravene i nr. 4.1.6 i LSA-regelverket,

c. slik at den kan frigjøres manuelt fra sikringsinnretningene.
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.4 Redningsflåter som settes ut med daviter, skal være stuet innenfor løftekrokenes rekkevidde, med mindre det 
finnes flyttemidler som ikke settes ut av funksjon innenfor grensene for trim på opptil 10 grader og slagside 
på opptil 20 grader til begge sider for nye skip og opptil 15 grader til begge sider for eksisterende skip, eller 
på grunn av skipets bevegelser eller svikt i krafttilførselen.

.5 Redningsflåter som er beregnet for utsetting ved å kastes overbord, skal være slik stuet at de lett kan flyttes 
fra én side av skipet til den andre på ett enkelt, åpent dekk. Dersom denne stuingsinnretningen ikke er mulig, 
skal det finnes ekstra redningsflåter, slik at den samlede tilgjengelige kapasitet på hver side er tilstrekkelig til 
75 % av det samlede antall personer om bord.

.6 Redningsflåter som er tilknyttet MES (skipsevakueringssystem), skal

a. stues nær beholderen som inneholder MES,

b. kunne utløses fra stuingsstativet med innretninger som gjør at det kan fortøyes og blåses opp langs 
entringsplattformen,

c. kunne utløses som en selvstendig redningsfarkost, og

d. være utstyrt med ombordtakingsliner festet til entringsplattformen.

8 Stuing av mann-overbord-båter (R 14)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Hver mann-overbord-båter skal være stuet

.1 i permanent beredskap for utsetting på 5 minutter eller mindre,

.2 i en posisjon som er hensiktsmessig for utsetting og ombordtaking,

.3 slik at verken mann-overbord-båten eller stuingsinnretningen vanskeliggjør bruk av noen redningsfarkost på 
noen annen utsettingsstasjon, og

.4 i samsvar med kravene i regel 7 dersom den også er livbåt.

8a Stuing av skipsevakueringssystemer (R 15)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE RORO-SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Skipssiden skal ikke ha noen åpninger mellom evakueringssystemets innskipingsstasjon og vannlinjen 
i skipets minste seilingsdypgående, og det skal finnes midler for å beskytte systemet mot eventuelle 
framspring.

.2 Skipsevakueringssystemer skal være slik plassert at forsvarlig utsetting er sikret, idet det tas særskilt hensyn 
til klaring fra propellen og sterkt utoverhengende deler av skroget, og så langt det er praktisk mulig, slik at 
systemet kan settes ut langs en loddrett skipsside.

.3 Alle skipsevakueringssystemer skal være slik stuet at verken atkomsten, plattformen eller systemets 
stuings- eller betjeningsinnretninger vil vanskeliggjøre betjeningen av annet redningsutstyr på andre 
utsettingsstasjoner.

.4 Om nødvendig skal skipet være slik innrettet at stuede evakueringssystemer er beskyttet mot skade som 
skyldes tung sjø.

9 Innretninger for utsetting og ombordtaking av redningsfarkoster (R 16)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Det skal finnes utsettingsinnretninger som oppfyller kravene i avsnitt 6.1 i LSA-regelverket, for alle 
redningsfarkoster, unntatt:

.1 FOR EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

a. Redningsfarkoster som bordes fra en posisjon på dekk som er mindre enn 4,5 meter over vannlinjen 
ved skipets minste seilingsdypgående, og som enten

– har en masse på ikke mer enn 185 kg, eller
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– er stuet for utsetting direkte fra stuet posisjon under ugunstige trimforhold på opptil 10 grader 
og med en slagside på opptil 15 grader til begge sider, eller

b. redningsfarkoster som føres i tillegg til redningsfarkoster for 110 % av det samlede antall personer 
om bord, eller redningsfarkoster som er ment å brukes sammen med et evakueringssystem (MES) 
i samsvar med kravene i avsnitt 6.2 i LSA-regelverket og er stuet for utsetting direkte fra stuet 
posisjon under ugunstige trimforhold på opptil 10 grader og med en slagside på opptil 20 grader til 
begge sider.

.2 FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Forutsatt at innskipingsinnretningene for redningsfarkoster og mann-overbord-båter fungerer under 
de miljøforhold som skipet må forventes å operere under, og i alle uskadede tilstander og fastsatte 
skadetilstander med hensyn til trim og krenging med fribord på høyst 4,5 meter mellom påtenkt 
innskipingsposisjon og vannlinjen med skipet i minste seilingsdypgående, kan flaggstatens myndighet 
godta et system der personene border redningsflåtene direkte.

.2 Hver livbåt skal være utstyrt med en innretning til å sette den ut og ta den om bord.

FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

I tillegg skal det være mulig å henge opp livbåten for å frigjøre utløsingsmekanismen ved vedlikehold.

.3 Utsettings- og ombordtakingsinnretninger skal være slik at den som betjener innretningene på skipet, kan 
observere redningsfarkosten hele tiden under utsettingen, og når det gjelder livbåter, under ombordtaking.

.4 Bare én type utløsingsmekanisme skal brukes for like redningsfarkoster som føres på skipet.

.5 Dersom det brukes taljeløpere, skal de være lange nok til at redningsfarkosten kan settes på vannet når skipet 
har sitt minste seilingsdypgående, under ugunstige trimforhold på opptil 10 grader og med en slagside på 
opptil 20 grader til begge sider for nye skip og minst 15 grader til begge sider for eksisterende skip.

.6 Klargjøring og håndtering av redningsfarkoster ved enhver utsettingsstasjon skal ikke vanskeliggjøre rask 
klargjøring og håndtering av noen annen redningsfarkost eller mann-overbord-båt på noen annen stasjon.

.7 Det skal finnes midler til å hindre enhver uttømming av vann over redningsfarkosten mens skipet forlates.

.8 Under klargjøring og utsetting skal redningsfarkosten, dens utsettingsinnretning og det området av sjøen der 
farkosten skal settes ut, være tilstrekkelig opplyst ved hjelp av lys fra den elektriske nødkraftkilden som er 
påbudt etter regel II-1/D/3 og II-1/D/4.

10 Innretninger for innskiping i og utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter (R 17)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Innskipings- og utsettingsinnretningene for mann-overbord-båter skal være slik at mann-overbord-båten kan 
bordes og settes ut på kortest mulig tid.

.2 Mann-overbord-båten skal kunne bordes og settes ut direkte fra stuet posisjon med det antall personer om 
bord som er utpekt til å være mannskap på mann-overbord-båten.

.3 Dersom mann-overbord-båten inngår i kapasiteten til redningsfarkostene og de øvrige livbåtene bordes fra 
innskipingsdekket, skal mann-overbord-båten, i tillegg til nr. .2, også kunne bordes fra innskipingsdekket.

.4 Utsettingsinnretningene skal oppfylle kravene i regel 9. Alle mann-overbord-båter skal likevel kunne settes 
ut, om nødvendig ved hjelp av fangliner, mens skipet beveger seg forover med en fart på inntil fem knop i 
smul sjø.

.5 En mann-overbord-båt skal kunne tas om bord på høyst fem minutter i moderat sjø når den er fullt lastet 
med personer og utstyr. Dersom mann-overbord-båten inngår i kapasiteten til redningsfarkostene, skal denne 
ombordtakingstiden overholdes når båten er fullt lastet med redningsfarkostutstyr og det godkjente antall 
personer for mann-overbord-båten på minst seks personer.
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.6 FOR NYE SKIP I KLASSE B, C OG D BYGD 1. JANUAR 2003 ELLER SENERE:

Innretninger for utsetting og ombordtaking av mann-overbord-båter skal muliggjøre sikker og forsvarlig 
håndtering av en båre. Dersom tunge taljeløperblokker utgjør en fare, skal det for sikkerhets skyld sørges for 
ombordtakingsstropper for dårlig vær.

11 Instrukser for nødssituasjoner (R 19)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Når nye passasjerer kommer om bord, skal det gis en sikkerhetsorientering for passasjerene umiddelbart før eller 
etter avgang. Denne orienteringen skal omfatte minst de instrukser som er påbudt etter regel III/3.3. Den skal 
foregå ved en melding på ett eller flere språk som det må antas at passasjerene forstår. Meldingen skal gis over 
skipets personvarslingssystem eller på annen relevant måte, slik at det er sannsynlig at den i det minste blir hørt 
av passasjerer som ennå ikke har hørt den på reisen.

12 Beredskap, vedlikehold og inspeksjoner (R 20)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Før skipet går fra havn, og til enhver tid i løpet av reisen skal alt redningsutstyr være i driftsklar stand og klart 
til øyeblikkelig bruk.

.2 Vedlikehold og inspeksjon av redningsutstyr skal utføres i samsvar med SOLAS-regel III/20, med endringer.

13 Opplæring og øvelser i å forlate skipet (R 19 og 30)

NYE OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.1 Alle besetningsmedlemmer som er tildelt oppgaver i nødssituasjoner, skal være kjent med oppgavene før 
reisen begynner.

.2 En øvelse i å forlate skipet og en brannøvelse skal finne sted hver uke.

Hvert besetningsmedlem skal delta i minst én øvelse i å forlate skipet og én brannøvelse hver måned. 
Øvelsene for besetningen skal finne sted før skipets avgang dersom mer enn 25 % av besetningen ikke har 
deltatt i øvelser i å forlate skipet og brannøvelser om bord på det aktuelle skipet i løpet av foregående måned. 
Når et skip tas i bruk for første gang, etter større ombygginger eller når det kommer en ny besetning om bord, 
skal øvelsene nevnt foran avholdes før skipet seiler.

.3 Hver øvelse i å forlate skipet skal omfatte de tiltak som er påbudt etter SOLAS-regel III/19.3.3.1, med 
endringer.

.4 Livbåter og mann-overbord-båter skal låres i øvelser som følger etter hverandre, i samsvar med 
bestemmelsene i SOLAS-regel III/19 nr. .3.3.2, 3.3.3, 3.3.6 og 3.3.7, med endringer.

Flaggstatens myndighet kan tillate at skip ikke setter ut livbåter på én side dersom skipets kaiplassinnretning 
i havn og fartsmønster ikke tillater at livbåter settes ut på den siden. Alle slike livbåter skal likevel låres minst 
hver tredje måned og settes ut minst én gang per år.

.5 Dersom et skip er utstyrt med evakueringssystemer skal øvelsene omfatte de tiltak som er påbudt etter 
SOLAS-regel III/19.3.3.8, med endringer.

.6 Nødbelysning til mønstring og til å forlate skipet skal prøves ved hver øvelse i å forlate skipet.

.7 Det skal holdes brannøvelser i samsvar med bestemmelsene i SOLAS-regel III/19.3.4, med endringer.

.8 Besetningsmedlemmene skal gis opplæring og instruksjon om bord i samsvar med bestemmelsene i SOLAS-
regel III/19.4, med endringer.
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VEDLEGG II

MØNSTER FOR SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP

SIKKERHETSSERTIFIKAT FOR PASSASJERSKIP

(Myndighetens stempel) (Stat)

Utstedt i henhold til bestemmelsene i

.........................................................................................................................................................................................
(navn på de aktuelle bestemmelser i flaggstaten)

og som bekreftelse av at fartøyet nevnt nedenfor er i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

etter fullmakt fra regjeringen i

.........................................................................................................................................................................................
(flaggstatens fullstendige, offisielle navn)

ved

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

(fullstendig, offisiell betegnelse på den sakkyndige organisasjon som er godkjent etter bestemmelsene i rådsdirektiv 94/57/EF)

Skipets navn Kjenningsnummer eller 
-bokstaver Hjemsted Antall passasjerer

IMO-nummer(1):  ..........................................................................................................................................................

Lengde:  ........................................................................................................................................................................

Dato for strekking av kjøl eller
tilsvarende byggetrinn:  .................................................................................................................................................

Dato for førstegangsbesiktelse:  ........................................................

Skipets klasse i samsvar med det havområde
skipet er sertifisert til å trafikkere: A / B / C / D(2)

med forbehold om følgende begrensninger eller tilleggskrav(3):  .................................................................................

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

__________________
(1) Eventuelt IMOs skipsidentifiseringsnummer i samsvar med resolusjon A.600(15).
(2) Stryk det som ikke passer.
(3) Oppgi eventuell begrensning som gjelder på grunn av enten rute, fartsområde eller begrenset driftsperiode eller eventuelle 

tilleggskrav som følge av særskilte lokale forhold.
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(Sertifikatets bakside)

Førstegangsbesiktelse

Det bekreftes med dette:

1. at skipet er besiktet i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF

2. at besiktelsen viste at skipet fullt ut oppfyller kravene i direktiv 2009/45/EF

3. at skipet i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2009/45/EF er unntatt fra følgende av direktivets krav:

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

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

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

Eventuelle vilkår for unntakene:

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

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

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

4. at følgende oppdelingslastelinjer er fastsatt:

Oppdelingslastelinjer som er fastsatt 
og avmerket på skipssiden midtskips 

(regel II-1/B/11)
Fribord (i mm) Merknader med hensyn til alternative 

fartsforhold:

C.1 (1)

C.2

C.3

Dette sertifikat er gyldig til ....................................... (dato for neste fornyelsesbesiktelse) i samsvar med artikkel 12 
i direktiv 2009/45/EF

Utstedt i .............................................................................................................. den ................................................
 (Sertifikatets utstedelsessted) (Utstedelsesdato)

............................................................................................................................
(Underskrift til tjenestemannen som utsteder sertifikatet)

og/eller

(den utstedende myndighetens stempel)

Dersom sertifikatet er undertegnet, skal følgende setning tilføyes:

Undertegnede erklærer at han har behørig tillatelse fra ovennevnte flaggstat til å utstede dette sikkerhetssertifikat 
for passasjerskip.

  .................................................................................................................
 (Underskrift)

__________________

(1) Arabertallene som står etter bokstaven «C» i betegnelsen for oppdelingslastelinjene, kan erstattes med romertall eller 
bokstaver dersom flaggstatens myndighet mener at dette er nødvendig for å skille dem fra de internasjonale betegnelsene for 
oppdelingslastelinjer.
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(Sertifikatets neste side)

Periodiske besiktelser

Det bekreftes med dette at det er utført periodisk besiktelse i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/45/EF, og at besiktelsen viste at skipet oppfyller alle aktuelle krav i direktiv 2009/45/EF.

Sted ......................................................................................................... Dato ...............................................

.....................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)

Sted ......................................................................................................... Dato ...............................................

.....................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)

Sted ......................................................................................................... Dato ...............................................

.....................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)

Sted ......................................................................................................... Dato ...............................................

.....................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)

Sted ......................................................................................................... Dato ...............................................

.....................................................................................................................................................................................
(Underskrift og/eller den utstedende myndighetens stempel)
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VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSKRAV FOR PASSASJERSKIP OG HURTIGGÅENDE 
PASSASJERFARTØYER MED HENSYN TIL BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

(som nevnt i artikkel 8)

Ved anvendelse av retningslinjene i dette vedlegg skal medlemsstatene følge IMO-rundskriv MSC/735 av 24. juni 1996 
om anbefalinger med hensyn til passasjerskips konstruksjon og drift for å imøtekomme eldre og bevegelseshemmede 
personers behov.

1. ATKOMST TIL SKIPET

 Skipene skal være slik konstruert og utstyrt at bevegelseshemmede personer kan gå om bord og i land på en enkel 
og sikker måte og forflytte seg mellom dekkene, enten på egen hånd eller ved hjelp av ramper eller heiser. Det skal 
settes opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter ved alle innganger og andre hensiktsmessige steder om bord på 
hele skipet.

2. SKILT

 Skilt som finnes om bord på et skip til hjelp for passasjerene, skal være tilgjengelige og lette å lese for 
bevegelseshemmede personer (herunder personer med sensoriske funksjonshemninger), og skal være strategisk 
plassert.

3. MIDLER FOR MEDDELELSE AV MELDINGER

 Skipet skal være utstyrt med midler om bord til å meddele meldinger visuelt og verbalt, f.eks. om forsinkelser, 
ruteendringer og tjenester om bord, til personer med ulike former for bevegelseshemninger.

4. ALARM

 Alarmsystem og -knapper skal være slik utformet at de lett kan nås av og varsle alle bevegelseshemmede personer, 
herunder personer med sensoriske svekkelser og personer med lærevansker.

5. TILLEGGSKRAV FOR Å SIKRE BEVEGELIGHET INNE I SKIPET

 Håndlister, korridorer og ganger, døråpninger og dører skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Heiser, bildekk, 
passasjersalonger, innredning og toaletter skal være slik konstruert at de på en rimelig og forsvarlig måte er 
tilgjengelige for bevegelseshemmede personer.

___________
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VEDLEGG IV

DEL A

Opphevet direktiv med liste over påfølgende endringer

(som nevnt i artikkel 17)

Rådsdirektiv 98/18/EF
(EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1)

Kommisjonsdirektiv 2002/25/EF
(EFT L 98 av 15.4.2002, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF
(EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53)

bare artikkel 7

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/24/EF
(EUT L 123 av 17.5.2003, s. 18)

Kommisjonsdirektiv 2003/75/EF
(EUT L 190 av 30.7.2003, s. 6)

DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 17)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

98/18/EF 1. juli 1998

2002/25/EF 15. oktober 2002 1. januar 2003, med mindre annet er 
angitt i vedlegget til direktivet

2002/84/EF 23. november 2003

2003/24/EF 16. november 2004

2003/75/EF 31. januar 2004
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 98/18/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 innledende tekst Artikkel 2 innledende tekst

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 2 bokstav c) Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 bokstav d) Artikkel 2 bokstav d)

Artikkel 2 bokstav e) Artikkel 2 bokstav e)

Artikkel 2 bokstav ea) Artikkel 2 bokstav f)

Artikkel 2 bokstav f) innledende tekst Artikkel 2 bokstav g) innledende tekst

Artikkel 2 bokstav f) første strekpunkt Artikkel 2 bokstav g) nr. i)

Artikkel 2 bokstav f) annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav g) nr. ii)

Artikkel 2 bokstav g) Artikkel 2 bokstav h)

Artikkel 2 bokstav h) Artikkel 2 bokstav i)

Artikkel 2 bokstav ha) Artikkel 2 bokstav j)

Artikkel 2 bokstav i) Artikkel 2 bokstav k)

Artikkel 2 bokstav j) Artikkel 2 bokstav l)

Artikkel 2 bokstav k) Artikkel 2 bokstav m)

Artikkel 2 bokstav l) Artikkel 2 bokstav n)

Artikkel 2 bokstav m) Artikkel 2 bokstav o)

Artikkel 2 bokstav n) Artikkel 2 bokstav p)

Artikkel 2 bokstav o) Artikkel 2 bokstav q)

Artikkel 2 bokstav p) Artikkel 2 bokstav r)

Artikkel 2 bokstav q) Artikkel 2 bokstav s)

Artikkel 2 bokstav r) Artikkel 2 bokstav t)

Artikkel 2 bokstav s) Artikkel 2 bokstav u)

Artikkel 2 bokstav t) Artikkel 2 bokstav v)

Artikkel 2 bokstav u) Artikkel 2 bokstav w)

Artikkel 2 bokstav v) Artikkel 2 bokstav x)
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Direktiv 98/18/EF Dette direktiv

Artikkel 2 bokstav w) Artikkel 2 bokstav y)

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 3 nr. 2 innledende tekst Artikkel 3 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) innledende tekst Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) første til sjuende strekpunkt Artikkel 3 nr. 2 bokstav a) nr. i) til vii)

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) innledende tekst Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) innledende tekst

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) første til tredje strekpunkt Artikkel 3 nr. 2 bokstav b) nr. i)-iii)

Artikkel 4-6 Artikkel 4-6

Artikkel 6a Artikkel 7

Artikkel 6b Artikkel 8

Artikkel 7 nr. 1-3 Artikkel 9 nr. 1-3

Artikkel 7 nr. 4 innledende tekst Artikkel 9 nr. 4 første ledd

Artikkel 7 nr. 4 bokstav a) Artikkel 9 nr. 4 annet ledd

Artikkel 7 nr. 4 bokstav b) Artikkel 9 nr. 4 tredje ledd

Artikkel 7 nr. 4 bokstav c) Artikkel 9 nr. 4 fjerde ledd

Artikkel 7 nr. 4 bokstav d) Artikkel 9 nr. 4 femte ledd

Artikkel 7 nr. 4 bokstav e) Artikkel 9 nr. 4 sjette ledd

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 9 nr. 5

Artikkel 8 første ledd innledende tekst Artikkel 10 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 8 første ledd bokstav a) nr. i) Artikkel 10 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 8 første ledd bokstav a) nr. ii) Artikkel 10 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 8 første ledd bokstav a) nr. iii) Artikkel 10 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 8 første ledd bokstav a) nr. iv) Artikkel 10 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 8 første ledd avsluttende tekst Artikkel 10 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 8 første ledd bokstav b) innledende tekst Artikkel 10 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 8 første ledd bokstav b) nr. i) Artikkel 10 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 8 første ledd bokstav b) nr. ii) Artikkel 10 nr. 2 bokstav b)

— Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 8 annet ledd Artikkel 10 nr. 4

Artikkel 9 nr. 1 og 2 Artikkel 11 nr. 1 og 2
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Direktiv 98/18/EF Dette direktiv

— Artikkel 11 nr. 3

Artikkel 9 nr. 3 —

Artikkel 10 Artikkel 12

Artikkel 11 Artikkel 13

Artikkel 12 innledende tekst og artikkel 12 nr. 1 første 
punktum

Artikkel 14 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 12 første ledd nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 12 første ledd nr. 2 første punktum Artikkel 14 nr. 2 første ledd

Artikkel 12 første ledd nr. 2 annet punktum Artikkel 14 nr. 2 annet ledd

Artikkel 13 Artikkel 15

Artikkel 14 nr. 1 og 2 —

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 16

— Artikkel 17

Artikkel 15 Artikkel 18

Artikkel 16 Artikkel 19

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III

— Vedlegg IV

— Vedlegg V
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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. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles klassifikasjon 
for offentlige innkjøp (CPV)(1), særlig artikkel 2,

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(2), særlig artikkel 70 bokstav d) og 
e),

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(3), særlig artikkel 79, bokstav f) og g), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 2195/2002 ble det fastsatt et 
felles klassifikasjonssystem for offentlige innkjøp (CPV) 
med sikte på å standardisere de referanser som anvendes 
av ordregivende myndigheter og andre ordregivere for å 
beskrive kontraktenes innhold.

2) Oppbygningen av og kodene og beskrivelsene i CPV 
bør tilpasses eller endres i lys av markedsutviklingen og 
brukernes behov. Det bør tas hensyn til enkelte konkrete 
forslag til forbedringer av CPV-teksten som har kommet 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 15.3.2008, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2010 av 29. januar 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 26.

(1) EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2151/2003 (EUT L 329 av 17.12.2003, s. 1).

(2) 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).

(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/97/
EF.

fra berørte parter og CPV-brukere. Oppbygningen, 
kodene og beskrivelsene i CPV bør også ajourføres, slik 
at CPV blir et effektivt verktøy for elektronisk håndtering 
av offentlige innkjøp.

3) For å bli mer brukervennlig bør CPV i større grad ta 
utgangspunkt i produkter enn i materialer. Følgelig 
bør produktbeskrivelsene som er angitt i hoved-
klassifikasjonen i det gjeldende vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 2195/2002, overføres til tilleggsklassifikasjonen 
i samme vedlegg, og næringer som i stor grad er 
materialbestemt i den gjeldende klassifikasjonen, bør 
fordeles mellom de andre næringene.

4) Hierarkiet innenfor CPV bør rasjonaliseres ved å samle 
og omfordele næringer med et begrenset antall koder som 
til en viss grad bør sees i sammenheng, samt næringer 
som kan være villedende, på en slik måte at bruken av 
nomenklaturen gjøres enklere ved at den får en mer 
sammenhengende og ensartet form.

5) Klassifikasjonen av utstyr og tjenester knyttet til forsvar 
bør forbedres ved at eksisterende og spredte koder samles 
i nye næringshovedgrupper og næringsgrupper slik at 
framstillingen blir mer sammenhengende, og ved at nye 
koder, f.eks. for militær forskning og teknologi, tilføyes.

6) Oppbygningen av tilleggsklassifikasjonen bør 
revideres fullstendig, slik at det kan innføres en logisk 
oppbygning der næringshovedområdene er inndelt i 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 213/2008

av 28. november 2007

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon 
for offentlige innkjøp (CPV) og av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF 

om framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, med hensyn til revisjon av CPV(*)

2015/EØS/10/48
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næringshovedgrupper som benyttes som et tillegg til 
hovedklassifikasjonen. Tilleggsklassifikasjonen bør 
også utfylles med beskrivelser av produkter og tjenester, 
slik at det kan gis en mest mulig utfyllende beskrivelse 
av kontraktens innhold, og slik at antallet koder i 
tilleggsklassifikasjonen kan reduseres.

7) Av hensyn til klarheten bør vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 2195/2002 erstattes.

8) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 2195/2002, som 
inneholder detaljerte lister over endringer foretatt i 2003, 
har mistet sin betydning og bør derfor oppheves.

9) Som en følge av revisjonen av CPV bør det også foretas 
en ajourføring av de veiledende tabellene angitt i 
vedlegg III, IV og V til forordning (EF) nr. 2195/2002, 
som viser samsvaret mellom CPV og De forente 
nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (CPC 
Prov.), standarden for næringsgruppering innen De 
europeiske fellesskap (NACE Rev. 1) og Den kombinerte 
nomenklatur (KN). Av hensyn til klarheten bør disse 
erstattes.

10) Under revisjonen av CPV bør det også foretas en 
ajourføring av listene over virksomhet og tjenester med 
henvisning til CPV-kodene fastsatt i vedleggene til 
direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, slik at disse stemmer 
overens med den reviderte CPV uten at det foretas 
faktiske endringer i de nevnte direktivenes virkeområde.

11) For å gi tilstrekkelig tid til at de elektroniske systemene 
kan tilpasses den nye CPV bør denne forordning få 
anvendelse seks måneder etter at den er kunngjort.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2195/2002 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

2. Vedlegg II oppheves.

3. Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til denne 
forordning.

4. Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg III til denne 
forordning.

5. Vedlegg V erstattes med teksten i vedlegg IV til denne 
forordning.

Artikkel 2

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:

1. Tabellen i vedlegg XII erstattes med teksten i vedlegg V til 
denne forordning.

2. Tabellen i vedlegg XVIIA erstattes med teksten i vedlegg VI 
til denne forordning.

3. Tabellen i vedlegg XVIIB erstattes med teksten i 
vedlegg VII til denne forordning.

Artikkel 3

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:

1. Tabellen i vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg V til 
denne forordning.

2. I vedlegg II erstattes tabellen i vedlegg IIA med teksten i 
vedlegg VI til denne forordning.

3. I vedlegg II erstattes tabellen i vedlegg IIB med teksten i 
vedlegg VII til denne forordning.

Artikkel 4

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

Den får anvendelse fra 15. september 2008.

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

Utferdiget i Brussel, 28. november 2007.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

___________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 74 av 15.3.2008, s. 3-375.]

_____________________
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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. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 27. november 2008 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 
(«Omklassifisering av finansielle eiendeler — 
ikrafttredelse og overgangsbestemmelser») heretter kalt 
«endringer av IAS 39 og IFRS 7». Endringene av IAS 
39 og IFRS 7 presiserer ikrafttredelsestidspunktet og 
overgangstiltakene for endringene av disse standardene 
som ble utgitt av IASB 13. oktober 2008.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at endringene av IAS 39 og IFRS 7 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 239 av 10.9.2009, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 27.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

 European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Ettersom denne forordning ikke behøver å anvendes 
med tilbakevirkende kraft, behøver finansregnskap 
som allerede er utarbeidet og presentert på grunnlag av 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1004/2008(4), ikke å 
endres med tilbakevirkende kraft.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» og internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger» som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

Artikkel 2

Dersom et selskap allerede har presentert sitt finansregnskap i 
samsvar med forordning (EF) nr. 1004/2008, behøver det ikke 
presentere sitt regnskap på nytt.

Artikkel 3

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

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.
(4) EUT L 275 av 16.10.2008, s. 37.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 824/2009

av 9. september 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 
hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell 

rapportering (IFRS) nr. 7(*)

2015/EØS/10/49

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

Utferdiget i Brussel, 9. september 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRS 39 og IAS 7 Omklassifisering av finansielle eiendeler — ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 
(endringer av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling» og IFRS 7: 
«Finansielle instrumenter — opplysninger»)

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
informasjon kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Omklassifisering av finansielle eiendeler — ikrafttredelse og overgangsbestemmelser (endringer av IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling» og IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger»)

Endringer av IAS 39

Nr. 103G utgår, og nytt nr. 103H og 103I tilføyes.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103H Ved «Omklassifisering av finansielle eiendeler» (endringer av IAS 39 og IFRS 7), utgitt i oktober 2008, ble 
nr. 50 og AG8 endret og nr. 50B–50F tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene fra og med 1. juli 2008. 
Et foretak skal ikke omklassifisere en finansiell eiendel i samsvar med nr. 50B, 50D eller 50E før 1. juli 2008. 
Eventuell omklassifisering av en finansiell eiendel som er gjort fra og med 1. november 2008, skal få virkning 
fra tidspunktet da omklassifiseringen finner sted. Eventuell omklassifisering av en finansiell eiendel i samsvar 
med nr. 50B, 50D eller 50E skal ikke anvendes med tilbakevirkende kraft før 1. juli 2008.

103I Ved «Omklassifisering av finansielle eiendeler — ikrafttredelse og overgangsbestemmelser» (endringer av IAS 
39 og IFRS 7), utgitt i november 2008, ble nr. 103H endret. Et foretak skal anvende disse endringene fra og 
med 1. juli 2008.

Endringer av IFRS 7

Nr. 44E endres, og nytt nr. 44F tilføyes.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

44E «Omklassifisering av finansielle eiendeler» (endringer av IAS 39 og IFRS 7), utgitt i oktober 2008, medførte 
endringer av nr. 12 samt tilføyelse av nr. 12A. Et foretak skal anvende disse endringene fra og med 1. juli 2008.

44F Ved «Omklassifisering av finansielle eiendeler — ikrafttredelse og overgangsbestemmelser» (endringer av IAS 
39 og IFRS 7), utgitt i november 2008, ble nr. 44E endret. Et foretak skal anvende disse endringene fra og med 
1. juli 2008.

_____________________
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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. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 31. juli 2008 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle instrumenter 
— innregning og måling» kalt «Poster som kan være 
sikringsobjekter», heretter kalt «endring av IAS 39». 
Gjennom endringene av IAS 39 presiseres det hvordan 
sikringsbokføring anvendes på inflasjonsbestanddelen 
av finansielle instrumenter og på opsjonsavtaler når de 
benyttes som sikringsinstrument.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 39 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 244 av 16.9.2009, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 22.4.2010, s. 27.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

  for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IAS 39 som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det 
regnskapsåret som begynner etter 30. juni 2009.

Artikkel 3

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

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2009

av 15. september 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39(*)

2015/EØS/10/50

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

Utferdiget i Brussel, 15. september 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 39 Poster som kan være sikringsobjekter (endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — 
innregning og måling»)

Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Poster som kan være sikringsobjekter (endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»)

I standarden skal nytt nr. 103G lyde:

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103G  Et foretak skal anvende AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A og AG110B med tilbakevirkende kraft for 
årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2009 eller senere, i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 
«Poster som kan være sikringsobjekter» (endring av IAS 39) for perioder som begynner tidligere enn 1. juli 
2009, skal foretaket opplyse om dette.

I vedlegg A «Veiledning i anvendelse» tilføyes AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A og AG110B.

Sikringsobjekter (nr. 78-84)

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter (nr. 78-80)

AG99BA  Et foretak kan øremerke alle endringer i kontantstrømmene eller den virkelige verdien for et sikringsobjekt 
i et sikringsforhold. Et foretak kan også øremerke bare endringer i kontantstrømmene eller den virkelige 
verdien for et sikringsobjekt over eller under en angitt pris eller annen variabel (ensidig risiko). Egenverdien 
av en kjøpt opsjon som er et sikringsinstrument (forutsatt at den har de samme hovedvilkår som den 
øremerkede risikoen), men ikke dens tidsverdi, gjenspeiler en ensidig risiko i et sikringsobjekt. Et foretak kan 
for eksempel øremerke variabiliteten i utfall av framtidige kontantstrømmer som er resultat av et forventet 
kjøp av en råvare. I et slikt tilfelle øremerkes bare tap av kontantstrømmer som følger av en prisøkning som 
overstiger det angitte nivå. Den sikrede risikoen omfatter ikke tidsverdien av en kjøpt opsjon fordi tidsverdien 
ikke er en del av den forventede transaksjonen som påvirker resultatet (nr. 86 b)).

Øremerking av finansielle poster som sikringsobjekter (nr. 81 og 81A)

AG99E  Nr. 81 tillater at et foretak øremerker noe annet enn hele endringen i virkelig verdi eller variabiliteten i 
kontantstrømmer for et finansielt instrument. Eksempler:

a) Alle kontantstrømmer fra et finansielt instrument kan øremerkes kontantstrømmer eller endringer i 
virkelig verdi som kan henføres til noe (men ikke all) risiko.

b) Noen (men ikke alle) kontantstrømmene fra et finansielt instrument kan øremerkes kontantstrømmer 
eller endringer i virkelig verdi som kan henføres til all eller bare noe risiko (dvs. at en «andel» av 
kontantstrømmene fra det finansielle instrumentet kan øremerkes endringer som kan henføres til all eller 
bare noe risiko).

AG99F For å kvalifisere til sikringsbokføring skal den øremerkede risiko og de øremerkede andelene utgjøre separate 
identifiserbare komponenter av det finansielle instrumentet, og endringer i kontantstrømmene fra eller den 
virkelige verdien av hele det finansielle instrumentet som følge av endringer i den øremerkede risiko og de 
øremerkede andelene skal kunne måles på en pålitelig måte. Eksempler:

a) For et finansielt instrument med fast rente som er sikret mot endringer i virkelig verdi som kan henføres 
til en risikofri rente eller referanserente, anses den risikofrie renten eller referanserenten vanligvis både 
for å være en separat identifiserbar komponent av det finansielle instrumentet og for å kunne måles på en 
pålitelig måte.

b) Inflasjon er ikke separat identifiserbar og kan ikke måles på en pålitelig måte, og kan ikke øremerkes som 
en risiko eller en andel av et finansielt instrument med mindre kravene i bokstav c) er oppfylt.

c) En kontraktsregulert inflasjonsandel av kontantstrømmene fra en innregnet inflasjonstilknyttet 
obligasjon (forutsatt at det ikke er noe krav om å regnskapsføre det innebygde derivatet separat) er 
separat identifiserbar og kan måles på en pålitelig måte så lenge andre kontantstrømmer fra instrumentet 
ikke påvirkes av inflasjonsandelen.
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Sikringsbokføring (nr. 85-102)

Vurdering av sikringseffektivitet

AG110A Nr. 74 a) tillater at et foretak skiller en opsjonsavtales egenverdi og tidsverdi og øremerker bare endringen 
i opsjonsavtalens egenverdi som sikringsinstrument. En slik øremerking kan føre til et sikringsforhold som 
er absolutt effektivt med hensyn til å oppnå utlignende endringer i kontantstrømmer som kan henføres til en 
sikret ensidig risiko ved en forventet transaksjon dersom hovedvilkårene for den forventede transaksjonen og 
sikringsinstrumentet er de samme.

AG110B Dersom et foretak øremerker en kjøpt opsjon i sin helhet som sikringsinstrument for en ensidig risiko som 
oppstår på grunn av en forventet transaksjon, er sikringsforholdet ikke absolutt effektivt. Dette skyldes at 
premien som er betalt for opsjonen, omfatter tidsverdien og, som angitt i AG99BA, en øremerket ensidig risiko 
omfatter ikke en opsjons tidsverdi. I dette tilfellet blir det derfor ingen motregning mellom kontantstrømmer 
knyttet til den betalte premiens tidsverdi og den øremerkede sikrede risiko. 

__________________________________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION —

som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 149 nr. 4,

som viser til forslag fra Kommisjonen og

som tar følgende i betraktning:

1) Mobilitet for unge volontører er en integrert del av 
fri bevegelighet for personer, som er beskyttet under 
traktatens artikkel 18.

2) Fellesskapet kan treffe tiltak for å fremme unge 
volontørers mobilitet ved å bedre samarbeidet mellom 
arrangører av volontørvirksomhet, i samsvar med 
nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel, går denne rekommandasjon ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå det målet.

3) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 
familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet(1) 
og tilknyttede bestemmelser omfatter bare de volontører 
som er forsikret i henhold til nasjonal trygdelovgivning, 
noe som fører til at spørsmål vedrørende sosial trygghet 
av og til kan hindre personer i å utføre volontørvirksomhet 
i en annen medlemsstat.

4) I europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/613/
EF av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor Fellesskapet 
for studenter, personer under opplæring, frivillige, lærere 
og instruktører(2) blir medlemsstatene oppfordret til å 
treffe de tiltak som de mener er nødvendige, i samsvar 
med fellesskapsretten og innenfor rammen av deres 
nasjonale lovgivning, for å sikre at volontører og deres 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 319 av 13.12.2008, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2010 av 29. januar 2010 om 
endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 22.4.2010, s. 29.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 215 av 9.8.2001, s. 30.

familier ikke blir forskjellsbehandlet med hensyn til 
relevant politikk på området sosial trygghet som for 
eksempel helsetjenester og sosial velferd, noe som kan 
hindre deres mobilitet.

5) I rekommandasjon 2001/613/EF og europaparlaments- 
og rådsrekommandasjon 2006/961/EF av 18. desember 
2006 om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet 
for utdannings- og opplæringsformål: Den europeiske 
kvalitetserklæring for mobilitet(3) er volontører 
uttrykkelig nevnt.

6) I rådsdirektiv 2004/114/EF av 13. desember 2004 
om vilkårene for tredjestatsborgeres adgang til 
studier, elevutveksling, ulønnet opplæring eller 
volontørtjeneste(4) er det fastsatt en mulighet til å utstede 
særskilte oppholdstillatelser til tredjestatsborgere som 
søker om innreise til en medlemsstats territorium for å 
gjøre volontørarbeid.

7) I resolusjon om felles mål for unge menneskers 
volontørvirksomhet, vedtatt av Rådet og representanter 
for medlemsstatene på et møte i Rådet 15. november 
2004, og resolusjon om gjennomføring av felles mål 
for unge menneskers volontørvirksomhet, vedtatt av 
Rådet og representanter for medlemsstatene på et møte 
i Rådet 16. november 2007(5), er det fastsatt felles mål 
for unge menneskers volontørvirksomhet, forslag om 
utveksling av god praksis og gjensidig læring (peer-
learning) for å styrke gjennomføringen av disse målene, 
og medlemsstatene oppfordres til å vurdere hvordan 
framskrittene kan måles i praksis. I sistnevnte resolusjon 
oppfordres Kommisjonen også til å legge fram flere 
forslag for å fremme og anerkjenne unge menneskers 
volontørvirksomhet.

(3) EUT L 394 av 30.12.2006, s. 5.
(4) EUT L 375 av 23.12.2004, s. 12.
(5) EUT C 241 av 20.9.2008, s. 1.
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8) Europaparlamentet vedtok i april 2008 en rapport 
om «Volontørvirksomhetens bidrag til økonomisk og 
sosial utjevning» der medlemsstatene og regionale og 
lokale myndigheter ble oppmuntret til å anerkjenne 
verdien av volontørvirksomhet for en bedre sosial og 
økonomisk utjevning, og anbefalte gjennomføring av 
volontørprosjekter over landegrensene —

ERKJENNER AT:

1. Innenfor rammen av denne rekommandasjonen defineres 
volontørvirksomhet over landegrensene slik: åpen for 
alle unge mennesker, frivillig deltakelse, i allmennhetens 
interesse, i et lengre tidsrom, innenfor en klar ramme og i 
en annen stat enn bostedsstaten, ulønnet eller med symbolsk 
lønn og/eller dekning av kostnader. Volontørvirksomhet bør 
ikke ha negativ innvirkning på potensielt eller eksisterende 
lønnet arbeid eller ses på som en erstatning for dette.

2. Volontørvirksomhet utgjør en verdifull erfaring i en 
ikke-formell utdanningssammenheng og uformell 
læringssammenheng som øker unge menneskers faglige 
ferdigheter og kompetanse, bidrar til deres muligheter til 
sysselsetting og solidaritetsfølelse, utvikler deres sosiale 
ferdigheter, letter integreringen deres i samfunnet og 
fremmer aktivt borgerskap.

3. Det finnes mange ulike typer volontørvirksomhet i Europa 
som organiseres av det sivile samfunn og offentlige 
myndigheter. Denne virksomheten bør bevares og 
utvikles videre og samarbeidet mellom arrangører av slik 
virksomhet bør gjøres enklere.

4. Mobilitet over landegrensene i Europa kan være et viktig 
verktøy for å fremme utdanning, sysselsetting og regional 
og sosial utjevning og for å bedre gjensidig forståelse og 
aktiv deltakelse i samfunnet. Dette gjelder særlig unge 
mennesker i et arbeidsmarked som i økende grad verdsetter 
tilpasningsevne og fleksibilitet.

5. Lokalsamfunn som tar imot unge volontører har stor 
nytte av virksomheten deres, som kan foregå på en rekke 
områder som for eksempel fremming av sosial integrasjon, 
bevaring av kulturarven, fremming av solidaritet mellom 
generasjonene og miljøvern. Slik virksomhet vil samtidig 
berike det kulturelle mangfoldet i vertssamfunnene.

6. Volontørvirksomhet har vært prioritert innenfor den åpne 
samordningsmetoden på ungdomsområdet der det allerede 
er meldt inn en rekke eksempler på god praksis. I denne 
sammenhengen har europeisk volontørtjeneste (EVT), et 
tiltak under EUs ungdomsprogram siden 1996, gjort det 
mulig for unge mennesker å delta i volontørtjeneste på en 
rekke områder. Det nåværende Aktiv ungdom-programmet 
styrker dette tiltaket.

7. På tross av denne innsatsen vil det fortsatt kunne 
finnes hindringer for mobiliteten til unge volontører 
på tvers av landegrensene i Europa og derfor er denne 
rekommandasjonen hovedsakelig ment å skulle danne en 

ramme for medlemsstatenes intensivering av samarbeidet 
sitt, uten at det berører de mange ulike nasjonale forhold.

8. Bedre samarbeid mellom arrangører av volontørvirksomhet 
i ulike land og større informasjonsdeling kan stimulere 
alle unge europeere uansett nasjonalitet til å ta del i 
volontørvirksomhet i tredjestater i enda større grad.

9. Oppmerksomheten bør særlig rettes mot unge mennesker 
med begrensede muligheter ettersom volontørvirksomhet 
utgjør en særlig verdifull mulighet til bevegelighet for disse 
unge menneskene som ellers i liten eller ingen grad ville 
kunne benytte seg av mobilitetsprogrammer.

ANBEFALER AT MEDLEMSSTATENE:

A. fremmer unge volontørers mobilitet i Europa ved å 
bedre vilkårene for samarbeid mellom arrangører 
av volontørvirksomhet i ulike stater, enten det er det 
sivile samfunn eller offentlige myndigheter, slik at alle 
ungdommer får muligheten til å arbeide som volontører i 
Europa dersom de ønsker det,

B. for dette formålet letter utviklingen av følgende 
tiltaksområder, med behørig hensyn til de nasjonale 
rammer og lovgivninger på området volontørvirksomhet, 
og de overordnede nasjonale prioriteringer, eksisterende 
lokale muligheter og offentlige utgiftsordninger:

1. øke kunnskapene om volontørvirksomhet på sine 
nasjonale territorier og overføre denne informasjonen 
til Europakommisjonen til videreformidling,

2. gjøre informasjon om muligheter for volontørvirksomhet 
i utlandet lett tilgjengelig for unge mennesker og 
for dem som er aktive innen ungdomsarbeid og i 
ungdomsorganisasjoner,

3. gjøre informasjon om rettigheter og muligheter som 
følger av eksisterende bestemmelser på europeisk 
og nasjonalt plan om volontørvirksomhet over 
landegrensene, tilgjengelig for alle relevante aktører,

4. fremme informasjonsutveksling om mulighetene 
for volontørvirksomhet i andre medlemsstater og 
forenkling av de framgangsmåter som skal følges for at 
unge volontører fra en medlemsstat lettere skal kunne 
delta i volontørvirksomhet i andre medlemsstater,

5. eventuelt anvende en fleksibel tilnærming til 
utvikling av muligheter for volontørvirksomhet over 
landegrensene i Europa, for eksempel ved å:

– støtte utvidelsen av vertskapasiteten for volontører 
på tvers av landegrensene,

– støtte opprettelsen av kontaktpunkter for unge 
europeiske volontører, om mulig i samarbeid 
med de nasjonale kontorer for programmet Aktiv 
ungdom,



Nr. 10/554 12.2.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

– fremme bruken av de eksisterende europeiske 
ordningene som kan bidra til å øke mobiliteten 
blant unge, som f.eks. mobilitetskort,

– fremme mobilitet over landegrensene for personer 
som er aktive innenfor ungdomsarbeid og i 
ungdomsorganisasjoner,

– støtte utviklingen av informasjon til og opplæring 
av personer som er aktive innenfor ungdomsarbeid, 
ungdomsorganisasjoner, lokale myndigheter 
og allmennyttige tjenester med hensyn til 
unge menneskers volontørvirksomhet over 
landegrensene,

6. øke bevisstheten rundt tverrkulturell kompetanse og 
språkopplæring hos unge mennesker for å minske 
hindringene for deres mobilitet over landegrensene,

7. oppmuntre arrangører av volontørvirksomhet til 
å utvikle egenvurderingsverktøy, med hensyn til 
erfaringene med EVT, for å sikre kvaliteten på den 
volontørvirksomheten de deltar i over landegrensene,

8. oppmuntre arrangører i både vertsstater og hjemstater 
til å samarbeide om å garantere beskyttelsen av unge 
volontører og mottakere av tjenester. Dette bør omfatte 
tilstrekkelig informasjon om volontørvirksomheten, 
arrangørene av virksomheten og volontøren, slik at 
begge parter kan treffe en velbegrunnet beslutning om 
virksomhetens egnethet og oppfylle alle lovfestede 
krav,

9. undersøke andre relevante bestemmelser om sosial 
trygghet gjennom egnede eksisterende EU-fora med 
sikte på å utnytte full ut de mulighetene som finnes i 
EUs regelverk og nasjonal lovgivning,

10. fremme behørig anerkjennelse av læringsutbyttet 
av volontørvirksomhet, i samsvar med fellesskaps-

 bestemmelser og innenfor de eventuelle respektive 
nasjonale systemer eller rammer for kvalifikasjoner,

11. fremme bruken av ordninger på EU-plan som kan lette 
volontørvirksomhet over landegrensene ved å sikre 
åpenhet rundt kvalifikasjoner, som f.eks. Europass, 
ungdomspasset og den europeiske rammen for 
kvalifikasjoner,

12. rette særlig oppmerksomhet mot unge mennesker med 
begrensede muligheter for å bedre deres tilgang til 
volontørvirksomhet og særlig til volontørvirksomhet 
over landegrensene.

BIFALLER KOMMISJONENS HENSIKT Å:

1. støtte medlemsstatene i de ovennevnte oppgaver ved å 
anvende rammene for EU-samarbeid på ungdomsområdet 
og særlig den åpne samordningsmetoden og Aktiv ungdom-
programmet,

2. oppmuntre til og organisere, i tett samarbeid med 
medlemsstatene, utveksling av informasjon og erfaringer 
mellom arrangører av volontørvirksomhet i ulike stater, 
enten de representerer det sivile samfunn eller offentlige 
myndigheter,

3. utvikle en europeisk internettportal for unge volontører 
basert på nasjonale portaler for unge volontører, databaser 
eller særskilte nettsteder, dersom slike eksisterer,

4. rapportere til Rådet fire år etter vedtakelsen av denne 
rekommandasjonen for å avgjøre om de foreslåtte tiltakene 
virker på en effektiv måte og for å vurdere behovet for flere 
tiltak.

Utferdiget i Brussel, 20. november 2008.




